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Norge 
gror igjen

 Klipp langs den stiplede 
linjen og åpne vinduet

Hekk uten å vente



Hjelpen er aldri langt unna med Europeiske reiseforsikring. Med det lille kortet i lommeboken har du et unikt 
nettverk til rådighet: Du har tilgang til en hel kjede kontorer med våre lokalkjente medarbeidere over hele 
verden. Trenger du legehjelp vil profesjonelle folk finne akkurat hva du trenger gjennom vår database med mer 
enn 60 000 leger og hjelpepersonell. Alarmsentralen du ringer, stenger 
aldri. Men kanskje det beste – tanken på at vi er der, gjør antakelig en 
bra ferie enda bedre.  

tlf. (+47) 214 95 000    www.europeiske.no

Ferien blir litt tryggere med Europeiske
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Utsikt øker boligverdien

Ta med stuen utTema: Vedlikehold Pass opp for sprekker

Vi trives best 
i åpne landskap

Rosa drømmer
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A-K MASKINER
NORGES STØRSTE INNEN HUSQVARNA

Husqvarna Automower 305
En perfekt gartner for deg med gressplen opp til 
500 m2 og som ønsker en ferdigklipt og velstelt plen 
til enhver tid. Bruk tiden på noe annet og la din nye 
gartner gjøre jobben. Bruk 30 min første gangen og 
du er ferdig med å klippe plenen for resten av året.

GRESSKLIPPER kjøper du hos A-K maskiner
Norges største Husqvarnaforhandler

LA DIN NYE GARTNER 
GJØRE JOBBEN!

www.a-k.no

Ridere
Vi har ridere tilpasset ditt behov.

LTH 151

Plentraktor fra Plentraktor fra 

Kr 14 990,- 

Ridere fra Ridere fra 

Kr 21 300,- 

 LC48V LC48V

Kr 4 899,- 
Med el.start, kun kr. 800,- ekstra

Automower 305 500 m2 

Automower 305 500 m

Kr 11 990,- 11 990,- 
Automower 220AC 1800 m2 
Automower 220AC 1800 m

Kr 17 990,- 17 990,- 
Automower 230 ACX 3000 m2

Automower 230 ACX 3000 m

Kr 21 499,- 

Alle priser er inkl mva

A-K maskiner er en 
landbruksforretning 
som har over 40 butikker 
rundt om i landet. Du har 
kanskje ikke sett dem, 
men de ligger i nærheten 
av der du bor.
 
Hos oss får du kjøpt produkter 
hvor vi har lagt vekt på kvalitet 
fremfor kvantitet. Vi setter også 
vå ære i at når du kjøper din nye 
plenklipper så skal den være satt 
sammen, testet og klar til bruk. 
Vårt personell går i gjennom 
grundig trening for at de skal være 
din rådgiver, og ikke minst en 
person du kan kontakte hvis noe 
går galt. Gå inn på www.a-k .no og 
�nn din nærmeste A-K butikk.

LC 48V
 » 48 cm klippebredde
 » Sentral klippehøydeinnstilling
 » Klippehøydeindikator
 » Variabel hastighet
 » Doble kulelager på hjulene
 » Nedovervendt utlufting
 » Vannslangetilkobling
 » Zinkbelagt klippedeksel
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ROSA MÅ DET VÆRE: Mina har fått brev i post-
kassen på dukkestuen. Men er det hennes 
ellers mors drøm som er gått i oppfyllelse?

Foto: Barbro Fauske Steinde.
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50

34

GRØNN VEGG: I Steinkjer fortviler ekteparet Aunan / Hansen over
den kommunale skogen som tar sol og utsikt. Trondheimsfjorden

er blitt borte bak en vegg. Foto: Ole Morten Melgaard.

NYTT: Vi titter nærmere på
årets hagemøbeltrender.

Sofa er det heteste akkurat
nå, men klassikerne 

overlever.

10
UOVERSIKTLIG: Det kan være
vanskelig å vite hvor man kan
ferdes i strandsonen.
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FARLIG: Unngå frossenpizza i ovnen når du kom-
mer hjem fra fest. Foto: Barbro Fauske Steinde.
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www.badinterior.no

Hvit hjørne 158x158 cm,  23 110,- Lysbjørk 240 cm, 29 750,-Sort høyglans 150 cm  
med store skuffer, 24 425,-

Grå fasett 120 cm, 15 270,- Mahogny 120 cm, 19 850,- Hvit 79x90 cm, 19 430,-

Kirsebær 160 cm,  23 110,- Hvit fasett 240 cm, 17 860,-



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

Årlig får Huseiernes Landsforbund hundrevis av hen-
vendelser om nabotvister, og stadig flere krangler om
trær havner i rettsapparatet. Et par i Sandefjord truer nå
med å ta saken sin til menneskerettighetsdomstolen i
Strasbourg. Naboen krever et 14 meter høyt grantre fjer-
net fordi det er skjemmende og hemmer utsikten mot
fjorden. I tillegg mener hun treet skjermer unødig for
solen. Forliksrådet, tingretten og lagmannsretten har
gitt henne medhold i det og bestemt at treet skal felles.
Høyesterett har nektet å behandle anken, men paret
som eier grana er fortsatt ikke villig til å kaste inn hånd-
kleet.
Det er absurd at de har valgt å bruke en halv million

kroner på å beholde ei gran når landet vårt nesten gror
igjen. 
Hver eneste vår må vi, som mange andre, streve for 

å holde vegetasjonen på tomta vår nede. Bjørk, lønn,
 hassel og ask skyter i været i samme tempo som Usain
Bolt løper 100-meter. I løpet av en sesong kan tilvekst -
en være godt over to meter enkelte steder. Grantrær og
furutrær som blir toppet lager nye kroner og strekker
seg mot himmelen de også. Til vår store fortvilelse.
Tross iherdig innsats med motorsag, monner inn -

satsen lite. Og tendensen er den samme fra sør til nord i
dette land: Landskapet gror igjen. I denne utgaven av
Hus & Bolig kan du lese om et ektepar i Steinkjær som
fortviler. Utsikten til Trondheimsfjorden er i løpet av få
år blitt helt borte. Om vinteren kan de så vidt skimte
fjorden gjennom krattskogen, men når løvet kommer
på trærne blir den helt borte.

Steinkjærparets problem er at den tette, grønne veg-
gen foran dem ikke står på deres egen eiendom. De kan
ikke uten videre gyve løs på vegetasjonen med øks og
sag. Etter at Hus & Bolig var i kontakt med kommune -
gartneren kan det se ut som saken løser seg, men dess-
verre kan vi ikke forvente at kommunene rundt om i
landet skal bruke store summer på å sikre oss utsikt.
På et hyttefeltet i Kragerø-skjærgården var landskapet
 etter få år ikke til å kjenne igjen. Tilveksten på felles -
områdene førte til så mye frustrasjon og misnøye at vi
måtte gjøre noe. Vi innhentet derfor tillatelse fra grunn-
eieren til å hugge og rydde, og gikk sammen om å enga-
sjere et profesjonelt firma som kunne gjøre jobben.
Kostnadene er små for den enkelte, og de fleste synes å
være godt fornøyd med ordningen.
Enda bedra hadde det vært om villsau eller geiter

hadde hjulpet oss å holde kjerret nede. Geitebestanden
i Norge i dag er bare en brøkdel
av hva den var for en og to
generasjoner siden. Økt
støtte til geitehold vil
både være god distrikts-
politikk og god miljø-
politikk. For, som Ulf
Lundell synger: Vi trivs
bäst i öppna landskap! 

Vi trenger flere geiter 

Foto: Berit Roald, Scanpix
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Snikende boligskatt 
Det er ikke måte på hvordan den rød-grønne regjeringen og en del kommunepolitikere

hele  tiden er opptatt av å snikinnføre nye boligskatter og øke de gamle. Selv om

 regjeringen i 2005 gikk til valg på at skattetrykket ikke skulle økes, så har den samme

 regjeringen hvert år gjort  endringer som har som mål å øke beskatningen av våre boliger

og andre eiendommer. 

For vel ett år siden fikk vi et nytt takstsystem for verdsetting av bolig for formues -

skatten. Alle måtte fylle ut et skjema og resultatet skulle bli at boligtakstene

skulle ende på rundt 25 prosent av markedsverdiene på primærboliger og

40 prosent på  sekundærboliger. Men det ble ikke opplyst at denne lignings-

verdien skulle økes hvert eneste år. Allerede ett år senere var det mange

som fikk en stor overraskelse da de mottok selvangivelsen. Ligningsverdien

var økt med opp mot 12 prosent! De stiller selvfølgelig spørsmålet til oss:

”Skal vi bare passivt sitte og se på dette eller skal HL gjøre noe?” Vi skal

selvsagt ta saken opp med Skatte etaten, men der vil svaret ganske sikkert

bli at dette er et politisk spørsmål! 

Det neste utspillet fra Regjeringen nå er å la kommunene bruke de nye

 ligningsverdiene som skattegrunnlag for eiendomsskatt på boliger.

 Finansdepartementet mener at det vil gjøre det enklere for kommunene 

å innføre eiendomsskatt, og å øke kommunenes inntekter fra eiendoms-

skatten. 

ROS fra BATTA går denne gang til nåværende og tidligere rusmisbrukere
som et par ganger i uken skal fjerne papir, sigarettsneiper og andre etterlatenskaper, slik at
nærmiljøet i boligområder litt utenfor Oslo sentrum blir ryddig og trivelig. Utstyrt med avfalls -
traller, avfallsklyper og godt synlige vester med HL-logo på, vil de gjøre sitt beste for å holde
nærmiljøet trivelig og fritt for søppel. Erfaringene med et tilsvarende prøveprosjekt i sentrum
viser at disse ”rydderne” er et populært innslag i bybildet. 

Det er den kommunale RUSKEN og Kirkens Bymisjon som har administrert denne ryddeord-
ningen. Nå har Huseiernes Landsforbund gått med i samarbeidet, som innebærer at vi er spon-
sor for et prosjekt hvor mange av byens borgere vil oppleve et mer ryddig nærmiljø. Samtidig
får en del av Oslos vanskeligstilte en mulighet til å tjene til livets opphold gjennom renhold av
gater og fortauer i noen av byens sentrumsnære boligområder.

HLs renholdsambassadører vil være i virksomhet fra begynnelsen av mai og frem til snøen
faller. Så fortsetter ordningen når snøen igjen har smeltet. Slå gjerne av en prat med ”våre”
folk og gi dem noen rosende ord! p.batta@huseierne.no

Peter Batta har ordet:
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Dette forslaget er ute på høring nå. HL vil selvsagt avgi

 uttalelse.

Tidligere har regjeringen innført ”hytteskatten”. Dette har

medført eiendomsskatt for hytteeiere i en rekke kommu-

ner; mange av eierne bor ikke i kommunen og de

har dermed ikke noen påvirkningsmulighet.

Samtidig er praktisk nyttige skattefritak for

 boligeiere fjernet, for eksempel utleie av hele

boligen inntil halve året. Det særlige skatte -

fritaket på utleie av tomannsbolig forsvinner

i år, og skatt på sekundærbolig er skjerpet. 

Vi ser tydelige tegn og mange små skritt 

– men alle i samme retning: Økt bolig -

beskatning! Det var godt at Jens Stolten-

berg gikk til valg på at skattetrykket ikke

skulle økes i hans valgperiode! 

Sparsomt med miljøtiltak til boliger
Etter hard kamp internt i Regjeringen, og etter flere utsettel -

ser, kom klimameldingen i slutten av april. Slik som NRK

Dagsrevyen fremstilte forslag etter forslag, har meldingen

svært få håndfaste tiltak og den mangler  beregninger av

virkningene av de kostnadskrevende tiltakene. Den store og

salig gjørende ideen for boligsektoren er å lovfeste at det

 etter 2015 bare er ”passivhus” som gjelder. Hvor mye

 dyrere hver bolig blir, er heller ikke her forsøkt tallfestet.

Det som overrasker meg særlig, er at regjeringen heller ikke

ved denne anledning så muligheten til virkelig å satse på å

etterisolere og i langt større grad gi støtte til ENØK-tiltak til

den eksisterende boligmasse. Vi har rundt 2,2 millioner

 eksisterende boliger hvorav minst to tredjedeler hadde

 fortjent en miljømessig oppgradering. Da kunne vi virkelig

tatt grep for å spare energibruk i den samlede boligmassen!

Vi skal selvfølgelig enda en gang påpeke dette for  

regjer ingen og de andre partiene på Stortinget.

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

p.batta@hus eierne.noPeter Batta er administrerende 
direktør i Huseiernes Landsforbund.
Foto: Rikke Åserud
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RIS går til Stavanger kommune som har satt i gang en heksejakt for opprydding av
”ulovlige” leiligheter som leies ut. Prosjektet ser ut til å få som konsekvens at et stort antall
boliger som tidligere har vært leid ut, nå blir trukket fra markedet.

Vi støtter fullt ut at kommunens inspektører stanser utleie av boliger som har mangler med
konsekvens for brannsikkerhet og helse. Men i mange tilfeller fjernes sikre og fullt brukbare
boliger fra markedet, og det på grunn av forhold som er helt uvesentlige sett fra beboernes
side. Overdrevne krav til utsyn fra rom i kjeller, krav til bod og uteplass og krav til leilighet som
egen boenhet vil kunne føre til at store deler av leiemarkedet forsvinner og at leieprisene flyr i
været. Noen av disse reglene kan ha opprinnelse svært lang tid tilbake og kan ha vært begrun-
net i forhold som ikke nødvendigvis er de samme i dag. Derfor vil vi oppfordre kommunene til å
vurdere konsekvensen for leiemarkedet når de gjennomfører slike inspeksjoner.

HL vil i løpet av høsten utrede alle sider ved dagens lover og forskrifter og ta saken opp
med de politiske myndigheter – med sikte på en modernisering av lovverket for utleieboliger.
p.batta@huseierne.no
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Kebab 
redder liv

Nordmenn er fullt klar over faren ved å
lage varmmat i beruset tilstand etter
hjemkomst. Hver femte nordmann inn-

rømmer at dette utgjør en av de største brann-
farene i hjemmet i desember, viser en tidligere
undersøkelse fra If Skadeforsikring. 
– Mest utsatt er de unge. I aldersgruppen

18-22 år svarte nesten halvparten at de regner
matlaging etter fest som en brannfare, betydelig
flere gutter enn jenter, sier skadesjef Annar Krog-
stad i If. 
– Menn og gutter er fortsatt mindre vant

enn kvinner til å lage mat og har også en ten-
dens til å drikke mer på fest. Når du da i tillegg
er trøtt, begynner det hele å bli ganske brannfar-
lig, sier han. 
Skadesjefen i If mener at avvik i folks normale
mønster utgjør en brannrisiko i seg selv, som at
man er oppe på uvante tider av døgnet eller at
feiringen foregår andre steder enn hjemme. For-
sikringsselskapet erfarer også at det er flere tilfel-
ler av nattmatbranner i desember enn ellers i
året, selv om de ikke loggfører dem som egen ka-
tegori. 

Tørkokt kjele og brent pizza i ovnen er av de hyppigste
årsakene til brannutrykning i helgene. For ditt eget beste

kjøper du kebab på veien hjem, ikke frossen pizza.

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE  FOTO: BARBRO FAUSKE STEINDE

LIVREDDER: – I helgene kan
kebab være den lille matbiten
som skiller mellom liv og død.

Pizzabranner er knyttet til
stort inntak av alkohol, sier
direktør Dagfinn Kalheim i
Norges Brannvernforening.
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nyheter

Redder kebaben liv?
– Ja, det gjør den. I helgene er kebab en livredder.
Det kan være den lille matbiten som skiller
mellom liv og død. Pizzabranner eller tørrkokte
kjeler er et økende problem. Det er det ingen tvil
om. Men det er også i høyeste grad knyttet til ung-
domsfyll og julebordsesongen hvor inntaket av al-
kohol er stort, sier direktør Dagfinn Kalheim i
Norges Brannvernforening.
– En gjenglemt pizza i ovnen vil først tørke ut.

Deretter blir den forbrent på toppen. Så blir den
til en hard og glovarm skorpe som til slutt tar fyr.
I heldige fall kveles ilden av ovnen. I verste fall
øker trykket slik at ovnsdøren åpner seg og bran-
nen får tilført oksygen og sprer seg, sier Annar
Krogstad. 
– En forkullet pizza vil også skape stor røykut-

vikling. Det verste er imidlertid stekepanner og
plater som blir stående. Da blir det etter hvert en
stikkflamme som vil stå opp i vifteanlegget. Her
er det ofte stor ansamling av fett og i løpet av sek-
under står flammene gjennom hele vifteanlegget
i huset. Da er veien kort til full overtenning, leg-
ger Kalheim til.

Vil stenge tidligere 
Flere steder har kommuner innført tidligere
stenge tider på gatekjøkken for å redusere fyllebråk
i helgene. Kalheim mener dette går på bekostning
av brannsikkerhet.
– Vi ser jo helt klart at antall branner med

dette forløpet øker. At man er sulten etter en god
fest har nok de fleste merket. I store festlige arran-
gement er det slettes ikke uvanlig at det serveres
nattmat, for at gjestene ikke skal bli for sultne. Jeg
forstår at de som har vært på byen vil ha mat et-
ter en hard natt ute. Når frossenpizzaen blir eneste
alternativ, blir det skummelt, sier han.
I Stavanger er det en pågående konflikt

mellom brannvesenet og politiet. Den regelrette
krangelen handler om voldsstatistikk kontra
brannstatistikk. Tall fra Norges Brannvernfor-
ening viser at antall matlagingsbranner har økt
mellom 2008 og 2011. Faktisk utgjør det den
nest høyeste andelen av brannårsaker. Politimes-
teren i Stavanger ønsker at gatekjøkken skal stenge
tidligere, mens brannvesenet er bekymret med
tanke på hva som skjer når folk lager seg nattmat.
– Spesielt i julebordsesongen rykker vi ukent-

lig ut på kjøkkenbrann, som kommer av at alko-

UNDERGRUNNS-
KAMPANJE: 
I London oppfor-
dret brannvesenet
beboerne til å
spise ute etter en
fuktig tur på byen
fremfor å lage
mat selv. Foto:
London Fire
 Brigade.
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holpåvirkede personer la-
ger seg nattmat når de kommer hjem fra

byen. Det har vært uhyggelig mange utrykninger,
sier avdelingsleder forebyggende avdeling Ståle
Fjellberg i brannvesenet Sør-Rogaland.

“Last night a burger saved my life”
Rundt jul og nyttår hadde brannvesenet i London
en kampanje som rettet seg mot matlaging
hjemme i alkoholpåvirket tilstand. Kampanjen
fikk tittelen ”Last night a burger saved my life” og
den oppfordret beboerne i London til å spise
ute fremfor å kokkelere hjemme etter en fuktig
bytur. Statistikken fra London viser at en fjerde-
del av alle husbranner er forårsaket av personer
mellom 18 og 35 år som er påvirket av alkohol. 

– Er det grunn til å tro at statistikken er anner-
ledes i Norge?

SOME LIKE IT HOT: Ragne og kjæresten Sveinung kjøper gjerne
kebab i Theresesgate i Oslo. Også når de har vært på fest.

– Det er nærliggende å anta at fulle folk i Norge
ikke er så forskjellige fra fulle folk i England. Vi vet
hva vi møter der ute og har uttrykt vår bekymring
i forhold til stengetider. Jeg skulle ønske vi hadde
bedre tallmateriale slik at vi kunne gi et entydig ja-
eller neisvar på hvordan åpningstidene påvirker
dette. Men det kan vi ikke. Det eneste vi kan gjøre
er å uttrykke bekymring for at situasjonen kan
forverre seg, sier Fjellberg.
Kalheim i Brannvernforeningen oppfordrer

folk til å la være å lage mat når de skal hjem etter
en fuktig tur ute.
– Nå er det ikke vi som tar stilling til når gate-

kjøkken skal være åpne, men tar vi utgangspunkt
i økt brannfare og alt annet satt til side, er det li-
ten tvil om at dette vil være tryggere enn å lage mat
på egenhånd. Skulle åpningstider være et problem
må jeg nesten anmode folk om å forberede mat på
forhånd eller lage seg matpakke. 
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Et kjent problem
– Dette kjenner vi oss veldig godt igjen i. Vi opp-
fatter dette som et problem fordi det skjer altfor
ofte. Vi har stadig utrykninger som følge av mat-
laging, sier direktør Trond Bakke i Studentsam-
skipnaden i Oslo (SiO).
Varslingssystemet til SiO er direkte knyttet

opp til brannvesenet i Oslo. Dette fører til flere
utrykninger enn det som ofte er nødvendig.
– Det er positivt at varlingssystemet er så-

pass effektivt. På den annen side skaper det også
leie situasjoner ved at folk som stadig blir eva-
kuert ved falsk alarm slutter å ta det alvorlig.
Når folk ikke tar seg bryet med å evakuere fordi
de antar at det er en ufarlig situasjon, havner vi
i en ond spiral. Vi har også sett tilfeller av folk
som prøver å koble ut systemet, for at de ikke
skal få brannvesenet på besøk. Dette er vi sterkt
i mot, sier han.
Det er imidlertid få tilfeller hvor hendelsene

faktisk fører til brann. 

– Vi kommer aldri til å nekte folk å lage
mat hjemme. Vi kan bare oppfordre folk til
å være fornuftige og at de passer på å være
ved komfyren når de lager, sier Bakke som
sier man må være ekstra på vakt om man er
i ruspåvirket tilstand.
– Vi har faktisk hatt pizzabranner, fordi

folk ikke tar av pappen når de legger piz-
zaen i ovnen, sier han. 

Leie etterskader
Når If skal taksere skader etter denne typen
branner, varierer omfanget fra nedsoting
til totalt nedbrent hus med ett eller flere
dødsfall. 

Dersom du slipper unna med en sot-
skade, sitter du likevel igjen med et pro-
blem. I tillegg til at avgassene er farlige, kan
lukten fra smeltet plast, gummi og synte-
tiske gjenstander sitte lenge i. En fullreno-
vering kan bli dyr. dek@huseierne.no
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AKSEL ER EKSPERT PÅ INNEMILJØ

Effektiv isolasjon sørger for et godt innemiljø og god økonomi. Enten det er hjemme eller i 
barnehagen nyter små og store godt av riktig isolasjon. 

GLAVA® er Norges fremste totalleverandør av isolasjon og lydregulerende løsninger 
til hjem, arbeidsplasser og tekniske installasjoner - slik bidrar vi til økt trivsel og bedre 
økonomi for norske eksperter i alle aldre.
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Da familien Schaathun flyttet til boligen
på Bjerke i Oslo, visste de at de flyttet til
et radonområde. Derfor målte de ra-

donverdiene i boligen nokså raskt etter innflyt-
ting, og verdiene viste seg, som antatt, å være
for høye. Etter råd fra Radonlab fikk de instal-
lert et radonsug i boligen. Da Hus & Bolig
skrev om saken tidligere i vinter, var ennå ikke
målingene som skulle vise effekten av radon-
suget klare. 

Gode resultater
Nå foreligger imidlertid resultatene, og de er
svært gode, bekrefter Kathrine Holth Schaat-
hun. 
– Da vi målte første gang, hadde vi tre spor-

filmer liggende i ulike rom i huset. Den som lå
i kjellerstua viste høyest årsmiddelverdi, rundt
fem hundre Bq/m3. Nå, etter tre og en halv må-
neds måling i vinter, er årsmiddelverdien der
nede i 52, så det er en voldsom reduksjon,
sier Schaathun. Dermed er verdien i kjellerstua
48 Bq/m3 under Statens Stråleverns anbefalte
tiltaksgrense. 
– I spisestua ligger nå årsmiddelverdien på

fire, og i to av soverommene i andre etasje
henholdsvis fire og fem. Så vi er veldig for-
nøyd, og synes investeringen i radonsuget ab-
solutt var verdt det, sier Schaathun. Hun legger
til at viften i anlegget, som skal sørge for riktig
sirkulasjon, og dermed minst mulig radon i
huset, nå står innstilt på den nest laveste styr-
ken. Det betyr at de har mer å gå på, dersom
det skulle vise seg at verdiene på et eller annet
tidspunkt skulle komme til å stige. 
– Jeg er beroliget, og vi kommer ikke til å

gjøre noen ytterligere tiltak, det er helt unød-

vendig. Men jeg kommer nok til
å fortsette å følge med, og kan-
skje sette ut sporfilmer igjen,
siden verdiene kan variere.
Det blir dog mest for å stille
min egen nysgjerrighet, sier
Schaathun. Hun tror også
at familien kommer til å se
på saken igjen når barna
vokser til tenåringer og
innredning av soverom i
kjelleren kan bli aktuelt. 
– Men det er en

stund til ennå, legger
hun til. 

Eksepsjonelt
Rådgiver Øyvind Stensrud
i Radonlab karakteriserer re-
sultatene som nærmest ek-
sepsjonelle. Han er mest opp-
tatt av å formidle to viktige
poeng: For det første at radonsug
ikke nødvendigvis er den riktige løs-
ningen for alle boliger. For det andre at ikke
alle som installerer radonsug kan forvente like
gode resultater. 
– I andre boliger der vi går inn med tilsva-

rende systemer må vi svært ofte inn i ettertid og
gjøre tilpasninger før de fungerer optimalt.
Andre steder kan det være slik at radonsug
slett ikke er den beste løsningen, på grunn av
måten boligen er konstruert. Det har også mye
å si hva utgangspunktet er; dersom vi måler for
eksempel 2 000 Bq/m3, kan det være svært
vanskelig å komme ned i så lave verdier som
her, sier Stensrud. raa@huseierne.no
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Radonsuget 
fungerer utmerket 
I årets første nummer av Hus & Bolig skrev vi om en
Oslo-familie som etter å ha målt for høye radonverdier
i boligen, fikk installert et radonsug. Nå viser målinger
at tiltaket har redusert strålingen svært effektivt. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

VIKTIG INVESTERING: Før
familien Schaathun mon-
terte radonsug, målte de
høye becquerelverdier i
 boligens underetasje. 
Nå er problemet nærmest
eliminert. 
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– Vi trenger en egen statsråd for bolig. Skal vi få
opp boligbyggingen, er det nødvendig å samle
ansvaret ett sted, hos en statsråd som kan være en
sterk pådriver og rydde av veien hindringer, sier
Arbeiderpartiets Håkon Haugli, som har ledet
partiets arbeid om boligbygging.
Sverige, Danmark og Finland har egen bolig-

minister. I Norge er ansvaret for plan- og byg-
ningsloven delt mellom kommunal- og regio-
naldepartementet og miljøverndepartementet.
Men det kan det bli en slutt på, om Ap-utvalget,
som ble nedsatt for å finne ut av hvordan vi skal
få til mer boligbygging her i landet, får det som
det vil. Haugli mener det er behov for flere kon-
troversielle tiltak for å øke byggingen av nye bo-
liger. Spesielt viktig er dette i pressområder som
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Dram-
men. 

Jubler
Daglig leder Finn Tveter i Norges Eiendomsme-
glerforbund applauderer forslaget. Han mener et
eget boligdepartement først og fremst er viktig for
å kunne legge press på randkommunene nær de
største byene.
– Jeg trekker ofte frem Bærum som et typisk

eksempel i denne sammenhengen. Der sier ord-
føreren rett ut at de ikke ønsker å bygge mer. Det
er typisk for kommuner like ved bysentrene; de
synes de har det greit og vil bevare ting slik de er.
Men vil vi ta hensyn til den oppvoksende slekt
kan vi ikke fortsette sånn. Oslo må ha bistand av
kommunene rundt for å klare å ta av for bolig-
etterspørselen som kommer for fullt i nærmeste
fremtid, sier Tveter.

Miljøgevinst
Tveter mener et eget boligdepartement vil kunne
samordne boligtiltak på en helt annen måte enn
det som gjøres i dag, for eksempel ved å se bolig-

bygging og kommunikasjonsutbygging i nær
sammenheng. I dag er de to tingene fordelt på
kommunal- og regionaldepartementet og på sam-
ferdselsdepartementet – som styres av to statsrå-
der med distriktspolitisk hjertebank. Håpet er at
et boligdepartement vil kunne satse på utbyg-
ging i randkommunene, og gode, effektive og
pålitelige kollektivtilbud.
– Kollektivtransport og boligbygging hører

sammen. Det ene uten det andre er meningsløst.
Et boligdepartement med tyngde ville kunne ta
ordentlig tak i disse tingene, mener Tveter.

Spennende forslag
Direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund
karakteriserer forslaget om et eget boligdeparte-
ment som spennende – om enn ikke helt nytt.
– Dette har vært diskutert med jevne mellom-

rom i årenes løp. I dag er det flere departementer
som har viktige oppgaver som berører boligpoli-
tikken, og det å få samlet dette vil ha klare forde-
ler. I dag er det jo for eksempel slik at plan- og
bygningsloven hører inn under to departementer,
miljøverndepartementet og kommunal- og regi-
onaldepartementet, - en helt komisk løsning, sier
Batta. Han påpeker videre at et boligdepartement
som vil kunne ta hånd om statlig bygging av stu-
dentboliger vil være positivt for tusenvis av unge
som i dag sliter på boligmarkedet. – Den farten
studentboligene bygges med i dag monner ikke i
det hele tatt – vi mangler tusenvis av studentbo-
liger. Dette bør det ryddes opp i.
Han er likevel noe mer tilbakeholden med ju-

belen enn meglerbransjen.
– Vi må jo forutsette at dette eventuelle depar-

tementet ikke gjør at man nødvendigvis utvider
byråkratiet. Dessuten vil kommunaldepartemen-
tet fortsatt være svært viktig; det er jo i kommu-
nene boligbyggingen må skje, sier Batta. raa@hus-
eierne.no

Vil ha egen 
boligminister

Et utvalg i Arbeiderpartiet mener Norge trenger en egen boligminister. 
– Det vil komme både dagens boligeiere og fremtidens generasjoner 

til gode, mener Finn Tveter i Norges Eiendomsmeglerforbund. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD / NINA GRANLUND SÆTHER
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BOLIGTREET: Hvilke ansvarsområder en eventuell boligminister vil få, kan vi ikke forutse, men bygg 
og bolig og lovgivningen i tilknytning til hus og hjem er i dag samlet under minst 13 departement. 

Kommunal- og regionaldepartementet
Bolig- og bygningspolitikk 
Boligmarkedet 
Boligsosialt arbeid
Byggesak 
Sikkerhet i bygg 
Universell utforming og tilgjengelighet i bygg 
Byggeskikk og områdeutforming 
Miljøvennlige boliger og bygg 
Forskning om kommuner og regioner, bolig,
bygg og miljø 
Eierseksjonsloven
Leiegårdsloven
Husleieloven
Eierseksjonsloven
Plan- og bygningsloven
Bustadbyggjelagslova
Burettslagslova
Husbanken
Husleietvistutvalget

Landbruksdepartementet
Landbrukseiendommer 
Bosetting 
Jordlov 
Jordskifte 
Konsesjon og boplikt 
Odel 
Gårdsturisme
Jordvern
Landbrukets kulturlandskaper

Miljøverndepartementet
Luftforurensning 
Støy 
Miljøgifter 
Forbruk og avfall 
Kart og eiendomsinformasjon 
Kulturminner og kulturmiljø 
Planlegging 
By og tettsted 
Kommunal planlegging 
Regional planlegging 
Forurensningsloven
Produktkontrolloven
Vann- og kloakkavgiftsloven
Kommunale vann- og kloakk-
avgifter
Plan- og bygnings -
loven
Geodataloven
Tinglysningsloven
Matrikkellova
Kulturminneloven
Naturmangfoldloven
Riksantikvaren

Kulturdepartementet
Kulturbygg 
Bygningsvern
Idrettsanlegg 
Private kirkebygg

Fornyings-, administrasjons-
og kirkedepartementet
Eiendomsforvaltningen i staten
gjennom Statsbygg
Den statlige husleieordningen 
De statlige kongelige eiendommer
Energibruk i statlige bygg
Kulturminnevern i statlige bygg
Forvaltning av kirkebygg
Forvaltning av presteboliger og
kirkens eiendommer
IKT-politikk 
Bredbåndsutbygging 

Justis- og bered-
skapsdepartementet
Arv 
Lovarbeid
Kriminalitetsbekjempelse
Samfunnssikkerhet og
beredskap

Olje- og energi-
departementet
Beredskap i energisektoren 
Energi i Norge 
Vannressurser 
Olje- og gassressurser

Barne, likestillings og inkluderings-
departementet
Forbrukerrettigheter og tvisteløsninger
Gjeldsordning

Kunnskaps-
departementet
Barnehager
Skolebygg

Helse- og omsorgs-
departementet
Folkehelse
Drikkevann og vann-
hygiene
Miljø og helserisiko
Radonforebygging
Skadedyrbekjempelse

Forsvarsdepartementet
Forvaltning av forsvarets eiendommer,
bygg og anlegg gjennom Forsvarsbygg

Finansdepartementet
Skatter og avgifter 
Skatteavtaler 
Personbeskatning 
Merverdiavgift 
Særavgifter 
Skatteloven
Eigedomsskattelova
Arveavgiftsloven

Samferdselsdepartementet
Vei og veitrafikk 
Trafikksikkerhet 
Jernbane og jernbanetransport 
Luftfart 
Posttjenester 
Telekommunikasjon
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rens ventilasjonen! 
Dårlig inneluft er direkte helsefarlig,

Fast pris på standard enbolig 2900,-

Ring gratis: 800 35 300

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

Ventilasjonsrørene er blitt helt rene 
og bidrar til et sunt inneklima.

Ventil og kanal slik de vanligvis ser ut. 
Ofte er de nesten helt tette.

Prisen inkluderer rensing av hele anlegget med inntil 6 punkter.

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

POWER CLEAN NORGE AS
-spesialister på rensing av ventilasjon-

EtterFør

Utsetter uavhengig
byggekontroll
Reglene om at byggeprosjekter skal sjekkes 
av en uavhengig kontrollør blir likevel ikke satt 
i verk fra 1. juli, melder kommunaldepartementet.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

– Dessverre er det fortsatt ikke nok foretak som kan
gjennomføre kontrolljobben på en god og effektiv
måte over hele landet. Jeg vil ikke risikere at byggeprosjekter
stopper opp. Derfor blir ordningen med uavhengig kontroll ikke
iverksatt fra 1. juli, sier statsråd Liv Signe Navarsete. Hun er lite
komfortabel med at endringene i regelverket, som skal gjøre det
enklere både for foretakene og kommunene, har kommet i sen-
este laget for foretak som ønsker å drive med kontrollvirksomhet.
Statsråden ønsker derfor mer tid og dialog med byggenæringen
for å få på plass gode og forutsigbare rammer for den uavhengige
kontrollen.

– Jeg er åpen for å se nærmere på ytterligere tilpasninger og
forenklinger. Jeg håper vi kan sette i verk en trygg ordning for
hele landet ved årsskiftet, sier Navarsete.

Frem til den nye ordningen iverksettes, gjelder eksisterende
regler. Det innebærer blant annet at kommunene kan pålegge
uavhengig kontroll og selv føre tilsyn med byggeprosjekt.

Anket ikke 
spøkelsessaken

Motparten har ikke anket saken etter at
Nord-Gudbrandsdal tingrett avgjorde
at spøkelser ikke er gyldig grunn til
å heve et boligkjøp, opplyser 
selgers advokat, Werner Forr
Nystuen. 

Kjøper hevdet at huset på Vinstra var hjemsøkt av
spøkelser, og ville heve kjøpet. Retten avviser ikke
at det kan ha funnet sted mystiske hendelser på
eiendommen, men ifølge dommen kan det ikke be-
vises at det finnes spøkelser, derfor er heller ikke
dette en "mangel" som lar seg avklare. "Etter ret-
tens vurdering kan det i utgangspunktet ikke være
opplysningsplikt for en mulig omstendighet som
det ikke en gang er allmenn aksept for at kan ek-
sistere i det hele tatt. Noen tror på spøkelser -
andre gjør det ikke", heter det i dommen. 

Kjøper ble dømt til å betale kjøpesummen på
1,3 millioner kroner i tillegg til forsinkelsesrenter
og saksomkostninger. 
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Blindpassasjerer 
Det begynte med en litt stor bille som spurtet skremt over kjøkkenbenken. Det var høst, varmt i luften, og en sensom-
merfordrukken bille kunne vel lett ha forvillet seg inn av vinduet, tenkte jeg. Det gikk noen dager. Så dukket den jom-
men meg opp igjen. Litt for stor. Litt for ekkel. Litt for kjapp til at jeg rakk å se ordentlig på den. Det ville være hysterisk å
slå alarm for et par biller, ville det ikke? Nei, jeg fikk heller bare vaske litt ekstra godt. Så gikk det en uke uten forstyr-
rende krafsing, og jeg pustet lettet ut. Men akkurat da jeg hadde sluttet å kikke skeptisk etter insekter, var den der igjen.
Hard i skallet, uendelig skvetten og helt utrolig kjapp. Og det var ingen bille. Det var bare å innse. Det var en kakerlakk.
Og mot den er dessverre vaskekluten et like effektivt våpen som en pute er i en krig.

Det første skadedyrbekjemperen spurte oss om da han så eksemplaret vi omsider hadde greid å fange,
og oppbevarte i et gammelt syltetøyglass, var om noen av oss hadde vært ute og reist i det siste. Og det
hadde noen av oss definitivt, innrømmet vi, mens vi slo oss på pannen over vår uforsiktige oppførsel.
For i ukevis hadde vi noen reisekister, som lenge hadde stått på et lager av ukjent kvalitet, stående i
entreen, etter at min mann kom hjem fra et opphold i Afrika. At det kunne være blindpassasjerer i
kistene, hadde ikke slått noen av oss der og da. 

Nå vet vi bedre. Og priser oss lykkelige for at det tross alt var noen nokså uskyldige, og lett
nedkjempbare kakerlakker vi hadde fått med oss. Det kunne vært verre. Veggedyr kravler i
kriker og kroker i storbyhotellrom over hele verden – og også i norske campinghytter. 
De er langt verre å bli kvitt enn noen få tyske kakerlakker. 

Heretter kommer vi til å ta to enkle forholdsregler ved reiser, og Hus & Boligs lesere
er mer enn velkomne til å gjøre det samme: For det første vil vi sjekke innlosjerings -
fasilitetene godt før vi velger bosted. Noen kjappe nettsøk kan raskt avsløre steder med
veggedyr. Og ved hjemkomst skal bagasjen, plagg for plagg, få en nøye gjennomgang på
balkongen før den får være med inn. Så får vi satse på at risikoen for å få nye, uønskede
beboere i det minste reduseres betraktelig. 

Rikke Åserud, raa@huseierne.no
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Vi bruker mindre energi
Den samlede energibruken i husholdningene har
flatet ut de siste 20 år. 

Redusert vekst i arealbruk per person, mindre energibruk pr.
kvadratmeter og varmere klima gjør at vi bruker mindre energi
hjemme enn før, viser en analyse Vestlandsforskning har utført
på oppdrag fra NVE.

– Forbedringer i den eksisterende boligmassen og bedre
teknologi, blant annet til oppvarming av rom og varmtvann, gjør
at norske boliger bruker mindre energi pr. kvadratmeter enn
tidligere. Det er gledelig at mange gjennomfører oppussing og
rehabilitering som fører til at energibruken går ned, sier vass-
drags- og energidirektør Per Sanderud.

Rapporten fra Vestlandsforskning viser at husholdningene på
begynnelsen av 90-tallet i gjennomsnitt brukte om lag 210 kWh
pr. kvadratmeter, mens tilsvarende tall i dag er om lag 180 kWh.

– Mange boligeiere gjør tiltak som reduserer energibruken,
uten økonomiske støttetiltak og reguleringer. Det tyder på at
energieffektivisering kan være lønnsomt i mange tilfeller, og at
myndighetenes informasjon har hatt effekt.

En del av reduksjonen i husholdningenes energibruk skyldes
høyere ute temperaturer og dermed lavere opp varmings behov.
Men Vestlandsforskning peker på redusert vekst i areal pr. per-
son som den viktigste grunnen til utflatingen. ngs@huseierne.no

Gratis 
arkitekthjelp

Nå kan du få kostnadsfri arkitekt hjelp 
fra Arkitektenes rådgivnings tjeneste 

- Oslo Arkitektforening.

Har du planer om ny bolig, hytte eller tilbygg 
kan du nå få kostnadsfrie råd til dette gjennom
Arkitektenes rådgivningstjeneste. Om lag 20 arki -
tekter med minst ti års praksis er med i ordningen. 
Til vanlig kan man få råd hver torsdag ettermiddag 

i biblioteket på Arkitektenes hus i Oslo.
– Årsaken til at vi har begynt med denne

 tjenesten er å gjøre arkitektur tilgjengelig for alle. 
Da blir også terskelen inn mot arkitekturfaget

 lavere, sier styreleder Jurgita Hansen, som selv har
17 års  erfaring fra faget.

Arkitektenes rådgivningstjeneste er en forening 
ved Oslo arkitektforening og Norske arkitekters 
landsforbund og har vært i drift siden 1979.

dek@huseierne.no
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Fuktspesialisten AS
eps-system.no

Fukt i kjeller?

Vi har den 
PERMANENTE 
LØSNINGEN!

TØRR MUR ETTER 
4 UKER

INGEN GRAVING 
NØDVENDIG

SUNNERE OG 
VARMERE HUS

UTVIDER KJELLERENS 
BRUKSMULIGHETER

Over 25 års erfaring og 
mer enn  3000 installasjoner

 FØR   ETTER

I New York har bystyret gitt beskjed om
at myndighetene ikke lenger er i stand til
å kontrollere det voldsomt økende antall
veggedyr som nå truer storbyen. Den
plagsomme blodsugeren dukker opp på
flere og flere hoteller også i London og
Paris. 

– Hvis jeg skal peke ut et skadedyr
som nærmest har kommet i turbofart de
siste årene, er det uten tvil veggedyr. En
primær årsak er globalisering, det betyr
at folk fra alle deler av verden reiser
 mellom verdensdelene, så vi selv er blitt
fraktskip som frakter veggedyr fra land 
til land, sier Arne Nese – teknisk sjef i
Rentokil Skadedyrkontoll i en presse -
melding. Siden 2001 er selskapets
 aktiviteter vedrørende bekjempelse av
veggedyr i Norge fordoblet mange
ganger.

Frem til i dag har all verdens skade -
dyrbekjempere hatt svingende hell med
bekjempelse av veggedyr, men nå har et
nytt produkt sett dagens lys. Rentokils
forskningssenter i England har spesial -

utviklet en varmekanon som dreper alle
insekter ved å utsette deres omgivelser
for høye temperaturer. I prinsippet er det
snakk om en videreutvikling av et gam-
melt og meget effektivt husråd, der man
tilintetgjør udyr ved å koke tøyet på 60˚C.

– Vi er i stand til å foreta helt
nøyaktige temperaturmålinger i de områ-
dene hvor veggedyrene normalt gjemmer
seg. Deretter konsentrerer vi oss om å
skru opp temperaturen til 60˚ C, der vi 
vet alle insekter dør. Det er der suksessen
ligger, forklarer Arne Nese og tilføyer 
at Rentokil i øyeblikket undersøker
 muligheten til å overføre metoden til
bekjempelse av andre typer insekter.

Fordi det er snakk om en giftfri
 bekjempelse, er det ikke nødvendig å
sperre av hotellværelser eller private
hjem, under eller etter behandlingen. 
Av samme årsak er metoden heller ikke
skadelig for luftveiene våre. 
Foto: Centers for Disease Control and
 Prevention's  Public Health Image Library.
ngs@huseierne.no

De siste 10 årene har skadedyrselskapene i Norge fått flere og
flere henvendelser om veggedyr. Ny teknologi uten bruk av gift
kan være redningen.

Bekjemper veggedyr med varme



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

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

Taksering av bolig- og forretningseiendommer.
Teknisk bistand ved reklamasjon på boliger.
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BEPEBYGG AS
v/Ing. Martin Bøhm-Pedersen

Verditaksering, boligsalgsrapporter, tilstand / 
reklamasjonsrapportering, byggeledelse,
teknisk bistand og prosjektledelse. 

Lilleakerveien 62 C, 0284 OSLO
Tlf.: 41 42 43 00.  
E-post: martin@bpbygg.no / www.bpbygg.no O
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BOLIGINSTITUTTET AS
Takstmenn i kontorfellesskap

Takst, boligsalgsrapporter, skader, skjønn, tilstands -
vurdering, våtromskontroll, reklamasjonsvurderinger. 

Bentsebrugt. 13 f, Pb 4373 Nydalen, 0402 OSLO
Tlf.: 23 39 19 00. Faks: 22 22 50 77.
post@boliginstituttet.no  O
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TAKSTMANN / BYGG - TØMRERMESTER 
RUNE KIRKERUD

Boligsalgsrapporter/tilstandsvurderinger, 
verditakst, skadetakst, energimerking. 

Østre Bergsveg 2, 2340 LØTEN
Tlf.: 40 41 63 50.
E-post: runekirkerudnt@hotmail.com

TAKSTSENTERET AS
Takstmenn i kontorfellesskap

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

Fagertunveien 1, Pb 262, 1319 BEKKESTUA
Tlf.: 67 12 41 12. Faks: 67 12 50 77.
post@takstsenteret.no / www.takstsenteret.no  O
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NORD TAKSERING AS
Ingeniør- og konsulentfirma

Rådgivning, reklamasjonsrapporter,
verdi- og lånetakster, skadetaksering. 

Huken 5, P.b. 1555, 3902 PORSGRUNN
Tlf.: 35 55 35 31. Fax: 35 55 35 36
E-post: post@nordtaksering.no TE
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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 S
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MK – TAKST
v/Arvid Martin Kvalbein

Boligsalgsrapport, tilstandsrapport,
verditaksering av bolig og næringseiendommer.

Gamleveien 87, 4315 SANDNES
T: 51 63 17 00. F: 51 63 17 01. M: 92 82 36 44. 
E: makv@online.no / www.mamut.com/amk R
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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.   
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INGENIØR ARNE KRISTIANSEN MNTF
Verdi og lånetakst for salg og refinansiering. 
Boligsalgsrap., reklamasjon kjøp/salg/oppføring, 
skadetakster, skjønn, sopp-og muggskader.
Veritas godkjent for boligsalgsrapport. 
Nordre Morstadgutua 16, 2750 GRAN
Tlf.: 61 33 06 46. Mob.: 90 87 36 06.
E-post: takstmann@arnekristiansen.no 
www.arnekristiansen.no OP
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Villa Grimnes
fikk Murverks -
prisen 2012 
Villaen, som er tegnet av professor,
sivilarkitekt Bengt Espen Knutsen, er i
pusset Leca og ligger i Voksen åsen,
Oslo. Murverksprisen deles ut for frem-
ragende arkitektur og godt håndverk i
henholdsvis tegl og blokk, og i år går
altså prisen til et byggverk i
blokkmurverk.

Ved denne anledning sier juryen at
den også er en honnør til Knutsen som
god ambassadør for murverk gjennom
et langt virke.

I juryens uttalelse heter det blant
annet at det er spesielt gledelig å dele
ut prisen til et boligprosjekt der det
på en inspirerende måte er benyttet
blokk murverk med utvendig farget
puss. Fargepaletten er en harmonisk
kombinasjon av jordfarger som gir
boligen et særpreget uttrykk og en
sterk egenkarakter. Boligen er formet
etter den bratte naturtomten og brutt
opp i mindre volum som hver har sin
farge. Juryen vil spesielt berømme
sammenhengen mellom bygg og land-
skap. Plassering og utforming av
uteplasser på ulike nivåer samt inte-
grering av forstøtnings murer, trapper
og bed gjør at uteområdet inngår som
en naturlig del av den arkitektoniske
helheten. Foto: Jiri Havran. 
ngs@huseierne.no
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Vi vil gjerne komme på listen din.
Det å bli forespurt og vinne et anbud er bare starten på en jobb. Mye viktigere er en ryddig og pro�  prosess. Og 
aller viktigst at jobben holder mål. Men vi vil gjerne komme på listen din over de du spør om anbud, etter det 
er det opp til oss å bevise. Vi er Norges eneste profesjonelle malermesterkjede med 170 malermesterbedrifter 
og 70 butikker spredt over hele Norge. Vi benytter oss av kvalitetsprodukter fra bl.a. Jotun, Scanox, Nordsjø og 

Tarkett. Klipp ut og be om anbud – nå eller senere.

Norges eneste profesjonelle malermesterkjede. 
170 malermesterbedrifter og 70 butikker. 

Legg inn anbud eller fi nn din Kulør-håndverker på 
kulør.no, eller ring inn din forespørsel på 800 33 055.
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– Man kan se inn til oss fra alle kanter. Fra veien
er det ikke mer enn ca. 5 meter, og folk kan se rett
inn på kjøkkenet vårt. Derfor ønsker vi oss en høy
hekk som kan gjøre eiendommen litt mer privat,
forteller Alexander Kempton.

Det er slutt på den tiden da man kun fikk
kjøpt 30 cm høye planter og måtte vente i mange
år før de nådde ønsket høyde. Paret har vært i
kontakt med BoGrønt Rustad plantesenter i As-
kim, som tilbyr hekkplanter fra 125 og helt opp
i 220 centimeters høyde. 

– Hvis vi kjøper ca. 150 cm høye planter får vi
et fint vern mot veien allerede i sommer. Det vil
koste oss ca. 20 000 kroner, og er betraktelig dy-
rere enn om vi kjøper små planter, men vi ser det
som en viktig investering på linje med nytt kjøk-
ken. Å måtte vente seks – syv år på en hekk som
gror er grusomt lenge!

Stor etterspørsel
Familien i Oppegård er ikke alene om å ønske seg
høy hekk. I en spørreundersøkelse HUI Research
gjorde i forkant av årets hagesesong svarte mer
enn 20 prosent at de ville bestille fullvoksne trær,
busker og planter. Gartner Kenneth Ingebretsen
hos Plantasjen forteller at det er blitt svært vanlig
å ønske seg både hekk og hage i ekspressfart. Alle
planter skal være store med en gang. Vi vil ikke
vente i ti år lenger.

– Vi har aldri solgt så mye ferdigplen som nå.
Folk vil også skjerme seg, og kjøper ferdig hekk.
En fin hage øker verdien på boligen, sier han. Vil
man betale, er det fullt mulig å få både hekk og
hage på samme dag.

– Det er fortsatt mulig å få kjøpt en vanlig, li-
ten hekk, men folk er villige til å betale både for
skjerming og for å få det fint. Det er mye jobb

aktuelt og nyttig

Hage i ekspressfart
Alexander Kempton og kona Hanne har kjøpt hus i Oppegård. Men huset ligger åpent og uskjermet.

Paret ønsker seg derfor en hekk som reduserer innsynet fra veien. 

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER
FOTO: GRETE KEMPTON

ØNSKER SKJERMING: Fra veien ser man rett inn i huset, og Alexander Kempton vil ikke vente i årevis på en ordentlig hekk. 
Han vil heller kjøpe planter som allerede har vokst seg høye nok, og få hagen ferdig i ekspressfart.
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med store planter. Prisen blir høy blant annet fordi
de må pottes om flere ganger. En syrin på 175 – 200
cm koster derfor mellom 1 500 og 2 000 kroner,
opplyser Pål Rustad i BoGrønt Rustad plantesenter
i Askim. 

Rustad får de fleste høye buskene og trærne fra
Danmark. 

– Vi har også noen norske leverandører. Vi får
for eksempel søtmispel fra Reiersøl planteskole
utenfor Arendal. Det blir flere norske leverandører
etter hvert, men de har foreløpig ikke stor nok pro-
duksjon til å dekke etterspørselen, forteller han. 

DRØMMEN: Drømmen om
et bølgende hav av syriner
i hagen kan realiseres på
null komma niks for dem
som er villige til å betale
litt ekstra. Foto: Magnus
Rietz / NTB Scanpix

Pål Rustad i
BoGrønt Ru-
stad plante-

senter i Askim

aktuelt og nyttig

ALT KLART: Alexander Kempton har gjort alt klart til den                               
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– Søk fagkunnskap
Danmark har et mildere klima enn Norge. Det er derfor viktig
å søke råd og veiledning hos fagfolk før man investerer tituse-
ner av kroner i store planter.

– Jeg anbefaler for eksempel ikke bøk her i indre Østfold,
men heller lind eller syriner, kanskje agnbøk, sier Pål Rustad.
Han mener lokalkunnskap er viktig hvis plantene skal overleve
norske vintre.

I sortimentet har han en rekke løvfellende hekker som kan
bli ferdige i løpet av en sesong.

– De fleste tror at hekk er synonymt med tuja. En tujahekk
blir to meter høy i løpet av fire år og er et billig og bra alterna-
tiv for mange, men det blir jo veldig kjedelig hvis alle skal ha
tuja. Vi jobber for å få kundene til å forstå at det finnes en rekke

andre alternativer, som for eksempel alperips, japansk lerk,
spirea og naverlønn, sier Rustad.

Selv om man ikke er særlig hagekyndig mener han de fleste
vil klare å sette plantene i jorden selv. Man trenger vanligvis to
til tre planter pr. løpemeter. Plantene fra Reiersøl selges i 80 cm
lange bager som er spesiallaget for formålet. Da trenger man
bare å grave en passe stor renne og sette seksjonene ned i rek-
kefølge.

– Men vi formidler selvfølgelig også anleggsgartner hvis
folk skulle ønske det, sier Rustad. 
Alexander Kempton er ikke så veldig hagekyndig, men han tror
likevel han skal klare å få hekken i jorden på egenhånd. 

– Jeg har dessuten en kamerat som er gartner, og kanskje kan
jeg få litt hjelp fra ham, sier han. ngs@huseierne.no

Den grønne byggenæringen omsetter for vel
2,5 milliarder kroner årlig, og det er ifølge
Norske anleggsgartnere, miljø og landskaps -
entreprenører grunn til å anta at ca. 30
prosent av dette brukes på privathager.
 Etterspørselen etter anleggsgartnertjenester
er nå så stor at man i dag bare har halv-
parten av de fagfolkene man trenger.

Les mer om ferdighekk: 
www.primafaerdig.dk/ 
www.reiersol.no/produkter/ferdighekk

                      nye hekken. Nå gjenstår det bare å få trærne på plass, og vips har han en fiks ferdig hage.
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Spisebord, stoler og en falmet parasoll. Det som i mange
år var uteplassens enerådende møblering har de siste
årene fått sterk konkurranse – fra møbler som før var for-

beholdt rommene inne i huset.
– Vi ser mer og mer en tendens til at folk vil ha med stua ut.

Ikke bare vil vi ha utesofa, men vi tar gjerne med et salongbord,
gulvteppe, lamper og varmelamper, også, sier Bente Grønlund
som jobber med administrasjon, innkjøp og salg på Ballerud
Hagesenter i Bærum. Hagesenteret har vel 10 000 kvadratme-
ter salgsareal til hagemøbler, og mener å være verdens største
på området. Og når vi først snakker om størrelse; det er heller
ikke noe å si på omfanget til en stor del av møblene i denne bu-
tikken. Blant prakteksemplarene er en sofagruppe med plass til,
tja, tolv-fjorten velvillige mennesker, kanskje? Prisen på 120 000
kroner kan man vel heller ikke akkurat kalle liten. Sofaen står
utstilt sammen med et tilhørende lavt salongbord, et teppe, og
en overdådig stålampe – ting som skal komplettere sofaen for
den perfekte uteplassen. 

Det er imidlertid ikke bare Ballerud Hagesenter som har lagt
merke til at folk vil ha med seg inne ut, og trenden er slett ikke
bare forbeholdt folk med altfor tykke lommebøker.  I en stor,
nordisk undersøkelse Plantasjen har foretatt, kommer det frem

at en stor andel av oss nå tenker
nytt om uterommet.  

– Ute er det nye inne; nå innre-
der vi hagen som om den var et
rom. Grensene mellom ute og inne
viskes ut, sier Kenneth Ingebretsen,
gartner på Plantasjen i Skedsmo. 

Andre krav
Hagetrendene svinger saktere enn
interiørtrendene, men etter mange
år i bransjen merker Bente Grøn-

Stue
uten tak

Nordmenns interesse for innredning lar seg 
ikke lenger stoppe av husets tak og vegger. 

Nå skal vi ha med hele stua ut. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD FOTO: PRODUSENTENE / FORHANDLERNE

aktuelt og nyttig

lund den siste tidens endringer godt. 
– Ting har forandret seg veldig de siste årene. Tidligere var

hagearbeidet og vedlikeholdet av uteplassen preget av at det ikke
nødvendigvis var resultatet som telte, men selve prosessen. Nå
har folk det travelt, vi jobber mye, reiser mye, og vil i størst mu-
lig grad slippe vedlikeholdsarbeid. Når vi kommer hjem vil vi
slappe av – og det gjelder også i hagen, sier Grønlund. Resulta-
tet er stadig større interesse for alt som er vedlikeholdsfritt. Ikke
engang putene gidder vi å flytte på lenger.Bente Grønlund



– Det nye nå er alle de vannavvisende tekstilene på marke-
det. Nå tilbys en rekke ulike typer puter som tåler å ligge ute hele
sommeren. Den kanskje mest robuste vi har, er helt vanntett og
til og med sveiset i sømmene. Om det likevel skulle snike seg
noe vann gjennom trekket, er skumgummien drenerende, slik
at vannet ikke lagres, men forsvinner raskt ut, sier Grønlund.
Som minner om at det likevel kan være lurt å beskytte putene
litt for vær og vind. Støv, skitt og forurensning vil nemlig kunne
sette sitt preg på dem etter hvert, uansett. 

Kunstrotting
Kunstrotting har lenge vært det store innen hagemøbler, men
 aldri har utvalget vært større. I dag kan du få kunstrotting i nær-
mest hvilken som helst slags stil – og kvalitet. Det er nemlig
store variasjoner – flett er ikke bare flett.
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STILREN UTESTUE: Med sofagruppen Huk fra Skeidar, et uteteppe,
salongbord, lykter og peis, er det bare taket og noen vegger som
mangler før et ekstrarom i hagen er komplett. Foto: Skeidar.
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Den typen kunstrotting som har vært lengst
på markedet, er den svarte flatfletten. Flatflett er
forholdsvis enkelt å flette, og slike møbler er ofte
nokså rimelige. En annen variant er halvrund
flett. Tråden er buet på den ene siden og flat på
den andre, slik at det ser ut som om den er helt
rund, men samtidig gjør den ene flatsiden den
enklere å flette, og møblene blir dermed litt rime-
ligere å produsere. Ulempen er at slik tråd kan ha
tendens til å sprekke opp. Rundflett er flett av helt
rund tråd. Det er den mest naturtro polyrot-
tingen, men det er en vanskelig fletting, og der-
med blir disse møblene ofte dyre. 

Hvor tett flettingen er gjort, er ikke tilfeldig. 
– Åpen flett er mer eksklusivt enn tett flett, sier

Ingeborg Borgen i Skeidar. Det er likevel hva
slags type tråd som er brukt, som gjerne bestem-
mer prisen på møblementet. 

– Vi har rottingmøbler i alle prisklasser, men
det som gjerne skiller ut de aller dyreste er kvalite-

SKJÆRGÅRDSIDYLL: Med Drøbak-serien i åpen,
brun rundflett kan du skape en atmos fære av
skjærgårdsidyll i din egen hage, lover Skeidar,
som forhandler møblementet. Foto: Skeidar. 

PARISISK: En nett caféstol
fra franske Fermob får plass
på nesten hvilken som helst
balkong, og kan enkelt slås
sammen når den ikke er i
bruk. Foto: Blåmann. 
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TYSK KVALITET

• PERFEKT FOR MALING OG VEDLIKEHOLD

ROBUST LETTSTILLAS I ALUMINIUM

ENKEL OG FLEKSIBEL MONTERING

BENYTTES AV LEDENDE STILLASENTREPRENØRER

TYPEGODKJENT AV ARBEIDSTILSYNET

•

•

•

•

INSTANT
STILLASSYSTEMER
Vår kvalitet - din sikkerhet

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

Snappy

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

13990,-

Alternativ 1

21990,-

Alternativ 2

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

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

|

Be gjerne om tilbud på andre sammensetninger til kampanjepris.
Priser er inkl. mva og eks. frakt.
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hlbutikken.nohlbutikken.no
Nå åpen for alle!

HL butikken er nå åpen for alle!
Alle får de samme gode tilbudene til samme pris!
Butikken er åpen når det passer deg!

Art. nr: HLR 0075

- Mål enkelt selv
- Rask levering
- Rask måling
- Prisgunstig
- Nøyaktig

Digital radonmåler for bruk i privatbo-
liger og på arbeidsplasser. Gir en rask 
og nøyaktig måling av mengden radon 
i rommet den er plassert. Går på 3 
standard LR03/AAA batteri i opptil 3 år. 
Lagrer historikk opptil 16 måneder, noe 
som muliggjør mer detaljerte analyser av 
forholdene hvis nødvendig.

Digital radonmåler

 Glimrende oppbevaring for      
  nøkler til hus, hytte, båt,   
  kontor osv
- Plass for 2 nøkler
- Leveres med Gummicover 
  som vær-beskyttelse.
- Designet med runde        
  kanter som gjør den  
  plasserings-vennlig 
  på objektet.
- Over 1000 mulige 
  kombinasjoner. Endre   
  kode så ofte man ønsker
- Svært enkel å montere.

Key Safe Pro Slimline Titan

6 liter Flamex miljø 

FUKTPROBLEMER? 
PRØV TROTEC AVFUKTER 
TYPE TTR 55S

En miljøvennlig brannslokker
Flamex trykkladede hånd-
slokkere med vann
tilsatt Flamex C, er godkjent et-
ter EN-3 standarden og leveres 
rattmerket og godkjent av Det 
Norske Veritas.
Slokkemiddelet inneholder 
ingen skadelige kjemikaler eller 

- Kompakt og lett
- Miljøvennlig teknologi
- 3 trinns vifte
- Passer til ca. 20m²
- 3 programmer
- Skrur seg automatisk av 
  når beholder er full

- Meget effektiv

Taustige.
- Lett og smidig brannstige.
- Aluminiumsfeste og 
  brannsikkert bånd.
- Frigjøres med et 
  enkelt håndgrep.
- Max belastning 150 kg.
- Stigen ligger 80 mm fra veggen

Vi tar forebehold om trykkfeil. Porto tilkommer på oppgitte priser.

Rømningsstige 3,9 meter

Flott gaveeske fra Kyocera
inneholdende14cm Kokkekniv
(Santuko formet) og keramisk

moderne keramiske produktene er 
et spennende alternativ til 
tradisjonelt kjøkkenutstyr.

Kyocera keramiske kniver

HL pris
kr 750,-

HL pris
kr 569,-

Art. nr: HLFL 104

HL pris

Art. nr: HL 12345

HL pris

Art. nr: HLTTR55S

HL pris
kr 790,-

Art. nr: 001312

HL pris
kr 725,-
Art. nr: 1057
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ten på materialene. Den beste rottingen har
gjennomfarget tråd og tåler store temperatur-
svingninger og sterk sol. Tykkere tråd er som re-
gel mer holdbar enn tynn. Også rammen er vik-
tig, selv om den ikke synes. Aluminiumsrammer
som ikke ruster gir møbler som varer lenger, sier
Borgen. 

En annen forskjell mellom ulike kunstrot-
tingmøbler, er om tråden som benyttes er glatt el-
ler børstet. Uansett må møblene vaskes innimel-
lom – men hvor ofte avhenger av tråden. 

– I børstede kunstrottingmøbler vil det lettere
feste seg støv og pollen. Dermed må de vaskes
noe oftere enn glatte, sier kategorisjef for hagemø-
bler hos Bohus, Anne Lise Tangen. Hun advarer
mot de billigste møblene på markedet. 

– Enkelte produsenter bruker resirkulert plast
i sine møbler. Problemet er at fibrene ikke er
særlig slitesterke, og lett vil knekke, sier Tangen. 

Tøffe treslag
Dersom flett ikke er noe for deg, er det fortsatt tre-
møbler å få tak i, og mange av dem er robuste og
holdbare. Tropisk tømmer er omdiskutert, men
finnes fortsatt i stort monn på markedet. 

– Teakmøbler har en holdbarhet lite annet
kan måle seg med. Og det er jo bra for miljøet å
kjøpe ting som varer, og dermed unngå bruk- og
kastkarusellen, argumenterer Bente Grønlund,
som i sitt vareutvalg også har møbler av sertifisert
regnskogtømmer.

Regnskogfondet påpeker imidlertid at det ikke
finnes noen gode, ukorrupte sertifiseringsord-
ninger, og at selv ”godkjente” plantasjer virker
svært ødeleggende for det opprinnelige regnskog-
miljøet. Vil du følge fondets anbefalinger, er det
best å holde seg helt unna alle eksotiske tresorter.
Da kan du trygt handle for eksempel på Skeidar
eller Bohus, som har utradert tropisk tømmer fra
sine sortiment.

– Vi bruker furu i stedet for tropisk tømmer,
men har også et stort utvalg i kunsttre, som ser ut
som malt treverk, men egentlig er plastprodukter,
opplyser Anne Lise Tangen i Bohus. 

Skeidar tilbyr kortreist, svensk kjernefuru, og
– for de som vil ha noe som ligner på tropisk –
valnøtt fra Kina. 

– I tillegg har vi termobehandlet ask i sorti-
mentet. Termobehandlingen består i at man var-
mer opp tømmeret til 175 grader i en uke. Treet
endrer farge, det blir mørkere og ”dør”, slik at det
ikke suger vann og brytes ned over tid. Møblene
er i prinsippet vedlikeholdsfrie, men bevarer far-
gen bedre hvis man oljer dem en gang i året, sier
Borgen i Skeidar. 

Fargerike cafemøbler
For folk med liten uteplass er det også et rikt ut-
valg i både møbler og annen ute-innredning. 

FURU: Det er enkelt å unngå tropisk tømmer. Denne romantiske benken fra
Plantasjen er laget av FSC-sertifisert furu. Foto: Plantasjen.

MATERIALKOMBINASJON: Stort bord i kunsttre, aluminiumsramme og kunst -
rotting, med matchende regulerbare stoler fra Jysk. Møblementet trenger ikke
annet vedlikehold enn litt rengjøring i ny og ne. Foto: Jysk. 

LUN ETTERMIDDAGSKOS: Farsund sofagruppe fra Skeidar passer både på
 terrassen og i hagen. Foto: Skeidar. 
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– På en liten balkong er det viktig å
tenke på plassutnyttelsen. Man kan for
eksempel bygge i høyden og med trap-
pestiger, der man kan pynte med planter
og grønt. Det er også lurt å gjøre det en-
kelt. Stablestoler og andre sammenlegg-
bare møbler er hendig på balkongen, sier
sortimentsansvarlig Svein Vadøy i Plan-
tasjen.  

Enkelt behøver slett ikke å være ens-
betydende med kjedelig. Noen av de kan-

skje mest fargerike innslagene i årets hagemøbler finner vi i ni-
sjebutikken Blåmann i Asker, som forhandler møbler fra den
franske produsenten Fermob. 
– Kafestolene fra Fermob ble produsert første gang i 1889. De
kommer i 23 sterke, klare farger, og er svært velegnet for små
uteplasser, sier butikkeier Leif Nilsen. Han legger til at disse sto-
lene, med tilhørende bord, er svært populære på uteserveringer
i Europa blant annet fordi de er så robuste og tåler å stå ute i all
slags vær. 

– I Luxembourgparken i Paris står de ute natt og dag, fortel-
ler Nilsen, som tror folk begynner å bli lei av de tradisjonelle
tre- og rottingmøblene. Kanskje er det også hans møbler som
kan smykke seg med å være de mest miljøvennlige – i hvert fall
om de etter endt levetid havner i riktig avfallskategori. 

– Metallet er resirkulerbart. I tillegg har fabrikken i Frank-
rike en svært tøff iso-godkjenning, og produserer i dag med nul-
lutslipp, sier Nilsen. raa@huseierne.no

Gi taket et løft!
Nå er vår dryppfrie,
vannbaserte lasur
Svanemerket!
Finnes i tre
varianter - hvit,
ekstra hvit og helhvit.

 
MILJØMERKET

www.herdins.no 

Distribueres av Krefting & Co AS - www.krefting.no - tlf. 67 52 60 85

Finnes i de fleste jern-/byggevare og fargehandlere. 

Svein Vadøy
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LUKSUS: Har du plass
og penger er det
 nesten ingen grenser
for hva du kan få ut 
av uterommet i dag. 
Foto: Cane-Line.
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Dukkestua – mors drøm 
De innrømmer det gjerne; dukkestua er vel så mye mors rosa drøm som datters. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD FOTO: BARBRO STEINDE FAUSKE

PÅ PLASS: Alt er på plass i Minas (6) lille kjøkken. Den hvite og rosa innredningen var hun og mamma skjønt enige om. 



KALAS: Mina inviterer gjerne til treretters middag, men når
mamma bare stikker innom, er det like greit å gjøre det enkelt
med litt kaffe og kaker. 
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aktuelt og nyttig



De har vært og shoppet interiørartiklene
sammen, mamma Annita Magnussen og
Mina (6 år). De rosa putene var de enige

om, den rosa postkassen var selvskreven, og den
rosa stolen Mina har arvet, passet også perfekt
inn, syntes de to damene.
Linda lekestue kom trehvit og flatpakket fra

Maxbo. Besten satte den opp på én dag med mor-
mor som håndlanger. Mamma malte den i

samme farge som huset – og vips, så hadde Mina
fått sin egen lille hule. 
– Vi blir ofte invitert inn på treretters middag,

smiler Magnussen ved det knøttlille bordet inne
i det drøyt fire kvadratmeter store huset. At dat-
teren står ved kjøkkenbenken i en yndig drøm av
rosa og hvitt synes hun er helt greit. Hun tror ikke
leken i det yndige dukkehuset påtvinger Mina
en rolle hun ikke vil ha.  

STILIG: Mina liker at lekestua står i stil med huset.
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aktuelt og nyttig
– Hun har arvet en masse leker fra storebror,

lego og slikt, og verdenen hennes er jo langt større
enn dette dukkehuset og denne hagen. Så jeg er
ikke redd for at dette setter henne inn i et kjønns-
rollemønster hun ikke kan føle seg hjemme i.
Men jeg kan sikkert innrømme at det nok er
mange av mine rosa drømmer her, også, sier Mag-
nussen. 

Dukkestue og trampoline 
I en annen hage et stykke unna, leker Simone (3)
i sitt hvite og rosa lille kjøkken. Utvendig matcher
dukkestuen rekkehuset hun bor i med mamma,
pappa og storebror Marcus. Mamma Anette Arnt-
sen Kyvik innrømmer at det ikke var noe uttalt øn-
ske fra Simone som gjorde at de kjøpte byggeset-
tet på Smart Club forrige sommer.
– Nei, hun rakk liksom ikke helt å ønske seg

det, engang, før det var oppe, ler Kyvik. – Men er
det ikke litt sånn i dag, med alt? De rekker ikke å
si sykkel før den er der, og ønsker seg vel sjelden
noe, i hvert fall ikke over lengre tid, legger hun til.
Kyvik hadde aldri dukkehus da hun selv var liten,
og innrømmer glatt at det var hun som ville ha det
nå. At det skulle males i samme farge som huset
var en selvfølge. 
– Simone hadde bare ett ønske for innred-

ningen; at det skulle være rosa. Så da ble det rosa
og hvitt, sier Kyvik. 
Hun tror ikke det søte, lyse og feminine leke-

huset vil påvirke Simone i nevneverdig grad, og
tror ikke det nødvendigvis er sånn at jenter får fer-
dige dukkehus, mens gutta må opp i trærne og
snekre seg hytter selv. 
– Storebror Marcus kommer også og leker i

dukkestuen innimellom, og de byttelåner mange
leker. Nå kan det se ut til at Marcus får trampoline,
siden Simone fikk dette huset, og den kommer de
også til å leke på sammen, sier Kyvik. 
– Ja, trampoline, stemmer Simone ivrig i.

Mens Marcus sitter inne og leker med lego. 

Selger godt
Små lekehus selger godt, og har økt de siste årene,
bekrefter kategorisjef Rune Kjølberg i Løvenskiold
Handel. Den litt funkispregede ”Linda” er en av

Maxbos store slagere, men
nå har byggvarekjeden ut-
videt sortimentet, så både
den, og klassikeren ”Ole”
har fått konkurranse. 

– En av nyhetene i år,
som det er veldig stor inter-
esse for, er modellen ”Rød-

hette”. Den kommer med hems, og ser ut til å slå
veldig godt an, sier Kjølberg. Han ser sjelden leke-
husene ferdig malt og satt opp, siden modellene
han selger leveres som byggesett til kunden. 
– Men vi har nok sett en noe mer kjønnsrettet

produktutvikling enn tidligere. ”Rødhette” er nok
mest ment for jenter, mens vi har en mer guttete
versjon i ”Theodor”. Det er en hytte som står på
stolper, og som dermed gir mer en følelse av den
klassiske, hjemmelagde trehytta, sier Kjølberg.
Som legger til at de også har mange nøytrale le-
keinstallasjoner som selger mye til begge kjønn. 
– Klatrestativer, husker, sandkasser og benke-

sett – slike leker er jo nokså kjønnsnøytrale, sier
Kjølberg. Han tror motivasjonen for å kjøpe ty-
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piske dukkestuer varierer veldig. 
– Noen foreldre ser kanskje på dem som pynt

i hagen, andre familier bruker dem nok mer aktivt
til lek, sier Kjølberg. 

Omgivelsene former oss
Høgskolelektor Solveig Nordtømme ved Høgsko-
len i Vestfold har forsket på barnehagens rom og
rommets betydning for barns lek. I et kjønnsper-
spektiv er hun opptatt av at barn må få mulighe-
ten til å skaffe seg erfaringer som kanskje går på
tvers av de kjønnsstereotype oppfatningene. Der-
for kan det være en idé om foreldrene ikke legger
for sterke føringer for leken, mener hun.
– Da jeg var liten, var lekestuene plassert

 perifert i hagene, helt i utkanten av tomtene. Der-
med var de på en måte barnas territorium, selv om
foreldrene holdt oppsyn, og det ga noen mulighe-
ter til veldig fri lek. Jeg kan aldri huske at noen for-
talte oss at sånn må dere ikke gjøre, det blir så
stygt her. Nå er derimot lekestuene sentralt plas-
sert, og de blir en installasjon i familiens hus-
hage-konsept, påpeker Nordtømme. Som heller
vil kalle de små husene lekestuer enn dukkestuer,
for å skrelle vekk det typisk feminine preget. 
– Når mødrene forteller at det er de som har

bestemt at lekestuen skal inn i hagen, blir det en
del av barnefamiliens måte å skape sin idyll av fa-
milieliv på. Og da kan man jo spørre seg om dette
ikke er viktigere for mor enn for barna, sier Nord-

MAMMAS DRØM: Anette
Arntsen Kyvik innrømmer
det gjerne: Det var hun
som ville ha dukkestue.
Datteren Simone (3)
rakk ikke helt å ønske
seg den før den allerede
sto klar i hagen. 
Foto: Rikke Åserud.
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tømme. Hun påpeker at jo mer ferdigdefinert le-
kemateriell barn tilbys, jo mindre muligheter gis
barn til selv å skape innhold i leken. 
– Dersom huset allerede er fylt med ferdige,

små cupcakes på det ferdige rosa kjøkkenet er le-
ken allerede veldig instruert, og det inn i en nokså
kjønnsspesifikk retning. Så om jeg utfra mitt bar-
nehagepedagogiske perspektiv skal prøve å si noe
fornuftig om lekehusene, må det være et råd om
at barna selv får skape innholdet i huset, sier
Nordtømme. Det er ikke dermed sagt at jentene
ikke skal få velge rosa, om det er det de vil. 
– Men de må også vises at det er mulig å velge

andre farger. Vår jobb som voksne er å åpne opp,
ikke begrense barns valg, og vise at noen synes an-
dre farger er kjempefine, og at det må også være
tillatt. 

Slipp guttene til
Rådgiver Ole B. Nordfjell ved Reform, ressurssen-
ter for menn, påpeker at det er massive markeds-
krefter som bygger opp under kjønnsrettingen
av alt fra klær til leker og utstyr til barn, og minner
om at det er foreldrenes rolle å veilede barna
helskinnet igjennom. Han mener det først og
fremst er gutter som taper på det når leker er spe-
sifikt kjønnsrettet gjennom for eksempel farge-
bruk. 
– Jenter kan i dag i utgangspunktet gjøre alt.

De har større forventingspress i forhold til sfærer
som hushold, utseende og klær. Men det er flere
innskrenkninger i guttenes verden. Det typisk fe-
minine, det rosa, dukkehuset, dukkene, det om-
sorgsfulle og følsomme – det er på mange måter
forbudt for guttene, mens jenter i stor grad kan
bevege seg i både jentete og guttete sfærer uten at
noen latterliggjør det eller reagerer, sier Nord-
fjell. 

I nesten alle kulturer finnes det ting som reg-
nes som jentete og guttete. Innholdet i jenteleker
og gutteleker varierer fra kultur til kultur, og også
innad i et land, fra sted til sted. Men er det noe
mål å endre dette? Skal man snike inn dukker i
guttenes bilsamlinger? 
— Nei, det kjønnstypiske er ikke et onde som

må bekjempes, men aktiviteter og leker som det
både er knyttet glede og læring til. Men det er vik-
tig å tilby barn varierte leke- og oppvekstmiljøer
der ikke alt er markert som gutte- og jenteleker.
Barn av begge kjønn må få erfare hvilke opple-
velser og muligheter livet byr på. Du er for sent
ute om du introduserer spedbarnslek for gutten
og billek for jenta når de er fire, sier Nordfjell. 

Plass til lillebror
Bloggeren Lise Jacobsen, som på Blogspot kaller
seg Hverdagslykkelise, fikk opp lekehuset til dat-
teren allerede da den lille var ett år. Både eksteriør

TIDLIG KRØKES: Lilja Au-
rora (nå 2) fikk lekestue
av mamma allerede da
hun var ett år.
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og interiør ble behørig dokumentert på mam-
mas blogg etter hvert som det ble ferdig i fjor
sommer. Det er først nå, når datteren har fylt to,
at hun har begynt å bruke lekestua. At hun glir rett
inn i den tradisjonelle husmorrollen der hun står
ved det bittelille kjøkkenet og baker og vasker
opp, bekymrer ikke Jacobsen.
– Vet du hva, det har jeg faktisk ikke tenkt på

før du sa det nå! Men det er jo ikke sånn at lekes-
tua er det eneste hun har å leke med. Hun har
også lego, og mange biler, for det er det hun har
likt best å leke med så langt. Men i lekestua hand-
ler det ofte om å gjøre de tingene vi gjør hjemme,
og der er jo det å lage mat og sånt en stor del av
hverdagen, sier Jacobsen. Som tror de kommer til
å gi lekehuset et mindre feminint preg når lille-
bror snart kommer til verden og vokser seg stor
nok til å være med på leken, så også han kan føle
seg hjemme der. raa@huseierne.no

Tips til deg som vil ha lekestue i hagen: 
• Dersom lekestua er mindre enn 15 kvadratmeter, og mønehøyden
ikke er over 3 meter, og gesimsøyden ikke over 2,5 meter, trenger
du som hovedregel ikke å søke om byggetillatelse. De aller fleste
halvferdige lekestuer som selges i dag holder seg godt innenfor
disse målene. 

• Minimumsavstanden til annen bygning på eiendommen er 1 meter.
Avstanden til naboeiendommen må være over 4 meter. 

• Det kan lønne seg å snakke med naboen om plasseringen, så dere
unngår klager i ettertid. 

• Settes lekestuen et lite stykke unna huset, får barna sin egen sfære.

• Svært mange lekehus selges som byggesett, men hvor kompliserte
de er å sette opp varierer. Mange nye modeller er enklere å montere
enn hyttene var bare for få år siden. 

• La barna være med på å velge huset, fargen på det og innredningen. 

• En tradisjonell dukkestue kan virke ekskluderende for gutter. Velger
dere i stedet for eksempel å lage butikk i lekestua, kan det inkludere
begge kjønn. Tenk kreativt og hør på barnas ønsker. 

• Husk at dersom huset fylles med ferdigdefinert lekemateriell kan det
bli mindre åpning for kreativ lek. 

KAN ENDRES: Når Lilja
Aurora får en lillebror
kan det hende at leke -
stua må endres litt, så
begge barna kan føle
seg hjemme der, sier
Lise Jacobsen.



40 • hus&bolig 3–2012

Mange av skadene fra vannlekkasjer kunne vært begrenset med tidlig  
varsel. Lekkasjer i boligen starter som regel med noen drypp under 
 kjøle skapet, oppvaskmaskin eller vasken for så å bli en stor lekkasje. 
Med tidlig varsling kan disse lekkasjene begrenses til litt vannsøl som 
man kun trenger å tørke opp.

WaterGuard Adaptermodell er trådbasert og egner seg utmerket for 
sikring ved  eventuell lekkasje fra vanninstallasjoner i rom uten sluk i 
gulv, som på kjøkkenet. Denne er enkel å installere og krever ingen 
ekstra stikkontakt. Sensorledningen plasseres i de mest utsatte steder 
og ved lekkasje stenges vannnet og strømmen til kontakten kuttes. 
WaterGuard Adaptermodell tilfredstiller de nye TEK-10 kravene og gir 
redusert premie på forsikringen.

Kontakt din lokale rørlegger eller besøk www.waterguard.no for mer 
informasjon.

WaterGuard Adapter m/strømkutt 
leveres med 1 eller 2 ventiler.

For mer informasjon om WaterGuard produktene gå inn på www.waterguard.no

Unngå fuktige 
overraskelser
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sett&hørt
“Land med betydelig høyere beskatning av bolig enn

Norge, har vært igjennom alvorlige krakk på eiendoms -
markedet. Boligbobler har fått utvikle seg, til tross for
høy skattlegging. Det er derfor lite som tyder på at økt
skatt på bolig hindrer eventuelle bobletendenser.”

Advokatfullmektig Rolf Lothe i Skattebetaleren

Full jobb for å få lån
Mange deltidsansatte er sjanseløse i

dagens boligmarked, skriver Fagbladet.
Mette Larsen er en av dem som har
jobbet deltid i helsevesenet i mange
år, og stillingsbrøken har hoppet opp
og ned som en jojo. Inkludert alle
 ekstravaktene jobbet hun langt mer

enn fulltid, men da hun søkte lån for å
kjøpe egen bolig var svaret fra banken
nedslående: Hvis du vil ha høyere lån,
må du bygge deg opp egenkapital eller

skaffe deg en fast, full stilling.

Bygger dyre kulturhus
Tre av ti kommuner bygger eller skal
bygge kulturhus, hevder Kommunenes
Sentralforbund. Kristiansand har brukt
1,7 milliarder kroner på kulturhuset
Kilden. Os kommune brukte ca. 230
 millioner på sitt Oseana. Lørenskogs hus
vil koste 920 millioner kroner, rundt fire
ganger så mye som utgangspunktet. Når
man mistet oversikt er uvisst, skriver
rb.no. 

– Man bygget kulturhus i Norge også
for 20 år siden, men ikke til slike beløp.
Småbyene tar etter de store og satser
enorme summer på kulturhus. Alle vet at
det er dyrt å bygge, men de fleste kom-
munene går i fella når husene skal driftes
og fylles med innhold. Da blir invester -
ingen fort veldig dyr, sier en av landets
fremste eksperter på kulturhus, senior-
rådgiver og kulturforsker Georg Arnestad
ved Høgskulen i Sogn og Fjordane til
Glass & Fasade.

Få innbrudd
Akkurat nå er sentrale deler av Østlandet utsatt for en massiv bølge av polske
lommetyver som herjer langs tog- og trikkelinjer, melder Dagbladet.

– Nesten ingen driver innbrudd i hus og hjem lengre, derfor satser vi 
når store ressurser på å knekke de polske lommetyvene, sier Kjell Johan 
Abrahamsen, leder for politiets Operasjon grenseløs. 

Det er spesielt mellom klokken 15 og 17 vi er mest
utsatt for lommetyveri. 

– Tankene til de på vei hjem, er ikke
på lommetyveri, de er på
kjøttgrytene hjemme, mener
stasjonssjef Bjørn Åge Hansen 
ved Sentrum politistasjon. 

Den gang da
Da flere av byens fortauer av hus -
eierne er forsynede med heller,
som ødelegges hvis der på samme
kjøres, rides, trilles hjulbåre eller
hensettes hester og voiturer, må
man herved gjentagende advare
mot sådan benyttelse av fortauer
og gjøre opmerksom på, at over -
tredelse herav vil påtreffe vedkom-
mende straff, skrev Drammens
Tidende i 1854. 

Detaljene teller
– Tjen hundretusener på
boligstyling, råder Dagbladet.
Boligstylist Stephanie Gundersen
pyntet nylig opp en leilighet som
gikk hele 800 000 kroner over takst.

En amerikansk undersøkelse viser
at den gjennomsnittlige salgsprisen
for en bolig er sju prosent høyere
enn for de som ikke er stylet, og
disse boligene ligger halvparten så
kort tid ute på markedet, skriver
avisen.

Daglig leder Kari Brantenberg i
Intro interiørdesign forteller at det
koster i overkant av 10 000 kroner
for full styling av 50 kvadratmeter.
Hun mener det er umulig å si om 
du tjener inn disse pengene ved
salg.

– Jeg tenker imidlertid at 
den beste indikatoren på at det 
er er at meglerne ofte ivrer veldig
for styling, sier hun. Foto: Victoria
Scvydcova / Scanpix.
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Bloggeblomster
Generelt er det mange ting man
venner seg til når man blogger,
skriver Emmeline på
emmelines.blogspot.com. 
Blomsterkjøp for eksempel. 
Interiørbloggere kjøper ofte blogge-
blomster. Du vet; ranukler og per-
leblomst på vårparten, dronning
Ingrid og peon i sommerferien,
hortensia tidlig på høsten og svibler
i november og desember. Som be-
hørig blir knipset på makro og
mikronivå. Men hvis du mot for -
modning faller av bloggekarusellen,
halveres blomsterbudsjettet på et
blunk, opplyser hun. Foto: alb470 /
Scanpix.

sett&hørt
“Nikkersadelen må skifte spor. Den hellige 
markagrensen må flyttes og det må bygges 
høyere og tettere for å gi husrom til Oslos 

raskt voksende befolkning.”
Kåre Valebrokk i Aftenposten

Hjemmekontor
Stadig flere velger å jobbe hjemme-
fra. Næringsdrivende som har kon-
tor, atelier, lager, verksted eller
lignende i egen bolig kan kreve

fradrag for det i selvangivelsen hvis
arealet kun er til bruk i næring.

Men en klar ulempe ved å bruke et
rom i egen bolig til hjemmekontor
når du driver næringsvirksomhet, er
at du ikke opparbeider botid i hjem-

mekontordelen, skriver Skatte -
betaleren. Har du hjemmekontor i

en bolig som vil selges med gevinst
bør du derfor avvikle hjemme -

kontoret minst ett år før salget, 
er rådet fra fagbladet.

Med iPad på visning
Firmaet Codegarden AS har utviklet en  programvare til
iPad som forenkler og strukturerer eiendomsmeglernes
hverdag. Den skal blant annet gi komplett datafangst
innen befaring, visning og overtagelser, og tar for seg
alle sentrale ting rundt en boligtransaksjon.

Den nye applikasjonen har på mange måter
 revolusjonert bransjen, mener Espen Hordnes som er
daglig leder i Privat megleren Aveny.

– Ikke minst er den tidsbesparende, da alle
 dokumenter kan signeres, distribueres og lagres i
fagsystemer direkte via iPaden, sier han til Eien-
domsmegleren.

Teppebomber villastrøkene
Oslo har behov for nærmere 100 000 nye boliger innen 2030. Ordfører Fabian Stang
vil holde markagrensen hellig. 

– Med den veksten som er, så kan vi ikke gjøre annet enn å fortette og omreg-
ulere sa han til Dagens Næringsliv før påske. Men hovedstadens innbyggere reagerer
på utbygging i villastrøk og eplehager, og under årsmøtet i Oslo velforeninger noen
dager senere fikk byutviklingsbyråden klar beskjed:

– De ødelegger byen, tordnet Kjell Jacobsen, i Utvalget for Harmonisk fortet-
ning av småhusområdene.

– Vi skal ikke teppebombe Oslo med fuglekasser, bedyret byutviklingsbyråd Folke
Fredriksen (H). Han lovet å fremme en revidert småhusplan som skal ta ut verstin-
gene blant utbyggerne, skriver Dagens Næringsliv. Kvalitet, utforming og plassering
på bebyggelsen skal bli selvstendig avslagsgrunn.

Mangler adresse
Totalt mangler hele 655 500 bygninger her i landet veieadresse, viser ferske tall
fra Kartverket. Det tilsvarer 30 prosent av bygningsmassen. Disse har såkalt
 matrikkeladresse som offisiell adresse. 

18 prosent av bolighusene er uten veiadresse. For hytter og fritidsboliger er
tallene ekstra dårlige: Hele 70 prosent mangler gatenavn. I 82 av Norges kom-
muner finnes ikke en eneste adresse. Særlig ille er det på landsbygda.

Hus & Bolig har tidligere skrevet at manglende veiadresser skaper store pro -
blemer ved utrykning, da både ambulanser, brann- og politibiler kan ha problemer
med å finne frem. Også post, drosjer, godstransport, renovasjon og helse- og
omsorgs tjenesten sliter uten eksakt adresse. Foto: Ole Morten Melgaard.
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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.



– Aller først – hvordan fyller du dagene dine nå?
– Først og fremst driver jeg med kleskollek -
sjonen min. Jobber med design og marked. I
hele mars og april var jeg også med på et pro-
gram som heter ”Oppdrag Nord-Norge” på
NRK, tilsvarende ”Oppdrag Sognefjorden”. Ti
livslystne ungdommer utforsker vakker natur på
en sprek måte. I tillegg er jeg jo gravid med ter-
min i slutten av august, så det er ikke alt jeg kan
være med på. 

– Hva er bra med å bo på Voss?
– Det aller beste er at foreldrene mine bor her.
Da er det lettere tilgang til barnepass. Det  vari -
erer hvor mye vi trenger det, men å være nær
 familie gjør ting mye lettere. Voss er et bra sted
for de som liker friluftsliv og en aktiv hverdag.
Både kjæresten min og jeg liker dette og trives
veldig godt. I tillegg er det ikke altfor langt til
Bergen, så selv om det er ei bygd har man nær-
heten til en storby.

– Er du prototypen på en ekte vossing?
– På mange måter er jeg nok det i forhold til
det imaget Voss markedsfører seg med. Men en
ekte vossing er i bunn og grunn en som elsker
bygda si. En skikkelig vossing vil bo i Voss og
 liker de fordelene og ulempene det måtte føre
med seg. Det er lange perioder hvor det ikke
skjer noe som helst i bygda, og du bør like
 natur og like å bruke den. Jeg liker ekstremsport
og å være aktiv. Jeg er veldig glad i opphavet og
hjemstedet mitt.

– Hva savner du aller mest fra å bo i by nå som
du bor i Voss?
– I begynnelsen savnet jeg veldig å kunne gå ut
og spise sushi. Men nå klarer jeg å kokkelere det
selv. Jeg har til og med kjøpt riskoker og hele
pakka. Men det å vite at du har tilgang til alt,
selv om du egentlig aldri trenger det, er en fri-
hetsfølelse jeg har savnet og fortsatt savner i
blant. Å få tak i noe du ser i et magasin er jo

mye vanskeligere her enn i en by. Men behovet
for det forsvinner mer og mer. Dessuten er det
bare 10 mil og 39 tuneller fra Voss til Bergen.
Turistene får jo sjokk når de kjører denne veien.
De får bare noen små glimt av fjord og bygd
innimellom de svarte hullene.

– Hvordan bor du egentlig?
– Vi kjøpte huset vårt for å bruke det som hytte
på Voss. Det er fra 50-tallet og egentlig ikke et
hus fra en tid jeg liker særlig godt, men da vi
ønsket forandring fra Grünerløkka i Oslo valgte
vi å flytte til hytta. Her har vi ei solfylt tomt
med utsikt over hele Voss sentrum. Tomten er
ekstremt bratt og veldig snørik. Jeg kan med
 sikkerhet si at vi har den bratteste tomta i Voss.
Lars kan til og med ta på seg paraglideren og
seile fra hagen og ned til sentrum. Det er langt å
gå opp til veien fra huset vårt og det kan være
litt tungt til tider. Om sommeren skal  plenen
slås og det er et dagsprosjekt på en så bratt
tomt. Problemet er at det MÅ gjøres, og når du
har utsatt det mange nok ganger blir det virkelig
slitsomt. Den tabben gjør du bare en gang. For-
resten så har Lars motor bakpå para glideren så
han kan faktisk fly opp igjen fra sentrum og da
kan jeg sitte på, for vi har tandem-paraglider.

– Hvordan går det med så bratt tomt med dine
knær som er operert ni ganger, og er trapper
kjipt? 
– Trapper går faktisk veldig bra, men har jeg på
meg slalomstøvler må jeg faktisk gå baklengs
ned, og på papiret er jeg faktisk 30 prosent
 invalid. Utover det har jeg egentlig aldri hatt
noen problemer. Det er julingen jeg fikk da jeg
kjørte kuler som gjorde at jeg fikk problemer og
måtte operere. Jeg kunne faktisk holdt på noen
år til. Det som derimot er et  problem, er at jeg
ikke kan sitte på huk særlig lenge, og jeg kan
heller ikke krabbe noe særlig. Fordi operasjo-
nene mine gikk så bra som de gjorde, kan jeg
springe og hoppe og stå på ski som  normalt.

Baklengs ned
trappene

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE  ILLUSTRASJON: HERB

Kari Traa er den friske idrettsjenta som erobret nordmenns hjerter og unggutters vegger med OL-
medaljer og frekke bilder. Nå har hun oppdaget at baksiden av medaljen slettes ikke er så ille.
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”Krystallkulene
fra verdens -
cupen fungerer
mye bedre som
mannekenger
til luene mine
enn som pynt
hjemme.” 



hus & bolig spør; 
Kari Traa svarer

Kari Traa (38 år)

• Tok OL-gull i kulekjøring i 2002

• Kan paraglide fra sitt eget hus til
Voss sentrum

• Snart aktuell i ”Oppdrag Nord-Norge”
på NRK
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Fordelen min er nok at jeg er passe lat til å ta den tiden
jeg trenger for at skaden skal bli helt bra. Det er viktig å ta
tiden til hjelp. 

– Hva tenker du om dine fremtidige boforhold?
– Jeg lever dag for dag og tenker ikke altfor mye på slik.
Men jeg har tenkt litt på at jeg kanskje en gang må skifte
noe her inne, ettersom alderdommen setter inn. Jeg må
nok kanskje ha leilighet over ett plan med heis når jeg blir
eldre. Det tror jeg nok. Om 30-40 år har jo også lege -
vitenskapen kommet lenger. Jeg velger å se positivt på det.
Huset vårt trenger uansett en oppgradering ganske snart
og når vi skal gjøre det er vi nødt til å være borte i et halvt
år, så vi får se hva vi gjør. Jeg følger også med i boligmar-
kedet. Det hadde vært gøy å få kjøpt et hus fra rundt 20-
eller 30-tallet. Det er en epoke og byggestil jeg liker godt.

– Du er kanskje glad i pusse opp siden du vil ha gamle hus?
– Ja, jeg liker å pusse opp, og jeg liker den gamle stilen.
Leiligheten på ”Løkka” pusset jeg opp i gammel stil og nå
ser den nesten ut som en hytte midt i byen. Jeg havnet til
og med på legevakta på grunn av oppussingen jeg gjorde
der. Kjøkkenet hjemme har jeg tegnet selv og en kompis
har bygd det. Og så liker jeg for eksempel hvitmalt tre-
verk. Og siden jeg lett knytter meg til ting, har jeg ikke
klart å kvitte meg med leiligheten. Den stod tom i ett og
et halvt år, før jeg nå nylig leide den ut til to hyggelige
svensker. Men en ting jeg er veldig klar på er at jeg ikke vil
ha premiene mine fremme. Det synes jeg er litt harry og
smakløst. Jeg har ikke en gang bilder av meg selv på
 pallen hjemme. Alt sånt har jeg på kontoret, og krystall-
kulene fra verdenscupen fungerer mye bedre som manne-
kenger til luene mine enn som pynt hjemme.

– Du er blitt småbarnsmor. Hva er viktig i boligen når
man har små barn?
Vi har ikke gjort noe annet enn å sperre av trappene.
Pleier folk å gjøre store forandringer når de får barn? 
Vi har låser på visse skap og skuffer, men huset forblir det
samme. Man kan ikke sy puter under armene på barna. 
Vi vil ikke akkurat fremprovosere ulykker, men ungene
må da lære litt også. Og så har vi ikke ting vi er redd for
stående fremme. Jeg kan nok kanskje fremstå som litt vill
for de fleste mødre. Jeg hoppet jo i fallskjerm sist da jeg
var gravid i sjette måned, og fikk mye kritikk for det av
damer på nett. Ikke av menn selvsagt. Jeg mener det er
 andre ting enn fallskjerm som er farligere for barnet. 
Og det er jo kvinner som har blitt hyllet for å drive med
hard fysisk idrett med mye nærkontakt langt utover
 graviditet i fem måneder. 

– Hvordan skal ungdom komme seg inn på boligmarkedet,
må man flytte til Voss?
– Hehe, på Voss er det faktisk ikke så lett å få seg hus. Det
er nesten ingenting til salgs og det kommer vel i snitt bare
ut ett hus i måneden. Samtidig synes jeg ikke folk skal
være redd for å bo på bygda eller litt utenfor byen. Men
dette er behovsbetinget. De fleste har jo ikke noe annet
valg enn å bo i byen på grunn av jobb og utdannelse. Her

på Voss har du ikke de helt store jobbmulighetene heller.
Jeg kan ikke si jeg har noen løsning på unges bosituasjon.

– Du har reist verden rundt med idretten din. Foruten
Voss, hvor kunne du tenke deg å bo?
– Ser jeg bort i fra behovet av å være nær familien, kunne
jeg virkelig tenke meg å bo i British Colombia i Canada.
Da er man nær Vancouver og Whistler. Så du skjønner at
jeg liker meg i fjellet. Eneste forskjellen fra der til her er at
alt der borte er fryktelig stort. Til og med avstanden
mellom parkerte biler er mye større der borte. 

– Hva er de største forskjellene på det livet du levde før, da
du var aktiv, og nå?
– Jeg har fått en til å være glad i og har en til på vei i
 september. Men annet enn at idretten ikke er i fokus, har
ikke ting forandret seg så veldig. Hverdagen er nok litt
mer låst i forhold til å ta seg av barnet, med rutiner og
slike ting, men det har aldri vært noe mål å la livet stag-
nere. Vi har mye heller lyst til å ta de utfordringene det er
å ha med ungen på turene vi har lyst til å dra på. Vi ser
 heller muligheter enn hindringer. Jeg ville ikke byttet ut
livsløpet mitt så langt med noe som helst. Det er mor-
somt at livet forandrer seg. Jenta mi startet på ski da hun
var 13 måneder og dilter etter oss på alt vi gjør. Jeg tror
hun har veldig godt av å vokse opp her.

– Hva er det med å vokse opp på Voss som gjør at det yng-
ler toppidrettsutøvere?
– Det har nok med forbilder å gjøre. Alle har en nabo
som har vunnet noe før, og det er inspirerende. Det sprer
seg i generasjoner. Men sommeridretter er vi jo ikke kjent
for. Det er vinteridrettene som er vår greie. Forholdene
ligger selvsagt til rette for det, men det er miljøet og
 menneskene rundt man drar nytte av. Jeg husker jo selv
hvordan det var da Eirik Kvalfoss kom hjem fra Sarajevo i
1984 og alle møtte ham på togstasjonen.

– Hvor vondt gjør det å lære seg baklengssalto på ski?
– Det er ikke vondt i det hele tatt, fordi man kaster seg
ikke ut i en salto uten å ha øvd på trampoline og gjerne
på et hopp ut i vannet først. Man må ha en progresjon
som holder følge med eget nivå. Når det er sagt er det
fortsatt dumt at det sitter en gjeng med “pamper” som
ikke holder seg oppdatert i sporten. At de skal bestemme
hva som er lov å gjøre av triks i freestyle og ikke, synes jeg
er feil. Dette  hemmer progresjonen i idretten og det var jo
ikke før  etter OL i Salt Lake City at det ble lov med noe så
enkelt som baklengs salto i kuleløypa. Nå er det folk som
tar dobbel baklengs under trening, men dette trikset er
forbudt i konkurranser. Det  synes jeg er trist for utøverne
og for utviklingen av sporten.

– Hvordan kom du på å begynne med ullundertøy da
 skikarrieren var over?
– Jeg har alltid holdt på å lage slike ting og synes det var
interessant. Jeg var sponset av Bula da jeg var aktiv, men
 samtidig laget jeg mine egne luer. Da sydde jeg bare på et
Bula-merke sånn at jeg kunne bruke luene jeg selv synes
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Oslo kommune

   HUSK ÅRETS

 RUSKEN-
 AKSJONER
              www.rusken.no

– med din hjelp
EN RENERE BY
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- detaljer som teller

 

www.nibu.no

Det handler ikke bare om teknologi, men om å velge det som er riktig for deg og ditt behov. Det handler om egenskapene 
i materiale. På våre nettsider �nner du mer informasjon omfunksjonsglass, og hva det kan gjøre for deg og ditt hjem.

Vi i Lyssand er opptatt av å hjelpe deg å velge riktig.
 

 

 
 Mer enn et vindu

Velg vindu med funksjoner etter ditt behov!

 

 

 
 

Standard.

 

 

 
 

STØYDEMPENDE SELVVASKENDE

SOLDEMPENDE SIKKERHET

Tilpasset.

Velg vindu med funksjoner etter ditt behov!

 

 

 
 

STØYDEMPENDE SELVVASKENDE

SOLDEMPENDE SIKKERHET

Tilpasset EXTREME.

EXTREME
TRE/ALUMINIUM

= vedlikeholdsfritt

www.lyssand.com/vindusguide

Forholdene kan vi ikke gjøre noe med, men vi kan håndtere dem bedre.



www.velux.no

Utvendig screen stopper inntil 90% av varmen fra 
solens stråler, og gir et behagelig inneklima på varme 
sommerdager. Energigardiner reduserer varmetapet 
om vinteren, og holder lyset ute om natten. Perfekt til 
soverommet.

Logg inn på velux.no og send oss din faktura, 
så utbetaler vi rabattbeløpet til din konto.

Kampanjeperiode 1. april til 30. juni 2012

Kontroller lys 
og varme  
med VELUX 
solskjerming  

Rabatter 

Kr. 200,-   
For screen

Kr. 500,-  
For pakke med screen 

og energigardin
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var kule. Etter hvert kom vi opp med konseptet at jeg skulle
 designe egne luer og bare kalle dem for Kari Traa. Og så har
det blitt flere produkter. Nå er det blitt ganske stort og det er
utrolig gøy. I begynnelsen var det veldig rart at tøyet bar mitt
navn. 

– Hvorfor finnes det ikke Kari Traa-produkter til menn? Fryser
ikke vi?
– For det første startet det opp med at vi ville begynne i én
ende – på jentesiden. Samtidig og før oss har det vært mange
merker som har vært veldig unisex og mest rettet mot menn,
mens jenteprodukter på en måte har vært litt nedprioritert.
Dette ønsket vi å satse på. Vi har vurdert å satse litt på menn,
men signalene fra utlandet er at konsept fungerer veldig godt
sånn det er i dag. Men navnet mitt passer jo godt som
 mannemerke også – Kari Traa – Kar i trå – mann i g-streng.

– Hvis jeg sier ”Ultra Sport” – hva sier du da? 
– Nei det blir jo uten en Traa det da. Jeg blir ALLTID spurt
om det der. Og du sikter selvsagt til bildene. ”Ultra Sport” var
et gratismagasin som dekket idrettene som aldri fikk opp-
merksomhet. Vi hadde litt dialog og mange ideer dukket opp,
men jeg var sporty og satset på at bildene jeg fikk til godkjen-
ning skulle fungere bra. Jeg følte jeg hadde gjort det bra nok i
idretten min til å stille opp på slike bilder uten at noen skulle
beskylde meg for at det hele var et rop om oppmerksomhet.
Jeg har aldri fått negative reaksjoner i direkte tale til meg. Jeg
så en gang et bilde av en mann i en magasinreportasje hvor
plakaten med meg hang på veggen i bakgrunnen. Fortsatt er
det folk som forteller meg at de har hatt bildet på veggen på
gutterommet. Senest nå da vi spilte inn ”Oppdrag Nord-
Norge” skulle jeg ned i ei fiskeskøyte hvor det bare var karer
på 50 og 60 år. Der så jeg at de hadde bildet hengende på
veggen nede i skøyta. Sånt er faktisk ganske moro.

– Nå har du opplevd Nord-Norge på vinteren. Er det sånn du
liker å feriere?
– Nord-Norge vinterstid kan jeg virkelig anbefale. Det er en
opplevelse. Men mest reiser vi på hytta på Sørlandet, i Ny-
Hellesund, siden Lars kommer fra Kristiansand. Vi har også ei
gammel fiske- og jakthytte her på Voss etter min far. Der er
målet å sette opp en utedo i løpet av sommeren. Vi hadde jo
Voss’ fineste utsikt fra doen, men den raste ned.  Ellers liker vi
å oppleve litt. Vi har vært på Cuba, Maldivene og i vinter var
vi i Andorra. Men når man har deilige steder her i landet,
trenger man ikke alltid reise. Vi har veldig nytte av å lære å
kjenne vårt eget land mye bedre. Vi må ikke glemme hvor
 eksotiske vi er for alle andre. 

Du har bodd utallige døgn på hotell. Hva er ditt beste triks for
å gjøre hotellrommet hjemmekoselig?
Jeg åpner bagen og lar alt flyte; sånn har jeg det hjemme og
sånn har jeg det på hotellet. Det er helt perfekt. Så for meg er
det er lett å få det hjemmekoselig. Jeg reiser kun med stryke-
frie klær og aldri med hard koffert. dek@huseierne.no
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Det som for få år siden var en bar
slette, har blitt en kraftig krattskog
som tar både sol og utsikt fra ekte -
paret Aunan og Hanssen. De er ikke

alene om å irritere seg. Vi nordmenn
krangler så busta fyker mens Norge

gror igjen i rekordfart.

Da huset til Kåre Aunan og Vigdis Hanssen
ble bygd i 1982, var sikten mot Trond-
heimsfjorden upåklagelig. Solen strålte

inn gjennom stuevinduene fra tidlig vår til sen
høst, og utesesongen på verandaen var lang. Så
ble det bygd nye hus på den andre siden av veien.
De kom nærmere enn forventet, og tok noe av
sikten. Men det var først da det begynte å gro på
sletta like foran huset at lyset liksom forsvant, og
sommersesongen ble merkbart kortere. 

– Jeg har bodd i dette huset siden det ble
bygd. Alt så helt annerledes ut her da. Naboene
diskuterte til og med om vi skulle prøve å få an-
lagt en ballbinge til barna på området der det nå
er tett krattskog – så slett var det, forteller Hans-
sen, og skuer mot krattskogen som forlenger vin-
teren i det koselige hvite huset hun har bodd i de
siste 30 årene. Nå, før løvet har kommet, kan
man fortsatt skimte fjorden bak villnisset. Når
bladene kommer, danner de en effektiv vegg som
kaster mørke skygger helt inn i stua til ekteparet. 

Usikre på fremgangsmåten
Det er en mager trøst, men ekteparet er ikke alene
om å ønske å redde en forsvinnende utsikt. Hvert
år får Huseiernes Landsforbund en rekke hen -
vendelser om nabokonflikter. En god del av disse
sakene handler om trær. 

– At folk mister utsikten på grunn av naboens
trær er en gjenganger hos oss, bekrefter advokat
Thore Eithun Helland. 

– Folk lurer på hva slags rettigheter de har,
hvordan de skal gå frem, og ikke minst hvordan
de kan bli kvitt det som stjeler lyset og sikten fra
dem, sier Helland. Det var også ekteparet Hans-

KRATTSKOG: Den stjeler sol og sikt, krattskogen som har skutt opp foran huset til Kåre                  

Utsikten som   

TeksT: RIKKE ÅSERUD FoTo: OLE MORTEN MELGÅRD
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fokus på eldrebølgenfokus på trær

                   Aunan og Vigdis Hanssen. De ønsker seg den fine utsikten de hadde tidligere, tilbake.

    forsvant
sens utgangspunkt da de tok kontakt med Hus -
eiernes Landsforbund tidligere i vår. 

– Vi er usikre på hvordan vi skal gå frem. For
noen år siden fikk vi lov av kommunen, som
eier tomta, til å tynne noe, innen et begrenset
tidsrom. Da fikk jeg tatt litt, men langt fra så
mye som jeg skulle ønske – og med den farten alt
vokser med er vi jo nå for lengst tilbake der vi var
for få år siden, sier Aunan. Som legger til at det
ikke er helt enkelt for ham å rydde opp selv, der-
som kommunen skulle gi ham lov – hjertepro-
blemer setter nemlig en liten brems på hvor ivrig
han kan være med motorsagen. 

Ikke ta sagen i egne hender
Årlig går Huseiernes Landsforbund ut og advarer
folk: ”Ta ikke sagen i egne hender!”

– Det er en nødvendig advarsel – folk som i
raseri sager ned naboens trær risikerer ubehage-
lige erstatningskrav i ettertid, sier Helland. 

I Lyngdal i 2007 måtte en hyttenabo ut med
50 000 kroner etter å ha tatt for seg av trær på an-
nen manns eiendom. I Arendal ble en mann i
2008 dømt til å betale en erstatning på 80 000
kroner for to trær han felte på naboens eiendom.
Han måtte også betale naboens saksomkost-
ninger på 85 000 kroner, og med egne saksom-
kostninger kom utgiftene opp i rundt 240 000
kroner for naboen som var litt for ivrig med øksa.
I 2010 ble en mann i Telemark avkrevd 190 000
kroner i erstatning etter at han felte et tre på na-
boeiendommen under et vorspiel. Historier som
disse er sikre vårtegn i lokalavisene rundt om i
store deler av landet. 

Store verdier
Men hva skyldes det høye konfliktnivået? Er vi
bare for rike, for kranglete og for egoistiske? Det
er i hvert fall liten tvil om at utsikt er en uvurder-
lig verdi i dagens boligmarked. Trær eller ikke
trær kan bety enorm forskjell dersom du skal
selge. Eiendomsmegler i BN Megler, Olav Aune,
solgte nylig en toppleilighet på Bjerke i Oslo for
7 millioner kroner. Kvadratmeterprisen for leilig-
heten, som har utsikt over hele Oslo, lå på 60 000
kroner, i en bydel der gjennomsnittskvadrat -
meterprisen er 35 000 kroner. Er det ingen gren-
ser for hva vi vil betale for utsikt? 
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– Jo, det er det vel, men har man råd til det, er man villig til
å betale ganske mye mer for en bolig med utsikt enn en uten. I
Oslo er for eksempel fjordutsikt noe de færreste har – det er et
begrenset tilbud og en ettertraktet vare, og så lenge det er slik er
vel enkelte kjøpere villige til å betale nesten hva som helst
innen rimelighetens grenser, sier Aune.

For ekteparet Hanssen og Aunan i Steinkjer er ikke boligpri-
sen det sentrale akkurat nå, for de har ingen planer om å selge
med det første. 

– Men det er klart at det har noe å si for boligverdien om vi
har utsikt til Trondheimsfjorden eller ser rett inn i en vegg av
mørk krattskog, sier Aunan. 

60 000 hytter
At utsikt koster er kanskje ikke så rart. Utsikt er nemlig på vi-
kende front i Norge. 

– Dersom ingenting gjøres, kommer ca. 60 000 av landets
400 000 hytter til å gro igjen. De som før hadde hytte på fjellet
eller ved sjøen, får hytte i skogen. Mange boliger vil også ram-
mes, særlig i distriktene, sier Anders Bryn, forsker ved seksjon
for utmark på Norsk institutt for skog og landskap. Han ramser

opp særlig utsatte områder: 
– Spesielt fjellregionene er utsatt. Hytter og hus i Gud-

brandsdalen, Nord-Østerdal, Hallingdal, Numedal og Valdres
vil rammes. I Valdres kommer hele Beitostølen til å gro igjen,
for der er det bare noen få geitebesetninger igjen. Det gjelder
også steder som Høvringen, Vasetstølen – stedene der de klas-
siske høyfjellshotellene ligger, der det tidligere var støler. Så har
vi indre Oslofjord, som i stor grad allerede er grodd igjen. Om-
råder fra  Rogaland og nordover til Finnmark vil rammes. Hel-
gelandskysten kommer til å gro noe voldsomt igjen. Samt Lo-
foten og Vesterålen, sier Bryn. 

Samtidig viser spørreundersøkelser instituttet har foretatt at
de aller fleste nordmenn foretrekker åpne landskap. 

– Vi kan godt se skogen på avstand. Men tett skog langs veier
og foran hytter og hoteller er uønsket, sier Bryn, som spesielt har
forsket på gjengroingen som et problem for reiselivet, der de
spektakulære utsiktene folk kommer langveisfra for å nyte, luk-
kes ute bak løv og bar. 

Ute av bruk
Mange gir klimaendringene mye av skylden for det som er

FØR OG ETTER: På nettsiden www.tilbakeblikk.no finnes gamle og nye bilder av
en rekke steder i Norge. Mange av bildene viser en enorm gjengroing, som her,
fra Nibbedalen i Stranda. Foto: Axel Lindahl / Norsk Folkemuseum og Oskar
Puschmann / Norsk institutt for skog og landskap.   
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skjedd i landskapet vårt de siste tiårene, men innvirkningen er
minimal, sier Bryn. 

– Klimaendringene gjør nok at det vokser litt fortere. Har du
en skråning foran hytta di i Risør, gror den kanskje igjen på 11
år i stedet for 12. Men det er først og fremst endret arealbruk
som er årsaken til gjengroingen, sier Bryn. 

Ingen hugger skogen lenger; folk går knapt nok på bærtur.
Vi har ingen lyngbrenning og ingen ysting på setrene. Langs kys-
ten kokes ikke lenger salt, en virksomhet som krevde voldsomt
mye ved. Og utmarksbeitet er sterkt redusert. Bøndene har
ingen ryddeplikt for sin utmark. 

– Utmarka er ikke inkludert i driveplikten, og dermed faller
den mellom ansvarsområder; verken grunneier eller staten tar
ansvaret, sier Bryn. Hvis beste råd til hus-og hytteeiere som ikke
vil ha skogen helt innpå, er å sette ut saltstein.

– Vi får en rekke spørsmål, særlig fra hytteeiere, om hva de
kan gjøre. Ofte er områdene så store at de ikke kan gjøre noe
selv. Vårt beste råd er å prøve å få til en avtale med den lokale
bonden om at han kan slippe dyra i området, og så sette ut noen
saltstein så dyrene vil bli værende. For om du bare rydder, gror
det raskt igjen, sier Bryn. Det er bare beitedyrene som kan sørge

for å holde det nede. 

Naboloven
I nabolaget til Aunan og Hanssen i Steinkjer er det dårlig med
geiter, og tomta med krattskogen er kommunens. Aunan lurer
på om han og kona har noen slags rett til å få tilbakeført om-
rådet til slik det var da huset ble bygget. 

– Nei, man har ingen slik rettighet knyttet til nabotomter,
sier advokat Thore Eithun Helland i Huseiernes Landsforbund.
Han forklarer at uansett om det er kommunen eller en privat-
person som eier naboområdet, er det du som huseier som må
kreve at det blir fjernet trær med grunnlag i naboloven.  

Lovens tredje paragraf omhandler trær spesielt. Den sier at
dersom det ikke er betydelig om å gjøre for eieren, må han ikke
ha trær som er til skade eller nevneverdig ulempe for naboen,
nærmere hus på naboeiendommen enn en tredjedel av treets
høyde. Det betyr altså at dersom naboen har et tre som står to
meter fra ditt hus, må det ikke bli høyere enn seks meter hvis
det er til ulempe for deg. Hekk som er lavere enn to meter ram-
mes ikke av loven. 

– Men det er noen konflikter om trær som ikke faller innen-

fokus på trær



Hva gjøres fra
statlig hold? 
For å ivareta jordbrukets kultur -
landskap har landbruks- og
miljømyndig hetene gått sammen
om en ordning der bønder får
tilskudd for å skjøtte utvalgte
 områder. Det gis også tilskudd til
skjøtsel av 22 utvalgte kulturland-
skap fordelt i alle Norges fylker. 

Antall saker til Huseiernes 
Landsforbund om nabokonflikter

2004: 605  

2005: 667

2006: 549

2007: 717

2008: 964

2009: 1106

2010: 1098

2011: 1283 

VEGG: Når løvet kommer for fullt
på trærne, danner de en effektiv
vegg mot den vakre fjorden.



for denne paragrafen. Da er det den mer generelle paragraf
nummer to som gjelder, sier Helland. Nabolovens andre para-
graf er svært generell i formuleringen. Den sier hovedsakelig at
ingen skal ha, gjøre eller sette i gang noe som urimelig eller
unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendommen.
Med en så rund formulering vil det ofte være et skjønnsspørs-
mål hvem som har rett i en eventuell tvist.

Bare ring
Noen tvist med kommunen er det imidlertid ikke blitt for ek-
teparet vårt i Steinker. Tvert i mot. 

– Vi vil gjerne komme til enighet med kommunen om hvor-
dan vi kan løse dette på best mulig måte. Men vi er litt usikre
på hvordan vi skal gå frem, sier Kåre Aunan. 

Bygartner Finn Rossing kan berolige dem – det er ikke verre
enn å ta en telefon til ham, så skal han se på saken så fort det
lar seg gjøre. 

– Jeg får svært mange henvendelser som dreier seg om

 akkurat dette, sier Rossing, som tidvis får opptil tretti telefoner
i uka fra folk som vil ha ned trær, kratt og buskas. Rossing for-
teller at han rykker ut så raskt som mulig, gjerne på dagen, og
at han stort sett blir enig med folk om hvordan ting skal gjøres.

– Men vi må jo også ta andre hensyn enn akkurat bare til
huseieren som ønsker utsikt. Vi må se på området som helhet,
og har jo ønsker om at for eksempel sentrumsområdene og bo-
ligområder skal være grønne, sier Rossing. Stort sett går avtalene
ut på at kratt og småvekster fjernes, mens store, fine trær med
vakre kroner får stå. Det er ikke bare en estetisk grunn til dette
– store trær som kaster skygge på bakken gjør også at tilveksten
av nytt kratt går saktere. 

Rossing forteller videre at kommunens folk tidligere ryddet
”alt”. 

– Nå må folk gjøre det selv, etter samråd med oss. Vi lager
noe flis, men det er lite, - vi har ikke kapasitet, sier Rossing. Han
legger til at folk som ikke er fortrolige med skogrydding selv, kan
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kontakte andre – det er alltids noen nevenyttige
naboer som vil rydde litt mot å få ved. Men egent-
lig burde det hele være om et statlig ansvar, me-
ner bygartneren. 

– Når det gror igjen rundt veier og i boligom-
råder som nå er det et stort samfunnsproblem, sier
han.

Lysere tider
Kommunens holdning gleder Kåre Aunan og Vig-
dis Hanssen. 

– Dette høres bra ut. Vårt fremste mål er å få
en god dialog med kommunen. Om vi kommer
til en enighet om at skogen kan tynnes så det
monner er jeg sikker på at vi også kan finne en
løsning angående hvem som skal gjøre det, sier
Aunan, som har forståelse for stram kommune-
økonomi. Men som nå kan håpe på å gå lysere
 tider i møte, likevel. raa@huseierne.no
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Hvordan går du frem?  
Vokser trærne på nabotomta deg over hodet? Å gå løs på dem med
sag løser kanskje problemet, men kan raskt gi deg en god del nye.
Derfor kan det være lurt heller å satse på en ryddig prosess for kon-
fliktløsning ved å følge punktene nedenfor. (Dersom du og naboen
på noe punkt kommer til enighet trenger du selvsagt ikke å følge de
videre skrittene.)

1snakk med eier av tomta. Går det an å komme til enighet om
hva som skal gjøres? Forklar hva som er problemet ditt og hvor-

dan det kan løses. Vær åpen for motpartens syn. 

2send et rekommandert brev til naboen med følgende beskjed:
Dersom ikke trærne fjernes, vil du bli innklaget til forliksrådet

og eventuelt til tingretten. en normal tidsfrist for svar vil være to
uker. 

3en klage til forliksrådet bør helst være skriftlig, og skal blant
annet inneholde fullt navn og adresse på innklagede, dokumen-

tasjon og en klar påstand, for eksempel ”Det legges ned slik pås-
tand: Nabo Petter plikter å fjerne trærne som skygger for Nabo olas
hus.” Den bør også inneholde en kort redegjørelse for hvordan du
mener rettsreglene bør forstås på området. 

4Når kommunens forliksråd har mottatt klagen, kalles partene inn
til megling. Partene har møteplikt. Dommen som avsies har

samme rettsvirkning som andre dommer. Den kan overprøves ved
søksmål til tingretten innen en måned. 

Tidligere dommer i tvister om trær viser at den som klager på for
høye trær ofte kan få medhold etter paragraf tre i naboloven. Der-
som paragraf to kommer til anvendelse, er utfallet høyst usikkert.
saksomkostningene kan fort komme opp i nærmere hundre tusen
kroner for en behandling i tingretten. 

Uansett om det er en privatperson eller kommunen som eier tomta,
er det naboloven som gjelder, og fremgangsmåten skissert over er
den samme. Men dersom tomta er kommunal, er det ikke bare
naboloven, men også naturmangfoldsloven å ta hensyn til. Da kan
andre hensyn enn de som har med naboforholdet måtte tillegges
vekt, for eksempel bevaring av artsmangfold eller økosystemer i om-
rådet. 

Dersom nabotomten er kommunal, har du også muligheter til å få
igjennom ditt syn ved å kontakte politikere, som gjennom kom-
munestyrevedtak kan instruere administrasjonen. en annen måte å
legge press på politikerne er ved å samle flere berørte, starte en
 aksjonsgruppe og gå til lokalpressen. 

LØSNING: Hver vår advarer Huseiernes Landsforbund frustrerte bolig -
eiere mot å løse nabokonflikter ved å ”ta sagen i egne hender.”  
Kåre Aunan har ingen planer om å gå løs på kommunens trær uten
tillatelse, men håper den vil gi ham lov til å få tynnet kraftig.
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stølsdriften er så godt som
utradert. På midten av 1800-tallet
var det minst 50 000 setrer i bruk,
men totalantallet kan ha vært 
opp mot 100 000. kyr, sauer,
geiter, griser og hester beitet på
stølen. 

Mye ved gikk med til fyring for
 ysting. I dag bruker vi annen energi.

Utmarksslått var vanlig både i
tilknytning til stølene og i utmarka
generelt. I dag har utmarksslåtten
opphørt. I 1974 var bare 33 pro -
sent av det utmarksbeiteareal som
var i bruk i 1939, fremdeles i bruk. 

skogen vokser raskere enn den
hugges. Det årlige hogstkvantumet
har vært forholdsvis stabilt de siste
80 årene, mens volumet av skogen
og den årlige tilveksten av ny skog
har blitt to og en halv gang større
denne perioden. 

Årsaker til   
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Bøndene rydder ikke utmarka
lenger. Med en gård følger
bo- og driveplikt som legger
føringer på dyrket mark og
skogbruk, men utmarka
inkluderes ikke i driveplikten. 

Det er lite penger å tjene på
utmarksrydding. 

Det er slutt på lyngbrenning. 

Varmere, våtere klima gjør at
trær, busker og kratt vokser
noe raskere enn tidligere. 

stram kommuneøkonomi gjør
at rydding av kommunale
tomter nedprioriteres. 

    gjengroing

Foto: Asgeir Helgestad

Statlig tilskudd til å bekjempe 
gjengroing var for 2010 
ca. 96 millioner kroner.
Grafikk: Kenneth Lauveng / Mediamania



ADVOKAT OLAV CHR. MYHR

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

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

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

Haakon VIIs gt 2, Pb. 1371 Vika, 0114 Oslo
Tlf.: 22 42 42 42. Fax: 22 42 42 44.
Epost: botolfsen@ladv.no
www.langsethadvokat.no O
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ADVOKATFIRMAET ENGESETH AS
v/adv. Kjell-Ove Engeseth, c.o Advokatfellesskapet Advonor

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

Lille Grensen 7, 0159 Oslo (Inng.: Arbeidergaten)
Postadresse: Advonor, Pb. 1393 Vika, 0114 Oslo. 
Tlf.: 22 91 00 50. Fax: 22 91 00 51.
koe@advok.no www.advok.no OS
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UDBULL & CO ADVOKATFIRMA AS
v/adv. Ole B. Gundem og adv. Jan-Erik Sverre

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

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

STABEKKADVOKATENE
v/advokat Hilde Solberg Øydne      

Fast eiendom, familie, arv, skifte, eiendoms-
megling, boligrett, spanske rettsforhold. 

Gamle Drammensvei 48, 1369 Stabekk
Tlf.: 67 11 10 00. Epost: hilde@oydne.no
www.oydne.no   www.stabekkadvokatene.no
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ADVOKATFIRMA STADHEIM

Advokat Dag Stadheim – rådgiver for borettslag, 
boligaksjeselskaper og eierseksjonssameier. Bistand 
ved rehabiliterings- og utbyggingstiltak. Forfatter 
av Håndbok for styremedlemmer i boligselskaper. 

Stensbergsgaten 27, Postboks 6698 St.   Olavs plass, 
0129 Oslo, Mob.: 97 17 84 05. Tlf.: 22 60 50 50.
Epost: dag@stadheim.no, www.stadheim.no

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

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
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ADVOKAT TROND SELSAAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hieronymus Heyerdahlsgate 1, 5. etasje, 0160 Oslo.
Postboks 1697 Vika, 0120 Oslo. Mob.: 95 25 69 18. 
Tlf.: 24 14 03 30. Fax: 24 14 03 31. 
Epost: rike@alaw.no, arvesen@alaw.no O
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ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN 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. Voldgt.1, 2000 Lillestrøm. 
Tlf.: 63 89 20 20. Fax: 23 29 90 01. 
firmapost@nesslundin.no, www.nesslundin.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 925,- + 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.netN
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ADVOKATFIRMAET REKVE, MITSEM & CO DA
v/adv. Eyolf Lund

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

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

Fast eiendom, husleie, arv, familierett 
og kontrakt.

Dronningens gt 9, 7011 Trondheim.
Tlf.: 73 99 09 00. Fax: 73 99 09 01
Epost: gard.lyng@adnor.no   www.adnor.no S
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ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN 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@nesslundin.no    
www.nesslundin.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.
hvhaug@eurojuris.no  www.svensonnokleby.no   B
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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.
Postboks 140 Sentrum, 4001 Stavanger. 
Tlf.: 51 84 47 70 / 92 04 32 92. 
Fax: 51 84 47 71. 
Epost: magnus.grosfjeld@torstrup.no

R
O

G
A

LA
N

D

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 Strandgt. 23, 5. 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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    advokatbistand?
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– Når naboen skal bygge noe som er
søknadspliktig, har du krav på nabo -
varsel, sier advokat Annita Magnussen i
Huseiernes Landsforbund. 

Varselet kan komme på to måter,
enten som rekommandert sending i
posten, eller ved at naboen kommer på
besøk og ber deg undertegne et vars-
lingsskjema. 

– Skriver du under, betyr underskrif-
ten at du er gjort kjent med søknaden
og har anledning til å komme med be-
merkninger. Du har krav på å få tilsendt
eller overlevert grunnlagsmaterialet for
søknaden, sier hun. Grunnlagsmateriell
kan for eksempel være skjema, situa-
sjonskart, tegninger, beskrivelser og
 annen relevant dokumentasjon du har
krav på. På varslingsskjemaet er det
oppgitt hva tiltaket går ut på. Dersom
tiltakshaver søker om dispensasjoner
skal det være krysset av i en særskilt
post for dette. Hvis det har gått mer enn
ett år siden nabovarselet ble sendt og
søknaden ikke er sendt inn, må naboen
sende nytt nabovarsel, og man kan på
nytt komme med merknader.

Hvem er nabo?
– Nabo er eier av eiendom som har fel-
les grense med byggherrens eiendom.
Dersom du bor tvers over veien for
 byggestedet kalles du gjenboer og har
også krav på varsel. Du regnes også som
gjenboer om du bor på andre siden av
et annet type smalt langstrakt areal.
Noen ganger vil kommunen forlange at
flere skal varsles, sier Magnussen.

– Hva skjer hvis naboen ikke har
varslet deg, men allikevel satt opp noe?

– Da kan det kanskje være lurt å ta
en prat med naboen først og høre hva
som har skjedd. Finner man ikke ut noe
mer der, kan man ta en telefon til kom-
munen og høre om tiltaket var søknads-
pliktig, og om det er søkt. Var det søk-
nadspliktig, og naboen ikke har søkt, vil
han få en henvendelse fra kommunen.
Var det ikke søknadspliktig, så har man
ikke så mye man skulle sagt hvis tiltaket
er plassert i riktig avstand fra nabo -
grensen – som regel 4 meter. Dersom
du fortsatt ikke er fornøyd, må du ta det
 videre til fylkeskommunen eller via
 retten, sier Magnussen.

Frister for merknader
– Når nabo og gjenboer er varslet, må
eventuelle nabomerknader sendes til
ansvarlig søker. Ansvarlig søker skal
legge ved merknadene når søknaden
sendes kommunen, sammen med egen
vurdering av merknaden. Nabomerk-
nadsfristen er fortsatt to uker, slik at
søknader ikke kan sendes kommunen
før denne fristen har gått ut. Dersom du
har merknader i byggesaken gjelder ikke
kommunens saksbehandlingsfrist på tre
uker for de tiltak som krever søknad og
ansvarsrett. For disse sakene vil saksbe-
handlingstiden da bli på 12 uker, sier
advokat Magnussen.

Vi gir rabatt til medlemmer i HL.

Trenger du bistand? Advokat Ole B. Gundem

Advokat Jan-Erik Sverre

Bull & Co Advokatfirma AS l Observatoriegaten 1B l Postboks 2583 Solli  l 0203 OSLO  l T: +47 23 01 01 01  l  www.bullco.no

Naboen 
må varsles

Planlegger du å bygge, må du huske å varsle de som blir
berørt av byggejobben. Husk både naboer og gjenboere.

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE

GJENBOER

GJENBOER



61hus&bolig 3–2012 •

juss

w
    

 

 
 

Skulle du være bortreist og derfor
ikke motta noe varsel, har du gått glipp
av protestretten. Det samme vil være til-
felle om du skriver dine merknader så
sent at kommunen i mellomtiden har
avgjort saken.

Samtykke til plassering 
Alle byggverk skal i utgangspunktet
plasseres minst fire meter fra naboens
grense. Men denne regelen kan kom-
munen se bort fra dersom du gir din
nabo samtykke til plassering nærmere
grensen. Slikt samtykke skal gis i eget
brev. Det holder altså ikke med å
undertegne i samtykkerubrikken på

varslingsskjemaet. 
I 2010 hadde Oslo kommune for

eksempel 101 forespørsler om fradeling
av tomt. 96 av disse fikk tillatelse.

– Selv om det er trangt i Oslo er vi
flinke til å se an de forskjellige søk -
nadene. I mange tilfeller kan det være
hensiktsmessig å gi tillatelse til å bygge
nærmere enn fire meter som er utgangs-
punktet. Vi hjelper søkere på vei slik at
søknaden i best mulig grad tilfreds -
stiller kravene. I mange tilfeller kan det
være slik at ikke alle krav lar seg opp-
fylle. Da kan det være individuelle
 vurderinger som skal til for at man
 allikevel kan få tillatelse til for eksem-

pel å fradele tomten, sier fungerende
enhetssleder Audhild Kvitle i enhet for
deling og seksjonering i Oslo kom-
mune.

– Dette viser at vi gjør det vi kan for
at man skal få innvilget søknad, men
også at de som søker allerede vet at
dette er en tomt det er mulig å dele.
Mindre frittliggende bygning, som for
eksempel garasje under 50 kvadrat -
meter, vil etter kommunal praksis
kunne godkjennes plassert i en avstand
på  inntil en meter fra nabogrensen. Slik
plassering vil normalt ikke kreve aktivt
nabosamtykke.

– Det er ikke uvanlig at nabo -
varsling må sendes ut flere ganger.
Dette kan skyldes at man har glemt å
krysse av i enkelte rubrikker eller at til-
taket er omarbeidet. I så fall får du på
nytt anledning til å skrive dine syns-
punkter, sier Magnussen.

Dersom du har sendt inn merknad -
er, har du også krav på å vite hvordan
saken ble avgjort. Kommunen vil derfor
sende deg kopi av sin avgjørelse. Er du
misfornøyd med utfallet, er det mulig å
klage over avgjørelsen. Oppskrift på
hvordan du går frem ved klage ligger
ved avgjørelsen. dek@huseierne.no

SKAL VARSLES: Både naboer og gjen -
boere skal varsles hvis du skal sette opp
et  søknadspliktig bygg. Gjenboere er ikke
folk som har bodd i nabohusene tidligere
eller gjenferd, som også noen later til å
tro, men de som bor tvers over veien
 eller på andre siden av et tilstøtende
smalt areal og som har utsyn til even -
tuell ny bebyggelse.

NABO

NABO

NABO

GJENBOER



62 • hus&bolig 3–2012

juss

Strandsonen er ofte et område for
konflikt mellom hytteeiere og
 andre. Hvem har rett til å være

hvor? Det hadde vært enkelt om dette
spørsmålet hadde et klart svar, men slik
er det ikke. Visse holdepunkter har vi
 likevel i lovverket og i rettspraksis. 

Friluftsloven
Hvor folk har lov til å ferdes reguleres i
friluftsloven. Der finner vi det viktige
skillet mellom innmark og utmark.
Som innmark regnes blant annet gårds-
plass, hustomt og dyrket mark, samt
”område hvor almenhetens ferdsel vil
være til utilbørlig fortrengsel for eier
 eller bruker”. 

Loven åpner altså for stor grad av
skjønn. Hva som for eksempel vil være
”utlibørlig fortrengsel for eier eller bru-
ker” må avgjøres i hvert enkelt tilfelle,
og det er ikke slik at kommunen eller
andre nødvendigvis har et kart som
 viser hva som er utmark og hva som er
innmark. Begrepet ”hustomt” må dess-

uten ikke forveksles med ”eiendom.”
Du kan godt eie området fra hytta og
ned til vannet, uten at området nød -
vendigvis er innmark eller altså kan
 regnes som ditt private område. 

– Det blir en skjønnsmessig vur -
dering fra sted til sted, der friluftsloven
og tidligere rettsavgjørelser vil ligge til
grunn, sier advokat Else-Marie Merckoll
i Langseth Advokatfirma.

Ferdselsrett
Det som ikke er innmark, er utmark,
sier loven. Det er stor forskjell på folks
rett til å ferdes i innmark og utmark. I
utmark har folk lov til å ferdes til fots
hele året, når det skjer hensynsfullt og
”med tilbørlig varsomhet”, som det
 heter i loven. I innmark er det strengere
restriksjoner. Loven sier at folk har lov
til å gå i innmarksområder når bakken
er frosset eller snødekt, men aldri som-
merstid (mellom 30. april og 14. okto-
ber.) Dette gir imidlertid ikke folk rett
til å tråkke oppi blomsterbedene dine,
for denne ferdselsretten har unntak
blant annet for gårdsplass, hustomt og
inngjerdet hage. 

Det kan virke som en fristende
 løsning å gjøre utmarksområder på

Adgang for 
allmennheten 

Du har sikret deg drømmehytta; men plutselig rusler folk over svabergene 
du trodde du kunne ha for deg selv. Hvilke regler gjelder?

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Råd uten 
økonomisk baktanke

www.sebraforvaltning.no / post@sebraforvaltning.no / tlf: 23 89 10 20
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eiendommen din til innmark, ved for
eksempel å sette opp benker, flaggstang,
blomsterbed eller lignende. Dette er
imidlertid ikke lov, og kommunen kan
på vegne av allmennheten kreve slike
stengsler fjernet. Det er heller ikke lov 
å sette opp skilt med for eksempel 
”Privat”. 

Svabergene
Men hva så med svabergene ved drøm-
mehytta? Dersom de ligger på din eien-
dom, men i utmarksdefinert område og
ikke veldig nær hytta, har du som

 hovedregel få muligheter til å hindre
folk i å bruke området. Rettspraksis
 viser at i strandsonen må grunneier
 forvente å ha folk tettere inn på seg,
enn folk som har eiendommer i mindre
attraktive områder.

– Men det at folk har lov til å gå der,
vil ikke nødvendigvis si at de har lov til
å bade der, sier Merckoll. 

Bading i utmark skal nemlig skje i
”rimelig avstand” fra hytte eller hus, og
det skal ikke være til ulempe for grunn-
eier. Badegjester skal altså ikke okku-
pere svaberget fullstendig så det ikke

blir plass til deg og dine, og de har ikke
lov til å bruke badeinnretninger du har
laget, som for eksempel badetrapp,
 rullestolrampe eller lignende. 

Dersom privatliv, fred og ro er svært
viktig for deg, bør du spørre spesielt om
dette når du kjøper hytte. 

– Spør gjerne megleren, men aller
helst selger om hvordan dette prakti -
seres i området. Selger vet best hva som
er blitt sedvane, sier Merckoll. 

Telt
Det er ikke lov til å telte hvor som helst

KONFLIKTOMRÅDE: Det blir ofte krangel om
hvem som har lov til å ferdes hvor i strand-
sonen. Foto: Nina Granlund Sæther.  



i utmarka. Telting skal skje så langt fra
hytta at det ikke forstyrrer, og uansett
ikke nærmere enn 150 meter. 
(På campingplasser og andre områder
tilrettelagt for telting gjelder selvsagt
egne  bestemmelser.) 

Har du brygge, har ikke andre lov til
å legge til med båten der, eller bruke
den for å sole seg og bade, uten din til-
latelse. En båt som ankrer opp i vannet
nedenfor hytta, kan du imidlertid sjel-
den forhindre. Sjøen er verken utmark
eller innmark, og det er fri adgang til å
ankre opp i sjøen.  Det er imidlertid
krav om at ferdsel på sjøen, inkludert
oppankring, skal skje hensynsfullt og
uten unødig sjenanse for omgivelsene. 

Hensyn er i det hele tatt et viktig
stikkord for å unngå konflikter.

– Konfliktene oppstår gjerne der
strandsonen er et knapphetsgode. Da
bør både hytteeiere og allmennheten
huske på at dersom man opptrer hen-
synsfullt og høflig bør det være mulig å
kunne dele på godene, sier Merckoll. 
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Noen viktige Høyesterettsdommer: 

Strandsonen: 
I en dom fra 1998 kom Høyesterett til at selve strandsonen ble regnet som
utmark i et belte på ca. 10 meter fra sjøen. Her hadde folk lov til å gå over
eiendommen. Nærmere huset, som lå 76 meter fra strandkanten, fikk all-
mennheten ikke gå. Hele eiendommen var på 13,5 mål. 

– Her var eiendommens størrelse og avstanden mellom huset og vannet
viktige momenter. Det var fortsatt et stort, privat område igjen foran huset.
Hadde huset ligget nærmere vannet, ville dommen kanskje sett annerledes
ut, sier advokat Merckoll. 

Nærhet til hytte:
I en dom fra 2005 kom Høyesterett til at allmennheten hadde lov til å bruke
en sti som gikk 20 meter foran hytta, og 7,5 meter bak sjøboden til grun-
neier. Det var utslagsgivende at stien lå fire meter lavere enn hyttetomten,
og at privatsonen rundt sjøboden ble regnet som langt mindre enn rundt
hovedhuset

– At konflikten gjaldt for en hytte og ikke et bolighus var imidlertid prin-
sipielt ubetydelig, sier Merckoll. 

Båtfortøying og badeliv:
I en dom fra 2007 kom Høyesterett frem til at en grunneier
i Sandefjord ikke kunne hindre allmennhetens bruk av en
av hans holmer, som var skilt fra fastlandseiendommen
hans med et sund som på det smaleste var 35 meter
bredt. Høyesterett vektla at sundet uansett var trafikkert,

og at grunneier ikke hadde tilrettelagt noen del av holmen til eget
bruk; allmennheten ville dermed ikke være til utilbørlig fortrengsel for eier.
At holmen fremstod som særlig egnet for tradisjonell bruk var også viktig. 

Stengsel: 
I en dom fra 2008 opphevet Høyesterett et vedtak fra Fylkesmannen i Vest-
fold, som etter paragraf 40 i friluftsloven hadde pålagt en grunneier å fjerne
en port som var satt opp ved hovedadkomsten til fritidseiendommen. Retten
vektla at fjerning av porten bare ville gi allmennheten marginalt bedre til-
gang til sjøen, og at deres ferdsel ville være til utilbørlig fortrengsel for
grunneier. 

Friluftslovens paragraf 20 sier at der-
som det er tvil om et område skal reg-
nes som innmark eller utmark, kan både
grunneier og andre brukere kreve ut-
talelse fra kommunen. Er du uenig i ut-
talelsen, er neste steg å bringe saken
inn for domstolen. Da er det kommunen
som blir saksøkte part.   
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Opplysninger om forkjøpsrett,
veirett og heftelser blir ofte
glemt når boligsalg skjer uten
megler. Konsekvensene kan bli
store både for kjøper og selger.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Det er trygt å selge og kjøpe bolig
privat så lenge en advokat eller
megler står for kontrakt og opp-

gjør, mener Forbrukerrådet.  
– Får man hjelp til kontrakt og opp-

gjør er det like trygt som noe annet, har
direktør Randi Flesland i Forbrukerrå-
det uttalt en rekke ganger. Så enkelt er
det ikke, mener fagsjef i Norges Eien-
domsmeglerforbund, Bodil Næssvik.
Hun vil sterkt fraråde salg på egenhånd.
De problematiske sakene havner på
hennes bord. Det viser seg titt og ofte at
eiendomsmeglerne som skal foreta det
økonomisk oppgjøret må ha hjelp fra
juridisk avdeling i NEF. 

– Noen ganger er det rett og slett
ikke mulig å gjennomføre handelen, og
det kan få store konsekvenser for begge
parter, advarer Næssvik.

Glemmer å fortelle
En boligselger på Sør-Vestlandet hadde
unnlatt å fortelle kjøper at en slektning
hadde forkjøpsrett. Familien som
kjøpte hadde flyttet inn i huset og fikk

store problemer da
slektningen gjorde for-
kjøpsretten gjeldende.
Kjøper kunne med an-
dre ord ikke beholde
boligen han hadde
kjøpt. At selger, bevisst
eller ubevisst, glemmer
å opplyse om forhold
som kan ha stor betyd-
ning for boligkjøpet,
er et av de vanligste
problemene ved salg
uten megler.

– Veirett og parkeringstillatelse er
også opplysninger selger fort kan
”glemme”. Eller at nabo har sendt var-
sel om at eiendommen ved siden av
skal bebygges. Slike opplysninger kan
være avgjørende for om kjøper skal
legge inn bud eller ei, og hvor stort bu-
det eventuelt skal være, sier Næssvik.

I tillegg viser det seg titt og ofte at
hus er belånt til langt over pipa.

– Overbeheftede eiendommer er et
annet stort problem vi støter på når salg
har skjedd uten megler, forteller Næss-
vik. – Kjøpesummen er ikke tilstrekkelig
stor til at selgers heftelser kan innfris av
kjøpesummen, og selger kan derfor ikke
levere en heftelsesfri eiendom til kjøper.
Når megler mottar oppgjørsoppdrag,
oppdager han eller hun at handelen
ikke kan gjennomføres slik partene har
avtalt. Men da er jo partene allerede

bundet, påpeker hun. 
Hadde en megler

håndtert salget fra starten
av, ville disse problemene
blitt avslørt innledningsvis.
Megleren har plikt til å
innhente denne typen in-
formasjon og megler har et
ansvar for å kontrollere at
opplysninger som formid-
les til kjøper er riktige.

Kommer ikke til
 enighet

Næssvik forteller også om parter som
må sendes på dør fordi de har glemt å
avtale viktige vilkår. 

– Prisen er de blitt enige om, men
de glemte for eksempel å avtale dato for
overtagelse, hvordan transaksjonen skal
gjennomføres eller hva som skal følge
med av innbo og løsøre. Hvis det stod
”velutstyrt” i  annonsen har selgeren
skapt forventninger hos kjøperen som
kanskje ikke blir innfridd.

Selger kan også ha planlagt å ha
med et ”as is” i kontrakten, en beteg-
nelse som innebærer at kjøper må
godta boligen som den er. Hvis dette
ikke har kommet frem i noen papirer
som er presentert før avtaleinngåelse,
kan det bli svært vanskelig å få til i
etterkant, advarer Bodil Næssvik.
ngs@huseierne.no

Mye kan gå galt 
hvis du selger selv

Bodil Næssvik



       

     
      

     

  
   

   
  

     

 

 

 

 

 

     
      

     
       

              
          

           
   

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

Vinn 5.000 kr 

Vinn iPhone 4SKonkurranse 1

Konkurranse 2

  
     

Delta i en av konkurransene for kun kr 45 pr uke.
Abonnementstjeneste - kan stoppes når du vil.
Se øvrige vilkår nederst på siden.

Send løsning 
på SMS til: 1906
LØS KRYSSORD  OG VINN!

ANNONSE  

Send inn løsningen på SMS: 
Kodeord HBEKRYSS + Løsningsord 
sendes til 1906
Eksempel: HBEKRYSS OSLO 
sendes til 1906

Løs kryssordet. Da vil løsningen fremkomme 
i de fargelagte rutene lest ovenfra. 

Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780. 

Send inn løsningen på SMS: 
Kodeord HBES + løsningstall sendes til 1906
Eksempel: HBES 7863 sendes til 1906

Løs sudokuen. Løsningstallet fremkommer i de fargelagte rutene lest ovenfra. 

Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780. 

Slik fungerer sms&vinn: Konkurransene er abonnementstjenester med nye vinnermuligheter hver 14. dag! Abonnementet kan stoppes 
når du vil ved å sende STOPP til 1906. Pris kr 45 pr konkurranse pr uke. Tjenesten faktureres annenhver uke via ditt mobilabonnement. 
Minstepris kr 90. Svar på oppgaver etter innmelding koster kun alminnelig trafi kktakst. Alle deltakere mottar en melding hver 14. dag 
på SMS med link som gir tilgang til nye oppgaver. Den eller de som sender inn korrekte svar på fl est oppgaver i løpet av konkurransen, 
kåres til vinnere. Alle vinnere publiseres på www.smsogvinn.no og får 8 ukers karantene. Er du under 18 år, fornyes ikke tjenesten. Har du 
noen spørsmål, ring kundeservice tlf 215 00 780 (man - fre kl 09-15) eller e-post på post@smsogvinn.no. Tjenesten leveres av Kontura AS.

Abonnementstjeneste. Delta i en av konkurransene for kun kr 45 pr uke. Send løsning på sms til 1906.
               
                       

                     
                          

                       
                     

                 



Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780. 

Send inn løsningen på SMS: 
Kodeord HBEBILDE + Løsningsord sendes til 1906
Eksempel: HBEBILDE SEILBÅT sendes til 1906

Løs kryssordet. 
Da vil løsningsordet 
fremkomme i de 
fargelagte rutene. 

Vinn 42” full HD fl at-TV
ART.
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Send inn løsningen på SMS: 
Kodeord HBELETE + løsningsord sendes til 1906
Eksempel HBELETE YRKE sendes til 1906
Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780. 

10 av ordene som er listet opp til høyre kan du fi nne igjen 
i diagrammet. Du kan fi nne dem vannrett, loddrett og 
diagonalt mot høyre. Ett av ordene fi nner du IKKE. Dette 
er opp gavens løsningsord.

Vinn Apple iPad 2 
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BAKER 
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FRISØR 
KAPTEIN 
LEGE 
MALER 
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SMED 
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KONTURA KUNDESERVICE 
tlf 215 00 780 (man-fre: 9-15)

SMS&VINN™
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Slik fungerer sms&vinn: Konkurransene er abonnementstjenester med nye vinnermuligheter hver 14. dag! Abonnementet kan stoppes 
når du vil ved å sende STOPP til 1906. Pris kr 45 pr konkurranse pr uke. Tjenesten faktureres annenhver uke via ditt mobilabonnement. 
Minstepris kr 90. Svar på oppgaver etter innmelding koster kun alminnelig trafi kktakst. Alle deltakere mottar en melding hver 14. dag 
på SMS med link som gir tilgang til nye oppgaver. Den eller de som sender inn korrekte svar på fl est oppgaver i løpet av konkurransen, 
kåres til vinnere. Alle vinnere publiseres på www.smsogvinn.no og får 8 ukers karantene. Er du under 18 år, fornyes ikke tjenesten. Har du 
noen spørsmål, ring kundeservice tlf 215 00 780 (man - fre kl 09-15) eller e-post på post@smsogvinn.no. Tjenesten leveres av Kontura AS.

Abonnementstjeneste. Delta i en av konkurransene for kun kr 45 pr uke. Send løsning på sms til 1906.

Da vil løsningsordet 
fremkomme i de 
fargelagte rutene. 

Vinn 42” full HD fl at-TVVinn 42” full HD fl at-TV
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Atriumshage 
i sentrum av Tromsø
Godt skjult fra en sidegate i sentrum av Tromsø har samboerparet skapt en vakker 

atriumshage. Her nyter de ofte en kopp kaffe til en god bok i avskjermede omgivelser. 
– Vi er privilegerte som kan ha en slik hage til tross for at vi bor 

midt i sentrum av Tromsø, sier Max Kaspersen.

TEKST: HEIDI JOHNSEN FOTO: BJØRN JØRGENSEN

Fuchsia "Ambassadør" har enkle, store blomster med lys rosa begerblad og 
rosapurpur kronblad. Det er en sterk plante som tåler mye regn og vind. 
Den liker best å vokse i halvskygge.
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Huset er fra
1887 og ligger
i sentrum av
Tromsø. 

Atriumet på 60
kvadratmeter er
et ekstra opp-
holdsrom som
samboerparet
setter stor pris
på.
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Et gammelt trehus fra1887 i grå farge ram-
mer vakkert inn den 60 kvadratmeter store
atriumshagen. En port ønsker velkommen

inn. Atriumet er belagt med belegningsstein, ski-
fer og terrassebord. Variasjonen i materialbruk
skaper spennende effekter.

– Atriumet er et ekstra oppholdsrom som vi
setter særdeles stor pris på, forteller Max Kasper-
sen.

Det bugner av roser i ulike farger, fuchsia i
forskjellige varianter, petunia, begonia, pelargo-
nium, markjordbær med mere som samboerpa-
ret har dyrket frem med årene. Blomsterbed, kas-
ser og krukker er bosted for vekstene.

– Det er lunt og varmt i gården og det gir ide-
elle vekstforhold. Ved valg av blomster må jeg
imidlertid ta hensyn til at de er tilpasset værfor-
holdene i Nord-Norge, forteller Max Kaspersen. 

Hver vår og sommer er det nye prosjekt på
gang i hagen. Nye planter og blomster prøves ut. 

– Det er mye jobb å vedlikeholde og videre-
utvikle hagen, men det er lystbetont å se at det
vokser, spirer og gror, forteller Max Kaspersen. –
Hagen er et fristed og en kilde til rekreasjon.

Uterommet er møblert med større og min-
dre sittegrupper som består av bord, stoler og
benker.  Det er mulighet for å trekke seg tilbake
i en mer skjermet avdeling dersom man vil sitte
alene.

Vi forenkler byggingen

Uansett hva du drømmer om,
vi kan beskytte det som betyr mest for deg.
Ditt hjem. Det er alltid der for deg, din familie og dine dyrebare eiendeler.  
Lindab har alt du trenger for å beskytte det. Finn inspirasjon på lindab.no/dreamhome

Takrenner
Taksikring
Veggprofiler
Garasjeporter 
 

 

På vår hjemmeside kan du finne inspirasjon, 
beregne hva du trenger og finne din  
nærmeste forhandler.

Dream Protection by Lindab



Atrium brukes om en
hage eller et gårdsrom
som er omsluttet av ett
eller flere hus. Et atrium
kan også være et åpent,
overbygget rom. 
Kaisa stortrives i de 
frodige omgivelsene.
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Før Etter 3 timer til ett døgn
avhengig av sol og temperatur

Nyhet! Natria® Ugressrent er et nytt hurtigvirkende 
ugressmiddel mot ugress, mose og alger på udyrkede 
arealer samt under frukttrær, busker, hekker ol. www.bayergarden.no
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En skyggefull oase med frodige vekster og et
lite springvann under åpen himmel – det er
som om drømmen om Middelhavets varme

klima vokser frem for ens indre øye når ordet
atrium dukker opp i samtalen. Og det er ikke rart
at denne praktiske boformen, med boligens rom
gruppert rundt et åpent uterom midt i bygningen,
oppstod i antikkens samfunn rundt Middelhavet.
Der er solen nådeløs, og det å kunne trekke inn i
skyggen samtidig som man får dagslys og trekk fra
et innelukket uterom gir mange fordeler.

Rundt Middelhavet er atriumsløsningen fort-
satt en levende tradisjon. På våre breddegrader er
løsningen mer sjelden. Går vi langt nok tilbake er
vikingtidens ljorehus en variant der det eneste
naturlige lyset kom fra røyk- og lysåpningen i ta-
ket over ildstedet midt i bygningen.

I moderne tid er atriumhus en kuriositet i det
harde, nordiske klimaet. Men hvis vi inkluderer
ulike varianter, som halvåpne atrier og u-formede,
sydvendte bygninger, finnes det en god del eksem-
pler også i vår del av verden. Atriumhuset var spe-
sielt populært på 1970-tallet. Da gjorde nye, tek-
nologiske løsninger som isolerglass det mulig å ha
store glassflater og skyvedører i glass ut mot atriet.

Vakker idé
Og det er så mange fordeler med atriumløsningen
at bare tanken kan fremkalle gode vibrasjoner og
poetiske bilder. Hør bare på Per Olaf Fjeld, profes-
sor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Vi
ba ham beskrive atriene i noen av vår nå avdøde
mesterarkitekt Sverre Fehns bygninger:

– Atriet er et menneskeskapt naturrom der
man søker å fange forholdet til naturen gjennom
lys og beplantning. Det er et rom som har en still-
het, en annen identitet som gir en pause mellom
de andre rommene. Ved å binde sammen natur og
kultur skaper atriet arkitektonisk identitet. Og
ikke minst, det er et rom som tilhører bakken, og
som også har kontakt med himmelen. Bare i det
ligger det en stor og symbolsk, arkitektonisk ska-
perakt, sier han til Hus & Bolig.

Like fullt; uansett hvor attraktivt det måtte
være, er atriumhuset langt fra daglig kost i vår del
av verden. Og det til tross for at det har lokket
noen av våre dyktigste arkitekter, som Snøhettas
Kjetil Trædal Thorsen.

Lurt i tett bybebyggelse
– Det er ingen som bygger atriumhus lenger, sva-
rer Kjetil Trædal Thorsen raskt da vi ringer ham for
å spørre om huset han tegnet til foreldrene sine i
Haugesund. Og man må jo kunne gi ham rett i
det. For det er snart 20 år siden han begynte å
tegne foreldrehuset, og siden den gang har han
knapt vært inne på tanken å bygge atriumhus.

Men når han først kommer i gang ser Kjetil
Trædal Thorsen at løsningen har mange fordeler,
ikke minst i tett bybebyggelse slik det er i gaten i
Haugesund. Her er tomtene små og husene ligger
vegg i vegg. Foreldrene ønsket ikke å ha en nord-
vendt hage, slik mange av naboene har.

– Atriumhus burde vært utprøvd mye mer i
småbymiljø. For i det hele tatt å få en uteplass
med sol, ble atrium en løsning. Ved å fylle hele
tomten er det blitt plass til et sydvendt atrium
midt i bygningen. Resultatet er at huset har en vel-
dig tydelig offentlig side mot gaten, samtidig som
løsningen gir gode private arealer. Men i utgangs-

Atriumhus 
Atriumhus er definitivt ikke siste mote. Men 1970-tallets

trendhus har mange fordeler – og noen ulemper. Selv om de
historiske røttene finnes helt tilbake i antikken, er atri-

umhus fortsatt et godt alternativ – også i vårt kalde klima.

TEKST: LARS ELTON



punktet var det ikke enkelt å få tillatelse til dette.
Kommunen var litt skeptisk.

Interessant mikroklima
Thorsen synes også det er interessant at de har fått
et helt annet mikroklima inne i atriet sammenlig-
net med hvordan det er ellers i Haugesund. Reflek-
sjonen fra glassflatene har stor effekt på plantene.
Temperaturen øker med to grader tidlig på våren og
langt utover høsten. Thorsens foreldre har en god
del klatreplanter, og espaliertrær knyttet til vaier på
vegg vokser veldig bra, forteller han.

Det med mikroklimaet bekreftes av Hagesel-
skapets kommunikasjonssjef Liv Opsahl. Hun for-
teller at Norge er inndelt i ulike klimasoner, og et
atrium gjør at du kanskje kan oppnå én klimasone
bedre enn på utsiden av huset. Det gir mulighet for
å ha andre planter enn det som er normalt i din del
av landet.

– Det er viktig ikke å gå etter for store vekster når
du skal velge planter til et atrium, sier hun. – Sær-

lig med tanke på trær er det viktig å velge arter, som
dvergsyriner, japansk lønn eller podede kirsebær-
trær, som ikke vil vokse så mye i høyden. I dag fin-
nes det et godt tilbud av slike i hagesentrene fordi
mange har mindre areal og trenger slike planter.

Liv Opsahl minner også om at man bør passe på
å sørge for vanning hvis man har tak som krager ut
i atriet. Hun sier det uansett er lurt å legge drypp-
vanning eller svetteslange fordi det fort kan bli vel-
dig varmt i et atrium. Slike løsninger er også fornuf-
tig for å unngå at alt dør når du drar på ferie eller
glemmer å vanne en dag.

Omstridt i energisammenheng 
Fra midten av 1980-tallet feide de glassoverdek-
kede atriene som en farsott inn over norske forret-
nings- og kontorbygg. Vi stod ved terskelen til en ny
vår for norsk arkitektur, og våre arkitekter feiret tri-
umfer med sine løsninger.

Fordelen var at man kunne øke bygningenes
areal fordi ulike bygningskropper ble bundet sam-
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SJELDEN LØSNING: I dag er atriumhuset en kuriositet i vårt harde, nordlige klima, men på 1970-tallet var løsningen nokså populær.
Denne boligen på Borgen i Asker, med ti kvadratmeter atriumhage i midten, er fra 1966. Foto: Simen Dieserud Thornquist.



men med glassoverdekkede atrier. Ulempen var
at det er ganske krevende å varme opp så store og
åpne volumer. Etter hvert som energiprisene steg,
ble oppvarmingen veldig kostbar.

Så er det da også på energisiden at vi finner
den fremste innvendingen mot atriumhuset. De
senere årene er begrep som energiøkonomise-
ring, passivhusstandard, nullutslipp og klima -
nøytralitet blitt dagligdagse. I en slik sammen-
heng kommer atriumhuset ut som en taper, for
som fagsjef for arkitektur i Norsk Form, Hege Ma-
ria Eriksson, sier: – Jo mer du strekker ut volumet,
desto vanskeligere blir det å imøtekomme dagens
energikrav til boliger. 

Skal et hus oppnå passivhusstandard må det
ha minst mulig overflate for å minimere energi-
tapet. Da er en kube eller kule den ideelle for-
men, ikke et atriumhus med et «hull i midten».
Hege Maria Eriksson forteller at eneboligene står
for størstedelen av klimagassutslippene i Norge.
Det er den motsatte løsningen, med flere bo -
enheter innenfor samme bygningsvolum som
gir de mest energieffektive løsningene.

Eksempelet Bjørnveien
Men Eriksson synes jo at atriumhus er veldig
fine. Hun sier det selvfølgelig er mulig å bygge
atriumhus også i dag, men da må man ha andre
tiltak som kompenserer for energitapet. Hvis
man jobber bevisst med hvilke andre besparende
tiltak man setter inn, som orientering mot solen,
jordvarme og isolasjonsmaterialer, så kan det
være mulig å tilfredsstille dagens krav.

Atriumhus i tette klynger er en slik løsning.
Det bekrefter Einar Dahle, også han professor ved
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Han er en
av arkitektene i firmaet Dahle/Dahle/Breiten-
stein som tegnet en boliggruppe i Bjørnveien i
Oslo i 2006. 

– Vi måtte ha noe sollys inn i disse rekke -
husene, som er lange og dype. For å få plass til to
soverom i bakkant, valgte vi å lage en patio på litt
over åtte kvadratmeter inne i hver boenhet.
 Hovedforbindelsen gjennom huset går langs
 patioen, og det fine med denne lyssjakten midt
inne i bygningskroppen er at du ser den med en
gang du kommer inn i huset. Du kommer ikke
inn i et mørkt hus, men en bolig som er opplyst
fra patioen.

For Einar Dahle er lys, sol og orientering det
viktigste. Men han har også gjort seg tanker om
energibehovet:

– Rekkehus er alltid en energieffektiv løsning
fordi de har liten ytre flate. Men Bjørnveien til-
fredsstiller ikke kravet til passivhus. De tilfreds-
stilte imidlertid kravene da de ble bygd, med
solpaneler og vannbåren jordvarme i alle gulv.
Skulle man hatt passivhusstandard kreves kun litt
ekstra isolasjon på taket. Så det er mulig å bygge
atriumhus som tilfredsstiller passivhusstandar-
den i dag, avslutter han.
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LITE ATRIUM: Rekkehusene i Bjørnveien i Oslo er lange og dype. Dette
kompenseres ved at det er en patio midt i bygget som slipper inn dagslys.
Foto: Nils Petter Dahle Illustrasjon: Dahle/Dahle/Breitenstein



75



Billedtekst

hus&bolig 3–2012 •

Illu
stra

sjonsbilde

Illu
stra

sjonsbildeIllu
stra

sjonsbilde

Boligalarm
KUN980,-*

Tilbud til medlemmer i 
Huseiernes Landsforbund
Som medlem i Huseiernes 
Landsforbund får du 2 gratis 
røykdetektorer (verdi kr. 1,960,-)
ved kjøp av boligalarm* 

Med trådløs boligalarm fra Securitas Direct er du og familien trygge, 
både dag og natt. Som medlem av Huseiernes Landsforbund får du nå 2 ekstra 
røykdetektorer som “snakker sammen” (verdi 1.960,-). 

Pris for installasjon er kr. 980,-. Månedsabonnement er kr. 329,-/mnd.
*Tilbudet forutsetter nyinstallasjon av boligalarm og tegning av månedsabonnement. 
  Tilbudet har noen geogra�ske begrensninger.

Alarmpakken over inneholder: Gateway sentralenhet med GSM, sirene med innebygget varmedetektor, 
betjeningspanel med kontaktalarm og leser for kodebrikke, magnetkontakt til hoveddør, bevegelsesdetektor, 
røykdetektor, alarmskilt/-oblater for merking av bolig, samt 2 ekstra røykdetektorer som “snakker sammen” 
(verdi 1.960,-). 

Ring 06010 for mer informasjon
eller se www.securitas-direct.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. 

Utleiemegleren gir ikke skriftlig oppstilling av potensielle
leietakere. De har ikke undersøkt leietakerens lønn i skatte -
listen eller betalingsevne forøvrig. Hvorfor ikke be hver
potensiell leietaker å fylle ut en blankett med personalia og
sikkerhet? Hva med bruk av en garantist for leien? Megleren
prøver jevnlig å overbevise utleieren om å ta inn leietakere
uten at betalingsevne er bevist.

Når en leietaker ikke betaler husleien, er det 3 400 kroner
i gebyr til megler for å finne ny leietaker. Tapet kan lett bli
på seks måneders leie redusert med tre måneders depositum.
I tillegg kommer vanligvis kostnader til rengjøring og
eventuelle reparasjoner. Hvorfor ikke tilby utleier å betale en
årlig premie for at leien garanteres av utleiemegleren? På den
måten blir utleiemegleren mer bevisst på å finne sikre leie -
takere.

Personalet hos megleren har vært både profesjonelle og
mindre profesjonelle. Problemet er at man hele tiden får inn
nye personer man må forholde seg til. Spørsmålet er om de
burde få inn svensker som er mer serviceinnstilt og holder ut
lenger i jobben, som sikkert kan være meget krevende. 

Eller hvis man ikke vil stå for utleie selv, så bruk en
 bekjent som man stoler på og som eksempelvis får skattefritt
4 000 kroner som belønning. For engangsprestasjoner kan
man gi 4 000 kroner skattefritt.

Henrik Inberg

Problemer med bruk 
av utleiemegler
Refererer til bra artikkel om utleie via megler. Her noen utfyl-
lende kommentarer om problemer. Ved flere anledninger har
jeg eller mine venner brukt en utleiemegler fordi vi trodde
det ville gi en mer profesjonell utleieprosess enn hva vi klarer
av selv. Men i lengden får man problemer som man kunne ha
unngått ved å utføre det selv. 

Noen eksempler: Megleren tok i ett tilfelle 3 400 kroner
pluss 8 prosent. Men ved bytte av leietager, som skjedde
minst en gang per år, var det ytterligere 3 400 kroner, samt
tap av en eller to måneders leie. Ved å leie ut privat til 
eksempelvis fem prosent lavere leie, kan man få bedre 
kandidater selv.
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Kjells markisers avtale som  
solskjermingsleverandør for 

Huseiernes Landsforbund gir deg 
følgende rabatter: 

 - 20 %  
på alle produkter fra 01.10 - 30.03 

og 15 % resten av året

Se www.kjellsmarkiser.no for 
eventuelle andre tilbud

Norges største produsent og leverandør 
av innvendig og utvendig solskjerming

Ring oss i dag for  
gratis besøk av konsulent  
og uforpliktende tilbud:

815 00 570

80 mm utvendige persienner

Classic terrassemarkise

www.kjellsmarkiser.no

Duette®

debatt og meninger

Begrens adgangen til å skrive 
regning med gaffel
Har lest innlegg i Hus og Bolig, et blad som jeg for øvrig vil
skryte av med mye godt og nyttig lesestoff. Er for tiden i en
tvist med et privat parkeringsselskap som har stevnet meg til
tingretten, selv om jeg fikk saken  frikjent i forliksrådet.

Takker for historien om ekteparet som fikk gebyr, noe som
ligner mye på måten jeg blir behandlet på. Håper virkelig
Samferdselsdepartementet får orden på denne cowboyvirk-
somheten som drives rundt om i Norge. Helt utrolig at denne
piratvirksomheten av parkeringsselskap kan få herje vilt og
gjøre seg rik på andres bekostning.

Jeg parkerte på en plass som ikke var og enda ikke er
opp lyst slik at en med normal oppmerksomhet kan oppdage 
at dette er en privat parkeringsplass som krever synlig bevis.
Dette gjøres bevisst for at selskapet skal skrive bøter og ta
inn penger. 650 kroner og ingen steder å klage fordi de ikke
er medlem av Parkeringsklagenemnda. 

Karin Aune Berg, Trøndelag

Mer om LED og sparepærer
Jeg ser at det er noen innlegg angående sparepærer og LED
av dårlig kvalitet.

Når det gjelder sparepærer så kan dette erstattes med
LED. LEDpærer har en brukstemperatur fra minus 40 til pluss
50 grader og kan uten problemer brukes utendørs, og når det
gjelder tenning er LED rask fordi det ikke er noen forsinkelse i
pærene – her ligger driveren og denne reagerer med det
samme strømmen blir slått på.

LEDpærer kan også ha forskjellig fargetemperatur slik at
den kan gi et like gult lys som glødepærer. Lys blir ofte målt i
Kelvingrader. Dagslys er på 5 000 Kelvingrader, og LED kan
fås fra 2 800 og opp til 6 800. 2 800 gir et gult lys og 6 800
gir et blåaktig lys. Videre har LEDpærer en lavere wattstyrke
enn andre pærer, noe som gir strømsparing. Samtidig vil en
LEDpære på 5 watt lyse som en 50 watts glødepære.

Men da er vi over på innlegget fra Gjerstad fra Enova hvor
det er viktig å ikke kjøpe de billigste LEDpærene. Det er jo
slik med alle varer at prisen gjenspeiler kvaliteten. Det er
også tilfelle med LED. 

mh@sunvisionled.no
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debatt og meninger

Hurra!!!
Endelig er det et magasin som våger å ta inn et innlegg om
de nye lyspærene. Hanna Haug Fonneland har så rett, så rett.
Siden disse nye pærene dukket opp har jeg sendt innlegg til
magasiner jeg trodde ville være interessert i argumenter mot
disse ”sparepærene” som ikke sparer oss for én øre. Ingen har
trykket noe. Det tyder vel på at redaktørene sov godt i timen
da læreren fortalte om termo dynamikkens første hovedset-
ning (energiprinsippet):

Energimengden i universet eller i et isolert system er kon-
stant. Energi kan aldri oppstå og aldri tilintetgjøres, men kan
kun gå over i andre former.

Tenner du en 60 watts glødelampe tilfører du rommet 60
watt. Tenner du en 3 watts LEDpære tilfører du rommet 3
watt. Gå tilbake til start – og tilfør panelovnen 57 watt ekstra
for å holde samme temperatur. Sparepærer er fine ute og i
sydligere strøk hvor det ikke fyres, men i norske hjem – bare
tull. Selv i spesialbutikker skjønner de ikke dette. Det er ikke
måte på hvor mange kWh vi skal spare ved å bytte ut gløde-
lampene.

Nå ser vi også at FBI har punktert ballongen som sier de
varer så lenge, m.a.o. dyrt og dårlig. Dessuten er det
 spesialavfall. LEDpærene inneholder sjeldne grunnstoff som vi
snart går tomme for, og som Kina nå nærmest har 100 pro -
sent kontroll over.

Jeg var smart nok til å kjøpe koselige glødepærer til kr
1,25/stk. da butikkene hadde panikk med å rydde hyllene. Nå
kan jeg lyse og varme opp heimen uten bekymring i mange
år. 

Ivar Egge, Sofiemyr

Boligkjøpere trenger mer tid
Leser raskt siste Hus & Bolig og ser med interesse at man ar-
beider med en ”NAF-test” for boliger samt at dere anbefaler
kjøper av bolig å be om energiattest. ”NAF-test” blir muligens
bra – det er mye snusk i eiendomsmeglerbransjen – men
hvordan kan man be om attester når tiden fra visning til an-
budene kommer inn er så kort? Skal man gjøre en grundig nok
jobb før kjøp av bolig trenger man ofte litt mer tid. Rett nok
er det litt tid mellom annonsering og  visning og man kan
gjøre en del forundersøkelser, men “på-stedet”-funn er det
vanskelig å få gjort noe med når avgjørelsen ofte skal tas
bare vel et halvt døgn etter siste visning!

Dette handler om å få satt tempoet litt ned i forhold
til når budrundene kan innledes – da kunne nok mange ube-
hageligheter vært unngått for både kjøper og selger! Dette er
nok eiendomsmeglere uenig i, de kunne jo komme til å måtte
jobbe litt mer før et salg kommer vel i havn!

Jeg er ikke medlem av deres forening, men min ekte-
felle er, og bladet leses med ganske stor  interesse. 

Pernille Stavseth

Koramic har produsert taktegl kontinuerlig i mer enn 
120 år og er i dag en av de ledende produsenter i 
Europa. Toppmoderne produksjonsanlegg sikrer høy 
kvalitet og er grunnlaget for vår garanti og din trygghet.  
Spesielt utvalgte råleirer blandes, bearbeides, tørkes 
og brennes tilslutt på over 1000 °C. 
Dette gir et keramisk frostsikkert takteglprodukt med 
meget lang holdbarhet. 

Koramic har et stort produktsortiment 
med flere forskjellige modeller, over-
flater og farger. Alle leveres med 30 års 
frostsikkerhetsgaranti. 

Koramic taktegl – holdbar og elegant!

Besøk våre hjemmesider:
www.wienerberger.no

Tegl. Skapt for mennesker. 

Building Value

Wienerberger AS | Brobekkveien 40 | 0598 Oslo 
Telefon: 22 07 26 00 | Faks: 22 07 26 01
www.wienerberger.no

 

TAK-
     tegl
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An ASSA ABLOY Group brand

Full valgfrihet
Yale Doorman gir full fleksibilitet. 
Velg mellom tre ulike måter å åpne 
og lukke låsen på; en personlig kode 
med mellom seks og tolv siffer, en 
elektronisk brikke eller ved bruk av 
fjernkontroll.

Yale Doorman er en ny elektronisk lås for inngangsdører. Du velger selv hvilken nøkkelløsning du 
vil benytte; kode, nøkkelbrikke, �ernkontroll - eller en kombinasjon. Innebygget døralarm. Enkle 
låsfunksjoner. Taleinstruksjoner på norsk. Muligheten for tidsbegrenset, midlertidige koder til 
håndverker, barnevakt eller vaskehjelp. Enkel installasjon. Praktisk og enkelt.  
Du får den nå hos ditt nærmeste TrioVing Sikkerhetssenter.

Den nye elektroniske låsen fra en av verdens ledende leverandører av låser, Yale. Markedsføres i Norge av TrioVing a.s. 

Ring 08877 eller gå inn på 08877.no

Ny elektronisk lås for privatboliger!
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tema: vedlikehold



MOSEGRODD ALVOR:
Det strides om mose på

taket er et alvorlig problem,
men mosen bidrar til å holde

på fuktigheten og faren for
frostsprengning øker. Vi gir

råd om hvordan du kan få
bukt med problemet.  

Se side 83

BEIS ELLER MALING:
Hva skal man velge? Dess -
verre er ikke virkeligheten
like glanset som reklamen.

Verken beis eller maling
varer evig. Vi har samlet råd

om de ulike typene.  
Les mer side 86

Folk trenger hus, og hus trenger folk. Uten kontinuerlig vedlikehold forsvinner
verdiene. Fukt på avveie skaper raskt råteproblemer, og enhver huseier bør jevnlig

se over tak, vegger, vinduer og kjellere. I denne utgaven av Hus & Bolig finner 
du gode råd om fjerning av mose på taket, en omfattende guide om fordeler og

ulemper ved ulike beis- og malingtyper, og gode råd hvis du bor i murgård.

TOMT: Forfall er gratis og  krever
ingen arbeidsinnsats. Alt annet
må du stort sett både jobbe og

betale for. Foto: Thorfinn Bekke-
lund / NTB Scanpix.

SE OPP FOR SPREKKER:
Manglende vedlikehold av

gamle murgårder kan få
alvorlige konsekvenser. 
Begynner armeringen å

 korrokere kan balkongene
faktisk falle ned.  
Les mer side 97



Med Geberit AquaClean opplever du en behagelig komfort: Den varme dusjstrålen 
rengjør deg på en skånsom og velgjørende måte. Et intelligent toalett med en 
design som gjør det til midtpunktet på badet ditt. Enkelt eller luksuriøst utstyrt – 
det bestemmer du.

Toalettet som rengjør deg med vann.

Skånsom tørking
 
Etter den avslappende rengjøringen 
med vann kompletterer varmlufttørkeren 
det individuelle programmet.

Ra�nert dusjprinsipp
 
Den multifunksjonelle dusjen gir deg 
en herlig renhet og friskhet. Temperatur 
og intensitet kan tilpasses individuelt.

Y
&

R
 G

R
O

U
P

WC-modell: Geberit AquaClean 8000plus

Les mer på www.i-love-water.no og hos din VVS-forhandler. 
Eller ring til oss: 67 97 82 00
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En mosegrodd plen, eller et hustak som
sakte, men sikkert blir overtatt av mose, er
noe mange kjenner til. Det finner over

1 000 mosesorter i naturen vår, og de fleste av
dem har vi et godt forhold til. En mosedekt skog-
bunn er et vakkert syn på en skogstur, men når
mosen overtar den hardt opparbeidede plenen
din er det en annen sak. Mose som gror og sprer
seg utover huset er en gjenganger for mange som
har trær i nærheten av taket.
De strides om hvor skadelig mosen er for ta-

ket, eller om det er mest av estetiske hensyn at
mose bør tas vekk. Mosen kan gjøre skade, men
av ulik art på de forskjellige taksteinsortene. Mo-
sen bidrar til å holde på fuktigheten, og kan der-
for øke faren for frostsprengning på tegl. Mosen
gror frem av det biologiske materialet som trærne
drysser over taket, og himmelretning og klima av-
gjør hvor gode vekstforholdene er. Å hindre be-
groing er en del av klimatilpassingen norske kom-
muner fokuserer på i møte det fuktige klimaet

som kommer. De gir råd på www.klimakom-
mune.no. Mose og alger liker seg godt i fuktig
klima.

Kobber
HL medlem Dagfinn Bratland i Trondheim har et
hus der mosen har hatt gode vekstforhold. Han
har gjennom årene eksperimentert med ulike fjer-
ningsmetoder, med varierende resultat. Han har
et shingeltak på huset som er fra syttitallet, og me-
ner denne typen er mer mottakelig for mose. Sær-
lig nordsiden av taket, der skyggen av store trær,
som han nå har felt, ga gode vekstforhold for
mosen.  Han fikk en gang tips om å strø sinkok-
sid langs mønet, og det viste seg å være veldig ef-
fektivt, men det må gjøres en gang i året. Siden
har det vært kobber som har blitt den beste løs-
ningen.
– Jeg fikk råd av en biokjemiker om å spenne

en kobbertråd på hver side av mønet. Kobberet
oppløses langsomt, og kobberionene som dannes

vedlikehold

Fjern mosen på taket
Mose irriterer mange med hus og hage. Men takmosen kan knekkes på flere måte.

TEKST: SOLFRID SANDE

EFFEKTIVT: Mose på taket
kan fjernes på ulike
 måter. Takrenovering.no
tilbyr høytrykksrens med
kokende varmt vann.
Foto: Takrenovering.no   
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i denne prosessen dreper mosen. Store deler av ta-
ket mitt en nå fritt for mose, sier Bratland
Han sier at kobbertråden har hatt best effekt

mot sør, der det er mist mose. Han
mistenker at kobbertråden
kanskje var for tynn til å klare
å ta knekken på det verste.

Firmaet Würth lager
brede tettebånd i kobber, og
Wütop møne-valmebånd

skal ta knekken på mosen og
motvirke fuktskader, og tette rotsy-

stemet til alt som vil gro. Produktsjef
Ivar Forsland sier at den nye typen nå kan

brukes på alle typer takstein, shingel, skifer og
betong; rett og slett på alle typer tak der det gror
mose. Båndet festes langs mønet på huset, og det
er viktig å børste godt før du limer på båndet. Da
står det fint i stormen. Båndets synlighet vil av-
henge av hvilken farge du har på taket.
– Det kan ta ett til tre år før du får all mosen

vekk, men da holder det i tretti år. Det er bare
koste vekk den tørre mosen etter hvert, mener
salgssjef i Würth, Ivar Forsland.

Bevaringsråd
Bygg og Bevar er nettportalen som gir råd til både
håndverkere og privatper soner om renovering og
bevaring av gamle hus, og er et samarbeid mellom
Bygge næringens Landsforening og Miljøvernde-
partementet. I en artikkel på nettsiden skriver de
blant annet at man må holde takrenner og grav-
renner fri for blader og kvist, slik at vannet renner
unna der det skal. De anbefaler å fjerne mosen
med håndkraft, med hjelp av vann og mose -
fjerner. Bruk hansker i kontakt med kjemikalier.
Det er viktig å fjerne greiner på trær som skyg-

ger og gir gode vekstforhold for mosen. Ta bort
kvister og annet som ligger på snøfangerne.  Har
du et gammelt bølgeeternitttak, anbefales det
ikke å begynne å skrape, fordi eternitten kan avgi
asbestfibre. Flate og slake tak, der hellingen er
under 25 grader, er mer utsatt for mose, og der må
du jevnlig ta turen opp. Bygg og Bevar anbefaler
at du sjekker taket årlig for mose, at taksteinen lig-
ger og at nedløp ikke er tettet av blader.

Takrens
Høytrykksrens av taket er en annen metode som
gir taket den mosefrie glansen tilbake. Det er vik-
tig å gjøre dette riktig for ikke å ødelegger takstei-
nen eller lage fuktskader i takkonstruksjonen.
Svein Olav Lenes i firmaet Takrenovering.no, sier
det er viktig å bruke riktig trykk for å unngå ska-
der. En sterk profesjonell spyler kan ha et trykk på
500 bar, noe som er altfor sterkt, mens en hobby -
spyler som regel ikke har et sterkere trykk enn 150
bar. Det er viktig å tilpasse trykket, og ikke spyle
motsatt vei av det vannet renner. 
– Vi spyler vekk mosen med høytrykk og

varmt vann. Etterpå har vi på et desinfiserende
middel som  dreper alger og mose. Vi bruker
middelet HydroBlock impregnering, som bruker
noen måneder på å virke, forklarer Lenes.
Firmaet bruker en spesialtakrensevogn som skal
gi en dyprensende effekt. Denne behandlingen
kan brukes på ulike typer tak som skifer, dekra,
betong, teglstein og ståltak. Høytrykkrens kan
ikke brukes på shingel eller takpapp. 
Impregneringsmiddelet beskrives som vann-

avisende og gjenoppbyggende, det skal hindre
misfarging og også forebygge saltutblomstring.

PREVENTIVT: Kobberbånd
kan brukes på alle typer
tak. Det er kobberionene
som langsomt 
dreper mosen. 
Foto: Wurth.

COCKTAIL: Denne danske
mose dreperen for bruk på
tak føres blant annet av
 Jernia. Foto: Nina
 Granlund Sæther.
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Løft blikket

Ferskpresset platetak 
i stilren design.

Plannja Modern
Naturlige råvarer, helt resirkulerbar.

Produsert i Joutseno, Finland.

Nordisk farge PL 10 Grafittgrå.

For Plannja blir det karrige nordiske landskapet en inspirasjonskilde 

til design. Her ser du Plannja Modern, vår nærproduserte takprofil 

som tilbys komplett med møne, gavl og takfot. Tynnplaten er belagt 

med Hard Coat og selges i sju valgfrie farger via en byggevarehandel 

nær deg. Les mer om Modern på plannja.no eller les av QR-koden 

med din smartphone.



Beis eller maling 
– ingenting varer evig…
Beinhard markedsføring gir inntrykk av at enkelte produkter kan gi glansfull beskyttelse 

til husveggene dine nærmest evig, uansett vær. Det stemmer selvfølgelig ikke. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD  FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER
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VAKKERT: Reklamen lokker med nærmest skinnende velholdte bygninger – år etter år. Virkeligheten er ofte en annen.
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Drygolin holder best i drygolinvær. Butinox
Futura gir 12 års skriftlig garanti, Beckers
Perfekt Akrylatfarge gir forhåpninger om

15 års overmalingsintervaller, og Nordsjös One
om 16.  Så da er det vel bare å velge og vrake, få
på et par strøk og så slappe av gjennom stormer
og solstek de neste ti-femten årene? 
Dessverre er ikke virkeligheten like glanset

som reklamen. Et løfte om best holdbarhet i dry-
golinvær er jo nokså trygt fra avsenders side – for
når hørte du egentlig sist en værmelder spå dry-
golinvær i ditt område? Når det gjelder løftene
om holdbarhetstid, er det stor forskjell på å love
at noe holder i ”inntil” 15 eller 16 år, og på å love
at det holder ”minst” så lang tid. Både Becker og
Nordsjö velger den første, trygge formuleringen.
Og ser vi nærmere på den lille skriften i Butinox’

12 års farge- og glansgaranti, finner vi et løfte om at
produktene skal ha en bedre evne til å beholde farge
og glans over lang tid enn andre produkter på marke-
det. Så dersom fargen og glansen holder dårlig, er det
altså i orden, så lenge andre produkter er dårligere. Ga-
rantiens begrensninger er dessuten dokumentets leng-
ste avsnitt.
Moralen er vel at vi nok bør ta produsentenes løf-

ter med en stor klype salt. Uansett hvilket produkt du
velger, må du bruke øynene og selv se etter når huset
trenger et nytt strøk beis eller maling – og ikke legge
opp overmalingsintervallene etter produsentenes op-
timistiske angivelser. Du kan dessuten ikke ligge på lat-
siden mellom øktene. De fleste fagfolk anbefaler at hu-
set vaskes eller skylles årlig, dersom malingen eller
beisen i det hele tatt skal ha en sjanse til å nærme seg
alle de gode årene produsentene spår dem. Når det er

ARBEID: Å holde bygningen pen og
skadefri krever alltid en innsats.



sagt: Ting var ikke nødvendigvis så mye bedre
før. 

Linoljemaling
Fra 1600-tallet og frem til midten av 1900-tallet
var linoljemaling den mest brukte malingstypen
for utvendig maling av panel, dører og listverk,
spesielt på hovedhus og våningshus. Men få an-
befaler dette til nye, umalte bygninger i dag. 
– Vi anbefaler det kun til spesielt interesserte,

som stort sett er de som har hus med linoljema-
ling fra før. Ellers er det andre produkter i dag som
er bedre, sier Ingeborg Singsås Venås, teknisk sjef
hos Gjøco. Gammel linoljemaling vil blære der-
som den overmales med annen maling, derfor
fortsetter mange å bruke det på hus som har det
fra før. Som en av linoljemalingens største ulem-
per, trekker Venås frem det faktum at den kritter,
noe som betyr at veggene falmer, etter et års tid.
Et mørkerødt hus kan med tiden bli rosa. I tillegg

er malingen mer utsatt for svertesopp enn andre
malinger. 
– Det er nok mest et moderne problem. I

gamle dager brukte de bly i malingen, noe som
var svært effektivt mot svertesopp. Jeg har kunder
som kommer for å kjøpe linoljemaling, som for-
teller at de ikke har rørt veggene på 20 år. Da er
det nesten garantert bly i den gamle malingen, sier
Venås. I dag er denne miljøgiften i stor grad utra-
dert, heldigvis for miljøet, men uheldigvis for
huseiere i kamp mot soppen.
– En annen ting er at malingen tørker frykte-

lig sent. Det kan ta dagevis, om ikke ukevis, sier
Venås. Du må dermed ha en stabil gråværsperiode
i vente, før du begynner arbeidet – for maler du i
skinnende sol vil linoljemalingen, som annen
maling, begynne å blære. Alternativt kan du male
på husets skyggesider etter solens gang. 
– Til linoljemalingens forsvar skal sies at den

har små molekyler som trekker godt inn i trever-
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EN EGEN LØD: På gamle bygninger som har linoljemaling fra før bør man fortsette med samme produkt. Malingen gir veggene en
egen, vakker lød.



89hus&bolig 3–2012 •

ket og impregnerer effektivt, sier Venås. 
Linoljemalingen har dessuten et spesielt ut-

trykk, og på visse verneverdige bygninger befaler
eller krever kulturvernmyndighetene at malingen
skal brukes. Linoljevegger som ikke er solutsatt
kan holde i 15-20 år før de må overmales. Solveg-
ger må gjerne overmales hvert tredje til femte år. 

Tjære
Et annet middel man tydde til i tidligere tider, var
tjære. Mange forbinder lukten av tjæremalte hus
med landlig idyll, men tjæren er giftig og allergi-
fremkallende. Derfor bør man alltid bruke han-
sker når man jobber med tjære, og vernemaske
dersom ventilasjonen er dårlig. 
– I likhet med linoljemalingen, selger vi mest

av den antikvariske tyritjæra vår til de som har
bygninger som fra før er tjæremalt, gjerne stabbur
eller hytter. Men anbefalingsverdig til nye byg-
ninger er det ikke. Tjæra er for eksempel – og det

gjelder linoljemalingen også- ikke vannbestan-
dig. Har du en tjærevegg stående i slagregn blir
den hvit, sier Venås, som legger til at beskyttelses-
evnen kan være god likevel, siden impregnerings-
evnen er god. 
Til folk som ønsker den koselige lukten og den

tradisjonelle følelsen, for eksempel på hytta, an-
befaler Venås i stedet tjærebeis. 
– Vanligvis er det lite tjære i denne typen beis,

og du står mye friere etterpå til å gå over til van-
lig beis, og eventuelt maling om du ønsker det,
sier Venås. 

Valgets kval
Har du et nytt og umalt hus står valget i dag altså
mellom maling og beis. Malingen legger en be-
skyttende film oppå treverket, og danner en bar-
riere mellom treet og det ytre miljøet, mens bei-
sen trenger inn i treverket og gir treet mer kontakt
med omgivelsene. Visuelt er forskjellen tydelig: 

TJÆRE: Mange av våre gamle kirker og stabbur er tjærebredd. Tjæren er ikke særlig vannbestandig, men har god impregneringsevne.
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Malingen dekker treverket, mens beisen lar tre-
strukturen skinne igjennom. Du kan male over
beis, men ikke beise over maling. 
– Mange velger beis til moderne hus med litt

funkis-aktig utseende, og først og fremst av visu-
elle grunner. Men den beste og mest varige be-
handlingen får du med dekkende maling, sier
marketing manager Mette Dahl i Nordsjö. 
Oljedekkbeis er en slags mellomting mellom

beis og maling: Den dekker mer enn vanlig beis,
men er i utgangspunktet litt mer transparent enn
maling. Etter noen strøk kan den imidlertid bli
svært dekkende. 
– Oljedekkbeis ble tidligere brukt i stedet for

maling for at man skulle slippe å skrape før neste
runde. Men i dag lages all maling slik at den blir
mer nedslitt og man slipper å skrape så ofte, uan-
sett, så forskjellen er ikke så stor lenger, sier ma-
lermester og teknisk serviceingeniør Andor Ander-
sen hos Jotun. 

Grunning på nytt treverk
Uansett hvilket produkt du velger, krever et vellyk-
ket resultat et godt forarbeid. Dersom veggene er
ubehandlet fra før, må de grunnes. 
– Grunninga skal sikre god heft og hindre

fukt og råteskader i underlaget. Hva slags grun-
ning du skal bruke, kommer an på om du skal ha
dekkende eller transparent behandling over, for-
klarer Andersen hos Jotun. 
De aller fleste produsenter har serier med pro-

dukter som passer sammen, og det lønner seg å
bruke disse. Dersom resultatet ikke blir som for-
ventet, kan det være svært vanskelig å nå frem
med en klage, dersom anvisningene og anbefa-
lingene ikke er fulgt til punkt og prikke. 
De fleste systemer krever to toppstrøk etter

grunningen. Det er imidlertid mulig å gå rett på
det første toppstrøket, reklamerer Dahl i Nordsjö. 
– Tinova vx pluss er den eneste fasadema-

lingen på markedet som er toppstrøk og grunning

SVERTESOPP: Svertesopp er et problem som kan bekjempes med jevnlig vask og påføring av soppdrepende midler, men kan gjøre at
du må male oftere.
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i en og samme maling. Det betyr at du kan gå rett
på to toppstrøk, og hoppe over grunningen, sier
hun.  
På nytt treverk er endeveden mest sårbar, og

den krever gjerne ekstra omtanke. Enkelte produ-
senter har grunningsprodukter spesielt tilpasset
endeveden. Bruk det når huset er nytt og treet ube-
handlet. Når du først har malt er det for sent å
komme til. 
Det kan også være verdt å merke seg at ende-

ved og høvla fals på liggende ved bør få et ekstra
toppstrøk. 

Vask og skrap tidligere malt flate
Skal du gå løs på en tidligere malt flate, bør du
først vaske huset med husvask. 
– Begynn nedenfra og jobb deg oppover, så ser

du hvor du har lagt på vasken. Områder med
sopp eller alger skrubbes, og så skyller du hele hu-
set. Bruk vanlig hageslange – ikke høytrykksspy-

ler, sier Dahl. Etter vasken må huset få tørke minst
et døgn, gjerne lenger, før du skraper av all løst-
sittende maling. Det er viktig å gjøre ting i denne
rekkefølgen. Skraper du før vasken, risikerer du å
skrape skitt og møkk inn i treverket. Etter skra-
pingen trenger du ikke å vaske en gang til, da bare
børster du vekk det som er løst. Deretter grunner
du bart treverk. Der malingen fortsatt sitter på
trenger du ikke å gjøre noe. 
– Det blir penest om du grunner hele huset,

men det er det ingen som gidder å gjøre, sier
Dahl. 
Tidligere beisede hytter og hus som trenger et

nytt strøk skal også vaskes godt, og løstsittende
beis skrapes av. Deretter grunner man på bart tre-
verk før flaten er klar for toppstrøk. 

Ulike typer beis
Oljebeis er den klassiske beisen. Den er transpa-
rent og forholdsvis rimelig og holder gjerne i fire-

VASK: Husvask er en del av forberedelsene enten man skal male eller beise.



fem år før den må overbeises. For den mer dek-
kende oljedekkbeisen er vedlikeholdsintervallene
gjerne noe lengre. 
– Vi har stort sett sluttet å angi hvor lenge man

kan vente at produktene holder, for noen hytter og
hus ligger ekstremt værutsatt til, mens andre er be-
skyttet, sier Andersen hos Jotun. Men han anslår at
deres Drygolin Extrem oljedekkbeis kan holde i inn-
til åtte-ni år. Solveggen er alltid den som slites mest,
og den må gjerne beises oftere enn resten av veggene. 
Tjærebeis er som nevnt beis med noe tjære i. Den

brukes på nytt, ubehandlet, eller tidligere tjærebei-
set treverk, og krever ingen grunning. 
Vanntynnet beis er en variant det finnes enkelte

fordommer mot. Kan en vanntynnet beis holde,
undrer folk, særlig de av den eldre garde, forteller
Andersen. 
– Men i dag er de beste produktene vanntynnet.

Jotuns trebitt superbeis holder omtrent dobbelt så
lenge som klassisk oljebeis – og er i tillegg langt mer

miljøvennlig og bedre å jobbe med, legger maler-
mesteren til. 

Akrylmaling eller oljemaling?
Vil du ha helt dekkende behandling, er det stort sett
oljemaling og akrylmaling du har å velge mellom,
men det finnes også blandingsprodukter. De fleste
produsenter anbefaler akrylmaling fremfor olje-
maling til de som vil ha et best mulig resultat over
så lang tid som mulig. 
– Akrylmaling er et mye bedre produkt enn

olje maling, selv om vi også har oljemaling i vårt
sortiment. Akrylmalinger er mer elastiske og tørker
ikke på samme måte som oljemaling, sier maler-
mester og teknisk sjef hos Beckers, Chresten Ni-
elsen, som mener Beckers Perfekt Akrylatmaling
virkelig er den perfekte malingen. Ikke bare kan
den holde i femten år, den er også vanntynnbar og
svanemerket. Også Nordsjö har akrylmaling som
sitt flaggskip.
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DEKKBEIS: Kan brukes over vanlig beis og dekker mer av treets struktur.
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HUSPAKKE 1 - kan bygges som         eller
Totalvekt kun 170 kg

A B

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

C D E

ALUTEC AS

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

PAKKEPRIS
14.500,- inkl. mva.inkl. mva.

 Et naturlig førstevalg for maling og vedlikehold Mange fornøyde brukere Enkel og hurtig montering Typegodkjent kl. 3
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– Akrylmalingen Norsdjö One er etter mine begreper ver-
dens beste eksteriørmaling. Den holder på farge og glans og be-
skytter i opptil 16 år, men kanskje selve rosinen i pølsa, i dette
regnfulle landet, er at den tørker på en time og er overmalbar
på to, reklamerer Mette Dahl. 
Oljemaling behøver imidlertid ikke å være annenrangs. Jo-

tun har utviklet Drygolin Extrem oljemaling i samarbeid med
Sintef Materialer og kjemi, og forskningsleder Christian Simòn
i Sintef er overbevist om at malingen passer ekstra godt til det
norske klimaet. 
– Først og fremst har den veldig gode egenskaper mot vann

og temperatursvingninger. Det var EU-krav om mindre løsemid-
ler som gjorde at vi måtte sette sammen en helt ny formulering,
og kom frem til en maling med komponenter som fungerer
 optimalt sammen, sier Simòn. 

Mindre løsemidler – mer nano
Mens andel giftige løsemidler og tungmetaller i maling, beis og
lignende produkter stadig går nedover, brukes nanoteknologi
stadig mer. Dette er ikke noe produsentene gjerne flagger. 
– Ja, vi har brukt nanoteknologi i noen av våre produkter.

Men vi har valgt ikke å ha fokus på det, siden det fortsatt er
helse- og miljøspørsmål rundt dette med nanoteknologi som
man ikke vet nok om, sier laboratoriesjef Espen Bergsmark i
 Jotun-eide Scanox. 
Det er heller ikke tilfeldig at Drygolin Extrem ikke heter

 Drygolin Nano, selv om malingen inneholder nanopartikler av
silika. 

– Noen nanopartikler er farligere enn andre, men det er lite
sannsynlig at de vi har utviklet er av den skadelige arten. Nano-
partiklene i malingen fungerer sånn at når malingen har tørket,
har de dannet kjemiske bindinger med malingens andre kom-
ponenter, slik at de ikke er nanopartikler lenger, forklarer Simòn
i Sintef. Han har selv malt huset sitt med Drygolin Extrem. Om
den holder i ti år, som han håper, gjenstår å se. 

Jernvitriol 
Lokale værforhold, underlaget og hvorvidt veggene jevnlig ren-
holdes, er blant faktorene som spiller inn på hvor lang tid det
går mellom hver gang veggene trenger ny maling eller beis. Er
du ikke av den male-ivrige typen, kan det være en trøst å vite at
det ikke nødvendigvis er den superivrige naboen, som maler hu-
set annethvert år, som får de beste resultatene. For dersom én
vegg er slitt, betyr ikke det at hele huset nødvendigvis må tas.
Faktisk kan det være bedre å la det være, og i stedet bare ta den
værutsatte veggen, for både beis og maling bør brytes ned
mellom hver overmaling. 
Det er dessuten fullt mulig å velge bort både beis og maling.

Mange velger i stedet å sette inn treverket med jernvitriol, et pul-
ver som oppløses i vann. Da får treet den gråbrune eller sølv-
fargede overflaten som det ellers ville fått i løpet av noen år, et-
ter bare kort tids eksponering for vær og vind. Jernvitriol gir
imidlertid ingen bedre beskyttelse til treverket enn om det står
ubehandlet.
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PCB fra vinduer kan skade 
arvestoffet hos dyr

PCB brytes sakte ned i naturen og kan føre til fosterskader og nedsatt forplantningsevne hos dyr. 
Det kan også være kreftfremkallende for både dyr og mennesker. Skal du skifte ut isolerglassvinduer 
fra perioden 1965-75, må du sørge for at de leveres som farlig avfall til et avfallsmottak. 
Giften sitter i forseglingslimet, og giften fra vinduer kan skade arvestoffet hos dyr.

Isolerglassvinduer fra perioden 1965-75 kan inneholde miljøgiften PCB 

og skal behandles som farlig avfall når de kasseres. Se ruteretur.no

Komposisjonsmaling: 
Komposisjonsmaling er en  gammel
malingstype som har vært i bruk
siden 1600-tallet. En av fordelene
er at den er full stendig diffu sjons -
åpen. En ulempe er at malingen
smitter av hvis du tar på den. 
I forrige nummer skrev Hus & Bolig
en utfyllende  artikkel om denne
malingen. Artikkelen finnes også på
www.hus-bolig.no. 

GRÅTT: Det er fullt mulig å unngå  både beis og maling. Jernvitriol gir treet en naturlig
gråfarge, men beskytter dårlig.



Individuell tilpasning!
Gilje ytterdører gir deg alle mulighetene...

www.gilje.no

LÆ
RD

A
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- og vår standard er:
- FG-godkjent lås, to-funksjonssylinder og bortesikring.
- Hengsler med bakkantsikring, høyde- og sidejustering.
- Sylinder- og vriderpakning.
- HC-terskel i aluminium med slitelist i eik.
- Tetningslist på dørbladet.
- Ytterskikt i kompaktlaminat - tåler vann!
- Gilje ytterdører tilfredsstiller energikravene i 
  byggeforskriftene TEK 2010 med god margin!
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FARLIG: Manglende vedlikehold av balkonger og fasader kan være livsfarlig for forbipasserende. Foto: Liv Hegna / NTB Scanpix.  
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vedlikehold

Sjekk balkongen

Ihovedstaden er det ca. 3 000 murbygninger
oppført mellom begynnelsen av 1800-tallet
og begynnelsen av 1900-tallet. Eierne av byg-

ningene er flinke til å vedlikeholde den enkelte
boenhet, men mangler ofte kunnskap om vedli-
keholdet som også kreves av fasader, tak og bal-
konger, kommer det frem i en rapport fra Multi-
consult som er laget på oppdrag fra blant annet
Oslo kommune og Huseiernes Landsforbund.

– Manglende vedlikehold av disse elemen-
tene kan føre til nedfall av puss, tegl etc., og mu-
ligheten for personskade er til stede, skriver Svein
Bjørberg i forordet.

Et av de mest kritiske punktene på de gamle
bygårdene er balkongene. Derfor er det svært vik-

tig å holde øye med stålrammebalkongene, sær-
lig inne ved vegglivet der stålrammene går inn i
murveggen. Er det sprekker i pussen, er dette et
klart tegn på at stålet er skadet og at bæreevnen
kan være svekket. Se også opp for rustfarge i
sprekkene og løs betong. I verste fall kan hele el-
ler deler av balkongen falle ned.

Løse rekkverk er et annet problem. Sjekk spe-
sielt ved foten av stenderne da disse ofte er festet
i stålrammens overflens.

Oppdager man skader av denne typen er det
viktig å få gjort en grundig tilstandsanalyse umid-
delbart. Skadetype og resterende bæreevne må
kartlegges, og nødvendige tiltak iverksettes. 
ngs@huseierne.no 

Hele rapporten ”Vedlikeholdsveiledning. Murgårds-
bebyggelsen i Oslo” kan lastes ned fra Huseiernes
Landsforbunds hjemmeside, www.huseierne.no, og
du finner den under tema næringseiendom.

Balkonger på gamle murgårder kan falle ned hvis
armeringen har begynt å korrodere.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER



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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Redder hanken
Det er alltid de fineste glassene som
knuser, de beste tallerkenene som får

skår og de koseligste koppene som mis-
ter hanken. Glassene er nok vanskelige
å redde om de går i tusen knas, men
koppene er det håp for. Det nye limet
Locite Super Glue Universal kan brukes
på alt mulig, men er ideelt til porselen

fordi det er vannfast og tåler opp-
vaskmaskin. www.henkel.com 

Høytrykkspyl 
oppvasken

Langt oppe på listen over ting vi ikke
vil bruke lyse, lette sommerkvelder

på, troner oppvasken. Heldigvis flom-
mer butikkene over av maskiner som

kan ta seg av jobben. En av de nyeste
modellene kommer fra Samsung.

Maskinen aktiverer høytrykkspyling
dersom vanlig vask ikke får bukt med
de fastbrente middagsrestene i gryta,

men setter ikke inn sitt hemmelige
våpen hvis det ikke er nødvendig, og
ødelegger dermed ikke skjørt servise.

www.samsung.no 

nyttpåmarkedet
“Når markedet går til helvete, er det i langt større

grad en mulighet enn et problem.”
Shippingmilliardær John Fredriksen

raa@huseierne.no

Myggfri sommer
Du er dødstrøtt, endelig under dyna
og klar for drømmeland etter en deilig
dag på hytta – og så: Bbzzzzzzz…
Stille. Bbzzzzzz.. Stille. Bzzzz…
 Kjenner du igjen situasjonen? I så fall
kan Fikszo rullgardin mot mygg muli-
gens gi deg roligere netter fremover.
Rullgardinen er laget av gjennomsiktig
glassfibernett i aluminiumsramme og
kan tilpasses både dører og vinduer.
www.myggfritt.no 

Glad kopp
Mummitrollet har gjort stor suksess som

dekor på porselen de siste årene, og i fjor
fulgte Emil og Pippi etter på en serie krus

fra Fiskars. Nå utvides kolleksjonen med det
klassiske motivet ”Pippi flytter inn.”

www.fiskars.no 

Glamorøs
kjøkkenhjelp 
KitchenAid kjøkken -
maskiner finnes på 
mange ønskelister, og 
nå kommer denne kjøkken-
maskinenes Rolls Royce i en
spesialutgave til sommerens
brudepar. Modellen Frosted
Pearl lages i et begrenset
 opplag, leveres med bolle av
frostet glass og kommer
pakket i spesielt designet
gaveeske for brudeparet.
www.howard.no 



Vennlig kaffemaskin
Kaffekapselmaskinen Tassimo fra Bosch
har gjort stor suksess her i landet etter

at den ble lansert i fjor høst. Pro-
dusenten tror fortsatt ikke markedet
er mettet, og lanserer i disse dager

en ny variant, som visstnok skal
være ”enda mer designvennlig”. Om
dette betyr at den både er bruker-
vennlig og har god design, eller at
den oppfører seg vennlig mot andre
designprodukter i kjøkkenet, gjen-

står å se. www.bosch.no 
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Trygg i høyden 
Usikre, vaklete stiger er ikke særlig
moro, verken for den som balanserer der
oppe, eller for den som står under og
støtter og får beskjed om å holde godt,
da for … ! Gardintrappene fra Wibe
 Ladders tar deg kanskje ikke med til nye
høyder, men de løfter deg et godt stykke
opp, og fremfor alt gjør de det trygt.
Plattformen er romslig, 
for godt fotfeste, og 
topphyllen skal havne 
i hoftehøyde for 
naturlig støtte. 
Gardintrappene fås 
i flere høyder, den 
største har ti 
trinn og måler 
250 centimeter. 
www.hultafors-
group.no 

nyttpåmarkedet
“De fleste mennesker haste så stærkt efter nydelsen,

at de haster den forbi.”
Søren Kierkegaard, dansk filosof og forfatter

raa@huseierne.no

Luftig design
Når sommeren står for døren er kanskje
ikke ny peis det som står øverst på ønske-
listen, men høsten kommer ofte fortere
enn vi tror, og da gjelder det å være for-
beredt – for eksempel med en ny peis.
Modellen Havanna fra Nordpeis er en høy
og slank peis som de aller fleste skal kunne
få plass til. Peisen leveres både med og
uten vednisje. www.nordpeis.no 

Glassklart
Med den nye, miljøvennlige og
bio logisk nedbrytbare glans-
pussemiddelet Glass-Cleaner fra
Relekta kan du slurve når du
vasker speilet eller glassbordet
– og likevel slippe unna uten
striper og spor, ifølge reklamen.
Vaskemiddelet fjerner alt fra
nikotinflekker til fugleskitt og
fingermerker. www.relekta.no 

Fint på tur
Engangsgriller er en forbannelse, 
ikke bare for miljøet, men også for
maten; både for de stakkars pølsene
som ligger på den varme siden og 
blir brent, og for de som triller ut 
på siden og ikke engang får en 
liten lunk. Nå er det heldigvis 
gode alternativer på markedet, for 
eksempel denne lille, runde saken fra
Jamie Oliver. Grillen har emaljebelagt
lokk og justerbart ventilasjonssystem
for god luftgjennomstrømning.
www.trend-in.no 



Spar energi 
    - velg LED belysning

Spør din nærmeste  Sikringen-elektriker, din rådgiver på LED belysning.

Ring 0 20 60 eller går inn på www.sikringen.no
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Friskt fiolett 
Hvorfor ikke slå til med noen farger
du virkelig våkner av på badet? Med
den nye baderomskolleksjonen fra

Silestone kan du gjøre nettopp det. 
I kolleksjonen finnes både vasker,

dusjfliser og baderomsmøbler i 
Silestone, som er laget av 93 
prosent kvarts, en av verdens

 hardeste natursteiner. www.sile-
stone.com/no 
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nyttpåmarkedet
“Det er to ting å strebe etter i livet; først å få det

man ønsker seg, og deretter å nyte det. 
Bare de klokeste oppnår det siste.”

Logan Pearsall Smith, amerikansk litterat

dek@huseierne.no

Ren nostalgi
Orla Kiley er en irsk designer som lager alt
fra interiørprodukter til klær. Catherine,
hertuginnen av Camebridge, skal visstnok
være stor fan og kan ofte ses i Kileys klær.
Så dersom du vil ha en eim både av  
retro-stil og noe nesten litt kongelig på
kjøkkenet, kan for eksempel en investering
i disse søte kakeboksene være tingen for
deg. www.r8.no 

Veldreide ben… 
…står langt oppe på mange kvinners ønske-
liste, og nå kan man kjøpe fire av dem fra
norske ygg&lyng. Med på kjøpet får man en
bordplate, som i likhet med bena er i heltre
eik. Bordene kommer både i 
spisebord- og stuebord-størrelse. 
www.yggoglyng.no 

Ergonomisk graveredskap
Skal man kalle en spade en spade, når det vitterlig
er forskjell på dem? Denne nye fra Gardena har
 ekstra langt skaft og stort grep for god ergonomi.
Spadeflaten har en kant bak, som holder massen
på plass, og skaftet har et kuldeisolerende 
plastbånd rundt seg, noe som gir deg et 
mer behagelig arbeid. www.gardena.com 

Nett balkong-
vasker

Liten balkong og mangel på 
utekran er ikke lenger noen 

unnskyldning for ikke å holde ut-
plassen ren. Kärcher har nemlig kom-
met med en høytrykksspyler som kan
kobles til innekranen eller bruke vann
fra en bøtte. Spyleren er liten og nett
så den kan få plass i en trang bod når

den ikke er i bruk. www.karcher.no 
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Opplevelsessenter for baderom
Tirsdag 17. april åpnet Varme & Bad i Bærum et 1100 kvadratmeter

stort opplevelsessenter for baderom og oppvarmingsløsninger i 
Olav Ingstadsv 3. 

Kurset i å hindre brann
I slutten av mai arrangerte Huseiernes Landsforbund
og If Forsikring kurs i brannforebyggende arbeid ved
If Sikkerhetssenter i Hobøl. Kurset var delt i to bolker
hvor den ene delen dreide seg om forebyggende
 arbeid mens den andre delen var avsatt til praktiske
øvelser. Deltagerne fikk kjenne varmen fra flammene
og fikk blant annet øvelse i å bruke et brannsluk -
ningsapparat riktig.

De fremmøtte var alle enige om at de hadde hatt
veldig godt utbytte av 3-timersøkten på senteret.
 Huseiernes Landsforbund tar sikte på å arrangere flere
slike kurs fremover, så er du interessert kan du melde
deg på e-post til vår lokale avdeling i Østfold Nord på
e-post; ostfold-n@huseierne.no. Foto: Lars Erik Gut-
tulsrød.

Alt er lagt til rette for at kundene
skal finne den baderomsløsningen
de drømmer om, lover daglig leder
Robert Fossum og hans fem medar-
beidere. Lekre, inspirerende
baderomsutstillinger i ulike stiler
og prisklasser presenteres i
 butikken. Kundene vil også finne et
godt utvalg i spa og badstu. Veien
kan bli kort fra en innbydende
 butikkutstilling til å bli virkelighet
hjemme. Velvære i kombinasjon
med faglig gode løsninger er satt i
høysetet. Det er kvalitetsprodukter
fra anerkjente leverandører som
preger utstillingene. 

– Butikken er bygget opp i tråd
med Varme & Bads butikkonsept
hvor den gode butikkopplevelsen
med inspirasjon, opplevelse og
fagkunnskap er byggesteiner, sa
daglig leder Øystein Kjellsen under
åpningen. Foto: Varme & Bad.
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Huseiernes Landsforbund har inngått en
samarbeidsavtale med Kjells markiser,
landets største forhandler av solskjer-
mingsprodukter. I høysesongen, fra
april og ut september, får du nå 15
prosent rabatt på alle kjøp. Har du
tålmodighet og kan vente til høsten,
kan du få hele 20 prosent i rabatt på
markiser, persienner, liftgardiner,

lamellgardiner og plisséløsninger.
– Det er høyere rabatt enn du kan

oppnå andre steder, lover salgs- og
markedsansvarlig, Frode Syvertsen. Han
og direktør Per Christian Fossum ser
frem til samarbeidet og håper de gode
rabattene vil være til glede både for
 huseiernes medlemmer og Kjells
markiser.

Målsøm og god kvalitet
Selv om vi bor langt mot nord kan sol-
skjerming være påkrevet når sola er på
sitt mest intense i sommermånedene.
Store vindusflater mot syd kan være en
påkjennelse fra tidlig i april til langt ut
på høsten. Blir det for varmt, fungerer
vi dårlig.

– Med effektiv solskjerming kan du
redusere temperaturen med inntil 12
grader, forteller Syvertsen. Han kan
tilby en rekke produkter som stenger
solstrålene ute. I tillegg lover Kjells
markiser prima kvalitet.
– Akrylduken i våre markiser er pro-
dusert i Østerrike og Italia, og den
holder seg like fin år etter år. Det er i
dag mulig å få rimelige solskjermings -
produkter i byggevarehandler og hage-
sentre, men kvaliteten er ikke den
samme som vi leverer, hevder Fossum.

Syvertsen legger til at Kjells
markiser kun leverer etter mål. Hver
 eneste markise og hver eneste persi-
enne blir tilpasset vinduet og huset. 

– Vi gjør alt etter kundens ønsker,
og har i dag 120 duker man kan velge
mellom. Vi kan også skryte av kort
 leveringstid, sier han.

Årsaken til det er norsk produksjon.
Alle markiser lages på egen fabrikk på
Gjøvik. Egen persiennefabrikk ligger på
Kirkenær.

Rabatt på solskjerming
Vurderer du å investere i nye persienner, eller har planer om å skifte ut de solblekede og 

litt slitne markisene som har gjort jobben sin i mange år, kan du nå glede deg 
over nye medlemsfordeler hos Kjells markiser.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER
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Hvem er
Kjell?
Kjells markiser ble startet
av Kjell Neråsen i 1980. 
I løpet av kort tid vokste
bedriften til å bli en av
de største innen sol-
skjerming her i landet.
Neråsen hadde i mange
år drevet med salg av
støvsugere, og tok sal-
gsmetodene fra denne
bransjen med seg inn i
den nye bedriften.

I dag er det ingen
som går rundt og banker
på dører lenger, men du
kan treffe forhandlere på
kjøpesentre og bolig -
messer. Firmaet eies og
drives i dag av Hunter
Douglas-gruppen.

KLAR FOR UTSKIFTING: På tide å skifte 
markise? Nå kan du som HL-medlem få 
15 – 20  prosent rabatt hos Kjells markiser.
Foto: Elis Hoffmann / NTB Scanpix.

NY MEDLEMSFORDEL: – Vi håper det nye samarbeidet skal være til gavn for medlemmene, sier fra 
venstre prosjektleder i HL, Morten Hansen, administrerende direktør Peter Batta, administrerende 
direktør i Hunter Doglas, Per Christian Fossum, og salgs- og markedssjef Frode Sørensen. 
Foto: Christian Mjelde.



Dekker hele landet
Markisebransjen i Norge består av en
rekke små enheter og noen få store.
Kjells markiser er den største aktøren og
dekker hele landet. Bedriften har 130
fast ansatte, samt en rekke innleide
montører. Siste uke i april satte firmaet
omsetningsrekord.

– Vurderer du å investere i sol-
skjerming, vil en selger komme hjem til
deg for å gi deg råd og anbefalinger.
Det er alltid gratis. Så vil du få et tilbud
før du eventuelt inngår avtale.
 Aksepteres tilbudet, kommer en montør
og setter opp produktene etter tre til
fire uker, forteller Frode Syvertsen.

For å få HL-rabatt, må du oppgi
medlemsnummer når du ringer eller ber

om tilbud. Det nytter ikke å be om
 rabatt når markisene er montert.

– Oppgi også leedsnummeret du
finner på annonsene i for eksempel Hus
& Bolig, råder han. 
– Da vet vi at det 
er et medlem som
kontakter oss. 
ngs@huseierne.no



108 • hus&bolig 3–2012

medlemsnytt

– Applikasjonen, appen, heter iNød.
Den skal lagre viktig informasjon om
din helse i tilfelle du skulle komme ut
for et illebefinnende. Appens mange
funksjoner gjør at medisinsk fagfolk kan
logge seg på via din telefon og hente ut
all informasjon de trenger om deg, for å
kunne tilby deg best mulig behandling,
sier Tor Jo Meyer. Han er utvikler og
gründer av selve mobilappen. 

– Dette er et prosjekt HL har støt-
tet, og vi gleder oss veldig over å kunne
tilby dette til våre medlemmer, sier
markedssjef Ulf Borgan.

Fikk akutt behov
Ideen til mobilapplikasjonen fikk grün-
deren da han selv var i en vanskelig
situasjon. 

– Jeg fikk lungetrøbbel og måtte
hentes av ambulanse. Da helsepersonel-
let gjorde undersøkelser kunne jeg
heldigvis helt klar og kunne kommuni -
sere med dem. Under behandlingen
 registrerte jeg at de skulle gi meg et
medikament jeg ikke tåler. Jeg fikk
kommunisert at de ikke måtte gi meg

medisinen. Hadde jeg fått dette injisert
kunne jeg dødd. Der og da tenkte jeg at
det må være mulig å utvikle noe som
kan forhindre slike episoder. Dermed
kom ideen til denne mobilapplikasjonen
opp, forteller han.

Med denne appen vil ikke dette bli
noe problem. Du kan trykke på nød-
knappen og lokaliseres via gps av ambu-
lansepersonell. Når de kommer til stedet
kan de gå inn og hente ut nødvendig
informasjon om din helsetilstand.

To alternativer
Mobilappen kan lastes ned i to ver-
sjoner. En gratis, hvor man har tilgang
på en del sentrale elementer som nød-
knapp, gps-lokalisering og viktig helse-
informasjon som helsepersonell kan
trenge. I tillegg kan du laste ned en
abonnementsversjon som gir deg full
tilgang på hele programmet. 

– Fordelen med abonnementsversjo-
nen er at du da får tilgang til hele mo-
bilappen. Det betyr at du kan laste ned
og lagre alle dine sykejournaler. Med
andre ord kan du sette opp en langt mer

utfyllende journal enn helsevesenet er i
stand til å hente ut på kritisk tid. Man
kan også lagre familiemedlemmer der-
som man har de riktige godkjenningene
fra de det måtte implisere, sier grün-
deren.

Abonnementsversjonen er et omfat-
tende program som kan yte service på
mange måter. Det jobbes med å over-
sette den til flere språk. Dette gjør at
den også vil fungere godt i resten av
verden.

– Vi har allerede en lang liste sen-
trale språk den er oversatt til, og det
nyeste tilskuddet er Mandarin. Det viser
at vi har kommet særdeles langt i å
gjøre dette internasjonalt tilgjengelig
slik at brukerne kan få hjelp uansett
hvor i verden man måtte befinne seg,
sier Meyer.

– Alle medlemmer av Huseiernes
Landsforbund som tegner abonnement
får 20 prosent rabatt, også ved kjøp av
familieabonnement. For mer info om
tjenester kan du besøke imedi24.com.

HL trygger hverdagen
Fra i sommer kan du som medlem av Huseiernes Landsforbund
laste ned en helt ny applikasjon til din smart-telefon. Den gjør

hverdagen din enda litt tryggere.

TEKST OG FOTO: DAG ERIK KONGSLIE

TRYGGERE HVERDAG: Medlemmer
i Huseiernes Landsforbund får
20 prosent rabatt på den nyut-
viklede nødappen som kan lastes
ned til smarttelefoner. Fra ven-
stre markedssjef i Huseiernes
Landsforbund Ulf Borgan, 
 Raluca Meyer og oppfinneren 
Tor Jo Meyer og prosjektleder i
Huseiernes Landsforbund Morten
A. Hansen.
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Bosch Varmepumper 

Spar penger mens 
du gjør andre ting

Med en varmepumpe fra Bosch

kan du redusere oppvarmingskostnadene 

dine med over 50%, dette gjør at du sparer 

penger som du kan bruke på andre ting!

Kontakt din lokale forhandler for et godt 

kampanjetilbud på Bosch EHP 6.0 AA.

Finn din forhandler på www.bosch-climate.no

www.kurergra�sk.no
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Navnebytte på fakturaene
Medlemmer som har avtale med Ventelo Privat AS
vil i fremtiden få telefonfakturaen fra Ventelo AS
og bredbåndsfakturaen fra Broadnet AS.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Ventelo Privat har i dag en samarbeidsavtale med Huseiernes
Landsforbund om å levere både bredbånd og mobilkommuni -
kasjon / fasttelefoni til gunstige priser til alle medlemmene.

Ventelo, som er en av landets ledende leverandører av mo-
bilkommunikasjon og fasttelefon, er nå er en del av Broadnet-
konsernet. Broadnet styrker satsingen på fiberkommuni kasjon
for å bli Norges ledende leverandør på området, og har derfor
besluttet å samle alle bredbåndstjenester inn under merke-
navnet Broadnet. Ventelo Privat AS vil i den forbindelse endre
navn til Ventelo AS med tilhørende produkter for alle Ventelos
markeder.

– Endringen betyr i praksis at du i nærmeste fremtid vil få
faktura og annen informasjon om mobilkommunikasjon / tele-
foni fra Ventelo AS og for bredbånd fra Broadnet AS opplyser
account manger Inge Snippen. Det gjøres ingen endringer i
leveransen, øvrige vilkår eller på websiden hos Huseiernes
Landsforbund. 

Telefonnummer til kundeservice er fortsatt 03222. 
All nødvendig informasjon om Broadnet AS finner du på
www.broadnet.no eller via www.ventelo.no.

– Ventelo Privat AS vil som før tilby deg de samme gode
produktene til konkurransedyktige priser, og kundeservice vil
selvsagt være der for deg på telefon, epost og chat, lover 
Snippen. ngs@huseierne.no

Ny leder i HLOA
Til tross for kaldt aprilvær, var
det godt fremmøte på general -
forsamlingen i Huseiernes 
Landsforbund avdeling Oslo og
Akershus. Advokat Jens Petter
Bull ble valgt til ny leder i HLs
desidert største distriktsorgani -
sasjon. HLOA har i dag ca. 
58 000 medlemmer. 

Ut av styret gikk Andreas S.
Christensen, Geir Engebraaten og
Jan Sibbern. Alle ble takket for
innsatsen av administrerende direktør Peter Batta.

Andreas S. Christensen hadde sittet i styret siden 2001,
de siste årene som leder. Han takket for begivenhetsrike år,
og trakk spesielt frem avvikling av husleiereguleringen og
alle valgkampene som HLOA hadde vært aktive i. 
Foto: Christian Mjelde.
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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 8
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 94
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
Frode Rødder
Bergelandsgaten 14
Boks 330 Sentrum
4002 STAVANGER
Telefon 51 53 99 57
Mobil 92 02 47 52
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



GLASSARBEID

Glassmester
Bilglassmontering

Glasshyller
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu AS
Smalvollveien 63, 0667 Oslo

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

TRENGER DU 
NOE TIL HUSET?

Du kan finne det 
her under vignetten 

løp & kjøp.

Våre annonsører 
står mer enn 

gjerne til tjeneste.
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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 & kjøpHL-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 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 2 300,- 2 860,-

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
TRAPPER

www.nor-trapp.no



Størst på glassfiberbasseng i Skandinavia
Samarbeidspartnere/forhandlere søkes

Tlf.: 907 94 139  •  post@spaobadnorge.no

Besøk vår NETTBUTIKK:www.spaobadnorge.no

FUKT-  OG RADONPROBLEMER

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

ANBUDSTJENESTER

Søker du håndverker?
Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget

BYGG – OG TØMRERMESTER

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!

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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GJERDER OG GJERDEPORTER

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

Tlf.: 22 27 55 59 
Fax: 22 27 06 91
Mobil: 90 11 35 83

post@grorudgjerde.no
ALT I TRE OG FLETTVERKSGJERDER

Støtterekkverk av rør
Langs gangvei/sykkelvei 

Innredning av loft/kjellerboder
Sykkelstativer og strekkmetalltrapper

ELEKTROINSTALLATØRER

Handler det om elektriker, 
trenger du bare ett nummer

02060

- din elektriker
www.sikringen.no



BASSENG

LYKKEN ER ET BASSENG I HAGEN!
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Vedlikehold av grøntanlegg
i trygge hender for medlemmene i HL

VAKTMESTERTJENESTER

TEKNISK RÅDGIVNING

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

av bolig m.m

Kontakt oss på tlf. 23 39 19 00

www.boliginstituttet.no

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

Eiendomstaksering 
- se egen annonse
under taksering.

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

STIGER OG STILLASER

RØRLEGGERTJENESTER

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

RØRLEGGERTJENESTER

TAKRENOVERING

Tlf: 22 30 00 37 Tlf: 900 87 432

Mosegrønt eller blast tak, 
på tide å gjøre noe!!!
Takrens med suverene produkter
til Takmaling eller Impregnering.
Gjør hele eller deler av jobben selv.

Besøk oss på nett/NETTBUTIKK: 
www.takrenovering.no

MALERTJENESTER

VI UTFØRER ALT INNEN
MALER OG TØMRERFAGET

Fasaderens og malingsfjerning
www.maler.no    

Servicetelefon: 907 71 728    
Nordahl Brunsgate 12, 2004 LILLESTRØM

VILLAEIERE • BORETTSLAG • GÅRDEIERE Håkon Bjørnstad A/S
Maskinentreprenør • Gravearbeid  
• Drenering                    • Matjord  

Gravearbeid til • Nybygg • Tilbygg 
• Garasjer • Støttemur i naturstein
• Håndlegging av asfalt • Grøntareal  
• Trefelling • Rydding, bortkjøring

• Kranoppdrag m/ lastebil

Mob: 90 17 12 90
www.haakon-bjornstad.no
Oppdrag i hele Oslo og Akershus

MURARBEID
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Bilde settes inn 
av redaktør/redaksjonen.
Setning:
Parsellhagene var opprinnelig
ment for barnefamilier i trange
byleiligheter som trengte mat,
lys og luft.

Hus & Bolig

Fred. Olsensgate 5

0152 OSLO

kr 9,50

LØSNINGSSETNINGEN ER: 

h
&
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 3
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01

2

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på oppgaven i nr. 3 må vi ha senest 1. august 2012.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk.

Løsningen på oppgaven i nummer 2
var "Graffiti kommer fra graffito på
italiensk og er avledet av grapho som
betyr å skrive på gresk". De heldige
vinnerne som får hver sin ryggsekk er
Harald Westby, Knapstad, Jorund
Christensen, Vettre og Bjarne Mathi-
sen, Trondheim.

Løsningen på oppgaven i nr. 2 og 
vinnerne blir offentliggjort i neste 
utgave.

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

K
ry

ss
or

op
p

ga
ve

n
 e

r 
la

ge
t 

av
 A

ks
el

-J
oh

an
 H

eg
re

m
.

kryssord



116 • hus&bolig 3–2012

Er det sleipt å 
verve en venn 

Nei! 

Du som er medlem i Huseiernes Landsforbund 
vet at dette er en viktig organisasjon for alle 
som eier hus eller leilighet. Husk at medlem-
mer får gratis juridisk og teknisk rådgivning og 
benytter man seg av medlemsfordelene sparer 
du tusenvis av kroner. Et nytt medlem oppnår 
en hel rekke fordeler.
 
Derfor er det ikke på noe som helst måte sleipt 
å verve en venn eller et familiemedlem.
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Huseiernes Landsforbund 
Gratis juridisk, teknisk 
og økonomisk rådgivning

If
Rabatt på forsikringene dine
Ring 02400

Ventelo
Spesialtilbud på internett og telefoni
For mer informasjon og bestilling, ring tlf. 04600,
eller se www.ventelo.no/spesialavtaler/huseierne

Securitas Direct
Medlemstilbud på boligalarm
www.huseierne.no eller ring Securitas Direct
på telefon 06010.

Sikringen
Rabatt på el-utstyr og arbeid
Tlf. 02060 eller se www.sikringen.com

Anticimex
Rabatt på Innemiljøsjekken og boligsjekken
Gå inn på www.anticimex.no

Varme & Bad
Rabatt på rørleggertjenester og varer
Finn nærmeste Varme & Bad rørleggerbedrift
på www.vb.no eller telefon 51 95 11 00

Daikin
Rabatt på varmepumper og luftrensere
For mer informasjon og forhandlere 
se www.daikin.no

Norges Energi
Kutt strømutgiftene!
Les mer, og bestill på huseierne.no
eller tlf 810 33 700

MycoTEAM
Gratis rådgiving om hussopp, råte, mugg og
inneklimaproblemer
huseierne@mycoteam.no, telefon 46 97 55 00
eller besøk www.mycoteam.no

RadonLab
Rabatt på radonmålinger
Tlf. 951 29 366 eller
radonlab.com/huseierne

Norges Takseringsforbund
Rabatt på taksering av bolig.
Mer informasjon finner du på
www.huseierne.no eller ring HLs sentralbord

Eiendomskreditt
Spar inntil kr 1.830,- første året på
boliglånet ditt
Ring 55 33 27 00 eller se
www.eiendomskreditt.no for mer informasjon

Shell
Billigere fyringsolje og parafin
Ring 800 SHELL (800 74355)

FFV
Gratis råd som sikrer bruk av Bygge-bransjens
våtromsnorm (BVN)
Besøk: www.ffv.no eller send e-post til post@ffv.no

Norsk Hussoppforsikring
Redusert egenandel i selskaper som 
samarbeider med NHF
www.hussoppen.no eller ring 22 28 31 50

Rabatt på containerleie
08899@ragnsells.no
www.ragnsells.no

Verv en venn programmet vårt har mange 
kvalitetsprodukter til deg som verver en venn. 
Klikk deg inn på huseierne.no, og sett i 
gang med vervingen!

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

Oppgi medlemsnummer ved henvendelse til partnere.

Her går du inn for å verve:
www.huseierne.no

Flere 
fordeler:
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kroner 49,-

Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 Grimstad
B-blad

Blad i abonnement

Hvis du kan tilby god sikkerhet 
- kan vi tilby god rente! *

*Lånet kan ikke utgjøre mer enn 65% av boligens verdi.

www.eiendomskreditt.no

hus
&bolig

3 •2012

Utsikten forsvinner

Kebab redder livVelg riktig maling Hageprakt i atrium

Norge 
gror igjen

 Klipp langs den stiplede 
linjen og åpne vinduet

Hekk uten å vente


