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Mange HL-medlemmer bruker  
If som forsikringsselskap.  

Gjør du?

Anbefalt av:
www.if.no

02400

Spesialtilbud til deg som er HL-medlem: Fastpris  
innboforsikring med superdekning inkludert.

Som medlem i Huseiernes Landsforbund har du mange  
fordeler. En av Norges beste innboforsikringer for eksempel.  
Og det til fastpris til og med. Det eneste du trenger å gjøre er  
å betale kontingenten til HL og oppgi medlemsnummeret til oss. 

Ring oss på 02400 i dag så hjelper vi deg.

kr. 1 700,-Forsikringssum 1,6 millioner kro
ner

Pris 
innboforsikring fra
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TVEDESTRAND: Mange kommuner tviholder på boplikten uten at de 
vet om den har noen effekt. Foto: Einar Bog / Scanstockphoto.
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6390 Vestnes • Tlf: 71 18 04 08   bad@badinterior.no

www.badinterior.no

• norske kvalitetsmøbler

• rimelige priser

• tilpassede innredninger

• 10 års garanti

• ferdig sammensatt

• hurtig levering

• vi tegner gjerne badet for deg

• leverer over hele landet

• LED lys

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,-
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Min kamp
Utstyrt med pølseklype startet jeg årets jaktsesong 
allerede i april. Slimete, ekle brunskog-snegler. 
Iiberiasnegler. Mordersnegler. Sneglene jeg pluk-
ket ble avlivet i en kanne med saltvann. Men jo 
flere jeg plukket, desto flere syntes jeg det var på 
gårdsplassen dagen etter. Det kunne ligge både 
40 og 50 skapninger på den korte strekningen 
mellom garasjen og inngangsdøra når jeg kom 
hjem om ettermiddagen, så det er lenge siden jeg 
sluttet å telle. De mange regnskyllene har ført til 
ekstra mange sneglebarn denne sommeren. Og så 
lenge det fuktige været holder stand, blir man ikke 
arbeidsledig. Dyret er tokjønnet, og hver eneste 
snegle legger ca. 400 egg.
 Hortensiaplantene som jeg satte ut, ble borte 
få dager etter utplanting. Bare nervetrådene stod 
igjen. Like ille gikk det med krydderurtene jeg 
kjøpte. Ett døgn etter at jeg satte timian i blom-
sterbedet, var planten totalt oppspist av snegler. 
Bare plastskjelettet som skulle holde stilkene oppe 
var tilbake. Oreganoen og kruspersillen overlevde 
noen dager til, men hvem vil spise urter fra egen 
hage når sneglene har hatt fest i maten først? 
 I begynnelsen av juli hadde jeg fått nok. Da 
gikk jeg til innkjøp av Nemaslug, et vidundermid-
del som ifølge ekspertene skal føre til at sneglene 
så å si utrydder seg selv. Middelet inneholder 
nematoder, små ringormer som lever av snegler. 
Når sneglene spiser sine artsfrender som er infisert 

av nematodene, blir de smittet, slutter å spise og 
dør. Slik kan man forhåpentligvis få bukt med 
problemet. Men en liten pakke som holder til 10 
liter vann koster ca. 400 kroner, så det tar nok tid 
før Norge igjen er brunskogsneglefritt! I tillegg 
gikk importøren tom svært raskt. Dette året er det 
ikke mer å få tak i. Dessverre.
 Jeg fulgte rådene jeg fikk til punkt og prikke: 
Samlet snegler i hundrevis, dyppet dem i Nema-
slug-blandingen, klippet dem i to og la ut som 
åte. Bananer lukter godt og tiltrekker seg snegler. 
Jeg dyppet også bananer i den samme blandingen 
og la sammen med sneglelikene. Prosessen ble 
gjentatt etter 14 dager. Og så dro jeg på ferie.
 Har det hjulpet? Ja, jeg tror det. Antallet sneg-
ler er betydelig redusert. De jeg oppdager klipper 
jeg i to med saks, så de kan bli spist 
av vennene sine. Forhåpentligvis 
er de allerede infisert av 
nematoder.
 At jeg blir helt kvitt de 
uønskede dyrene tror jeg ikke. 
Men neste vår skal jeg stå først 
i køen når Nemaslug igjen er i 
handelen. Heretter kommer 
jeg også til å prioritere roser og 
pelargonier. Det er planter 
som ikke frister sneglene 
like mye.

ngs@hus eierne.no

 Redaktør Nina Granlund Sæther leder
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Boligpolitikk blir 
valgkampsaken
Vi gleder oss allerede til neste års valgkamp! I løpet av noen regntunge sommeruker 

ble det i media klart at boligpolitikk skal stå øverst på den politiske dagsordenen 

før neste års stortingsvalg. Det blir spennende og vi lover å delta med våre 

saker og synspunkter i debatten. Årsaken til at politikere i alle partier er 

enige om at boligpolitikk må prioriteres, er at boligprisene stiger vesentlig 

mer enn inflasjonen i samfunnet. Statistikken som presenteres hver måned 

når nye rekordhøye nivåer hver gang. Ungdom og andre svakstilte får det 

stadig vanskeligere med å komme inn i boligmarkedet. Årsaken er at det 

bygges for lite nye boliger i forhold til befolkningsveksten og flyttemøn-

strene.

 Ifølge Dagens Næringsliv har befolkningen i Oslo og Akershus økt 

med 180 000 de siste 10 år. I samme periode er boligprisene doblet. 

Ifølge moderate SSB-fremskrivninger vil befolkningen i de to fylkene 

øke med ytterligere 335 000 de nærmeste 18 årene. Medisinen for å få 

fart på boligbyggingen er å redusere og fjerne strenge og dyre byggekrav, 

redusere overdrevent vern av landbruksarealer i bynære strøk og å fjerne 

alle politiske krav om at alle nye leiligheter må være på 80 kvadratmeter 

eller mer – og liknende.

Peter Batta har ordet:

ROS fra BATTA går denne gang til DNBs konsernsjef Rune Bjerke. 
Han har i lengre tid stått på barrikadene for å gjøre det enklere for ungdom og førstegangs-
etablerere å komme inn på boligmarkedet. Han har i klare ordelag kritisert både Kredittilsynet 
og regjeringen for den innstramning som de har gjort når det gjelder økningen av kravet til 
egenkapital for å få banklån. Som kjent ble kravet til egenkapital økt fra 10 til 15 prosent for 
et halvt år siden.
 I ”ti kjappe” i Dagens Næringsliv den 16. juli ble banksjefen spurt om hvem som bør 
skjerpe seg? Da svarte han: ”Alle som kan gjøre det lettere for ungdom å etablere seg i 
boligmarkedet. Vi har en sterk tradisjon med å eie egen bolig i Norge, men nå blir alt for 
mange henvist til leiemarkedet.” Klare ord fra Rune Bjerke – som vi er fullt og helt enige i! 
p.batta@huseierne.no
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SP og SV på ville veier
Så langt har det kommet mange konstruktive utspill fra 
Høyre, Arbeiderpartiet, Frp og Venstre. Senterpartiet og SV 
er derimot på ville veier. Dagens Næringsliv skriver i sin 
leder 9. august: ”Videre må det hodeløse Senterpartikravet 
om at hver krone til Intercity-hurtigtog mellom østlands-
byene og hovedstaden skal utløse en krone til broer og 

veier på de ytterste nes i distriktene, begraves fullt 
og helt”. Dagsavisen er helt på linje og skriver at: 
”SP har rotet dette til med forvirrende utspill. 
Slikt svekker boligpolitikken som rødgrønn 
kampsak”.
 SV er tilbake i sin gammelkommunistiske 
reguleringsiver. Partiet ønsker å regulere både 
leiepriser og prisen på nye kjøpeleiligheter. 
Dette er den sikreste måten å redusere tilbudet 
i leiemarkedet på og å sørge for at det bygges 
enda færre boliger. SVs desperate utspill får 
heldigvis ikke støtte fra noe hold, heller ikke 
fra regjeringspartneren AP.

Ungdom i fokus 
Årets HL-landsmøte, som ble avholdt i Svolvær i dagene 
1. til 3. juni, ble gjennomført på en meget vellykket måte. 
Advokat Andreas S. Christensen ble valgt til ny styreleder 
i HL etter Hildur Høiland. 100 delegater fra hele landet 
vedtok nytt arbeidsprogram. Den største oppmerksomhet 
ble rettet mot ungdom og svakstilte som får det stadig van-
skeligere med å komme inn på boligmarkedet. Huseiernes 
Landsforbund ønsker at flest mulig skal få eie sin egen bo-
lig. Derfor vil vi de kommende år arbeide på ulike fronter 
for å gjøre det enklere for våre etterkommere å bli huseiere 
så raskt som mulig. 
 Medlemstallet i HL har nå passert 192 000. Vi nærmer 
oss 200 000. Har du forslag til hvordan dette bør markeres 
og hvordan vi bør premiere medlem nummer 200 000 og 
den som verver dette medlemmet, kan du sende en e-post 
til undertegnede. De beste innspillene vil bli premiert! 
 Videre vil jeg minne om våre siste nye medlemsfordeler. 
Kjells Markiser er landsdekkende og gir HLs medlemmer 
meget gode tilbud. Gausdal Landhandleri er markedsle-
dende byggevarehus og gir rabatter til våre medlemmer i 
Hedmark og Oppland, mens vår ferskeste avtale er med 
byggevarehuset Montér i fylkene Hordaland, Rogaland, 
Vest-Agder og Aust-Agder. Vi arbeider videre med å få 
gunstige avtaler med byggevarehus også i resten av landet.

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

p.batta@hus eierne.no

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

RIS fortjener SV med leder Audun Lysbakken i spissen. I et desperat forsøk på å krabbe opp 
til sperregrensen igjen på velgerbarometrene lanserer han forslag om å innføre husleieregulering for 
utleie-boliger og prisregulering for kjøpeleiligheter. 
 Det alle øvrige partier og eksperter er enige om er at vi må få fart på boligbyggingen, både av 
leie- og eierboliger. Da vil vi få en bedre balanse i markedet og kontroll med boligprisene. Det forut-
setter at det må være lønnsomt å bygge. Da må vi bli kvitt strenge og dyre byggekrav som forsinker 
og fordyrer prosessen. 
 Prisregulering er en gammelkommunistisk modell. Vi har hatt en begrenset regulering i leie-
markedet i Norge helt til 2010. Det førte til køer, penger under bordet og fingerte bytter. Ønsker 
SV seg tilbake dit? Det letter i alle fall ikke presset på boligmarkedet.
 SVs politikk vil føre til færre utleieboliger og færre nye eierboliger. Det er det motsatte av hva 
boligsøkerne trenger. Forslaget er forkastelig. p.batta@huseierne.no
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FLOTT, LITEN OG KOMPAKT PEISOVN 
MED STORE SIDEGLASS
Med sin nette størrelse og 
effektive brennkammer passer den 
fi nt også i mindre rom. 
Finnes i sort og grå.
CONTURA 850 FRA 14 900,-

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

Se høstens nyheter og fi nn din nærmeste butikk på www.varmefag.no

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

Trygt og 
miljøvennlig 
I tillegg til at en vedovn gir 
deg lun, økonomisk og CO2-
nøytral oppvarming, sikrer 
den at du alltid har varme 
i huset, selv om strømmen 
går. En god sikkerhet i vårt 
kjølige klima.

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

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

LITEN OG STILFULL OVN MED 
KLEBERSTEINSKAPPE
Med sitt kompakte, men nette 
ytre er Rina kleberstein ideell til 
såvel hjemmet som til sommerhus 
og hytte. 
RAIS RINA KLEBERSTEIN  FRA 18 900,- 

HØY OG LEKKER PEISOVN MED 
SORTE ELLER HVITE KAKLER
Stort innsyn til fl ammene fra hele 
rommet. Den slanke formen gjør 
at ovnen tar liten plass og er lett å 
plassere.
CONTURA 790K FRA 24 900,-

Noen som passer for meg...?
Uansett hvilken stil du har hjemme, kan du fi nne en ovn eller peis hos oss som passer. 
En ting har de likevel til felles; våre leverandører produserer ovner med det seneste 
innen forbrenningsteknologi slik at du får mest mulig nytte av din nye ovn.

STILREN DESIGN
Sirkelrund peisovn, enklere og mer stilrent kan det neppe gjøres. 
Helt glatt overfl ate og stor dør av glass.  Finnes også med sideglass.
RAIS VIVA 120 FRA 20 900,-

w
w
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m
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nyhet nyhet
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I klimameldingen regjeringen la frem i 
vår kommer det tydelig frem at oljefy-
ringsanlegg skal ut av husene våre, og 
mer miljøvennlige energisystemer inn. 
Skiftet skal skje i tiden frem til 2020. 
 I klimameldingen står det at utfa-
singen av de forurensende oljefyrene 
blant annet skal ”kunne skje ved at 
Enova kan gi tilskudd til husholdnin-
ger.” Enova støtter i dag blant annet 
pelletskjel, solfanger og enkelte var-
mepumper med inntil 10 000 kroner, 
men har ingen pengestøtte som går 
spesielt på utskiftning av oljefyr. Fore-
løpig.

Nå eller senere?
– Klimameldingen må da bety at det 
vil være bedre for meg som oljefyr-eier 

å vente til Enova  kommer opp med 
noe, enn å bytte ut oljefyren akkurat 
nå?
 – Det ønsker vi ikke å kommentere, 
sier kommunikasjonsrådgiver Evy Asp-
heim hos Enova, og begrunner det 
med respekt for markedene, som vil 
påvirkes mye av eventuelle beslutning-
er Enova tar om pengestøtte.
 – I det minste fjerner dere vel ikke 
den nåværende støtteordningen for 
husholdningene? 
 – Ingen støtteordninger varer til 
evig tid. Endringer i dagens ordning 
annonseres når de eventuelt måtte 
komme, sier Aspheim.
 I dag dekkes rundt sju prosent av 
energibruken i bygg av olje. 

Passivhus og nullenergi
Det eneste som foreløpig er sikkert, 
er altså at oljefyringsanlegg i boliger 
snart blir en saga blott. Det blir også 
trekkfulle vegger og vinduer, når bygg-
teknisk forskrift etter planen i klima-
meldingen blir skjerpet og alle nye hus 
etter 2015 får passivhusnivå. Fra 2020 
blir det ytterlige skjerpinger, og alle 
nye hus skal ha nesten nullenergi-
nivå, ifølge regjeringens visjoner. Det 
er imidlertid opp til regjeringen selv å 
definere begrepene. 
raa@huseierne.no

SKAL UT: Et av målene i regjeringens klimamelding er at de gamle oljefyrene skal ut fra boligene våre innen 2020. 

Fyrer du med olje? Da kan det kanskje være like greit 
å begynne å vurdere andre alternativer allerede nå. 

TEKST Og FOTO: Rikke ÅSeRUD
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GJØR DIN BOLIG BEDRE

DER DU BYGGER OG BOR

HØST 2012   

Bergen  Vestlandshallen  31.08 – 02.09  

Oslo/Bærum  Telenor Arena  07.09 – 09.09  

Haugesund  Vardhallen  14.09 – 16.09  

Tønsberg  Messeområdet   21.09 – 23.09  

Tromsø  Fløyahallen  28.09 – 30.09  

Follo  Follotrykk Arena  05.10 – 07.10  

Molde  Træffhuset  12.10 – 14.10  

Ålesund  Sparebanken Møre Arena  19.10 – 21.10  

Mosjøen  Mosjøhallen  26.10 – 28.10  

Trondheim
 

Spektrum      02.11 – 04.11  

BESØK MESSENE I 2012
TIPS & RÅD FRA SINNASNEKKER´N
BEDRE TILBUD
SPENNENDE OPPLEVELSER
FAGLIG INNHOLD
ALT TIL DIN BOLIG UNDER ET TAK
NÅR KOMMER MESSEN
TIL DIN BY?

BOLIGMESSE.NO

Delta på Boligmessen,
Norges største inspirasjonskilde for hjemmet.
Besøk compassfairs.no for bestilling av stand

Drammen Drammenshallen     09.11 – 11.11
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Undersøkelsen, som er utarbeidet av Statis-
tisk Sentralbyrå på oppdrag fra Huseiernes 
Landsforbund, viser nemlig at de dyreste 

kommunene alle er små, mens de store kommu-
nene ofte er blant de rimeligste. ”Med så mange 
småkommuner og så mange vann- og avløpsverk 
er det antagelig ikke mulig å få kontroll med 
prisutviklingen”, skriver huseiernes utrednings-
sjef Dag Refling i rapporten. 

Stor økning i gebyrene
Undersøkelsen avslører ikke bare store sprik mel-
lom de billigste og de dyreste kommunene. Også 
den gjennomsnittlige gebyrøkningen på 4,1 pro-
sent fra i fjor gir grunn til bekymring. 
 – Det er overraskende at vi selv i en periode 

med rekordlave renter opplever nok et år med 
høy realvekst i kommunale gebyrer, uttaler ad-
ministrerende direktør Peter Batta i Huseiernes 
Landsforbund. Han spår at gebyrene bare kom-
mer til å fortsette å øke inntil kommunene setter 
seg ned og ser på mulighetene for samarbeid. 
 – I dag har vi mange flere vannverk enn vi 
har kommuner. Samtidig ser vi at kravene til ren-
sing av drikkevannet vi får inn, og av kloakken 
vi slipper ut, stadig blir strengere. Dette vil også 
være med på å drive gebyrene opp, og er enda et 
argument for at små vann- og kloakkanlegg må 
slås sammen. Dessverre sitter det en del småkon-
ger rundt omkring i Norge som har inntekter de 
nødig vil miste fra små anlegg, sier Batta. 

Etterlyser samarbeid 
i kommune-Norge 

Hvert år sjekker Huseiernes Landsforbund hvor mye hver enkelt huseier i landet må betale 
for vann, kloakk, renovasjon og feiing. Årets undersøkelse viser tydeligere enn noen gang at 

småkommuner bør samarbeide om tjenestene for å få gebyrene ned og kvaliteten opp, 
mener administrerende direktør Peter Batta. 

TEKST: Rikke ÅSeRUD

STORE FORSKJELLER: 
De kommunale gebyrene 

varierer fra 19 178 kr i 
Flå til kun 5 933 kr 

i Hasvik for en 
gjennomsnittsbolig 

på 120 kvadratmeter. 
Har man større bolig, 

kan det bli dyrere.

Peter Batta ➤
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Ikke alt fra 60- og 70-tallet 
var like bra

Isolerglassvinduer fra perioden 1965-75 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall 
når de kasseres. Som importør eller produsent av isolerglass er du pliktig til å være med i en returordning 
for PCB-ruter, og siden 2002 har Ruteretur vært bransjens egen returordning for disse vinduene. Vi er et 
sikkert valg for deg som ønsker å være trygg på at dine forpliktelser blir ivaretatt. 

Er du importør eller produsent av isolerglass er du pliktig til 

å være med i en returordning. Se ruteretur.no

Vellykket for iVAR
Han trekker frem Rogaland som et eksempel for et-
terfølgelse. 
 – I Rogaland har tolv kommuner gått sammen 
om det interkommunale selskapet IVAR, som tar seg 
av vann, avløp og renovasjon for nærmere 300 000 
innbyggere. Dette er kommuner som alle kommer 
godt ut med lave gebyrer i vår undersøkelse, sier 
Batta. Han mener områder som Hallingdal, Gud-
brandsdalen og andre med høye gebyrer bør lære av 
kommunene i Rogaland. 

Bekymret for kvaliteten
Samtidig er Batta bekymret for kvaliteten på tjenes-
tene som leveres rundt om kring i kommune-Norge. 
 – Vann- og kloakkanlegg med en estimert levetid 
på kanskje så lite som 30-40 år lever i dag til de er 
hundre. Utskiftingen av gamle rørledninger går alt-
for sakte, noe som gir et etterslep som i verste fall 
gir oss rør som sprekker. Vann og kloakkledninger 
ligger som oftest i samme grøft, og vi risikerer drik-
kevannsskandaler som den vi så i Bergen i 2004 der 
mange ble alvorlig syke, sier Batta. 
 Han er bekymret for at stadig mer ekstremvær vil 
gjøre problemet større. Store mengder nedbør over 
kort tid kan fort forårsake skader i et gammelt og 
skjørt ledningsnett. Dette er kommunenes ansvar, 
påpeker huseier-generalen; de har monopol på led-
ningsnettet og må derfor også stå for vedlikeholdet, 
slik også Høyesterett har fastslått. 
 – Kommunene har, slik jeg ser det, ikke noe valg. 
De må starte vedlikeholdet nå, og jeg skjønner ikke 
hva som holder dem igjen, sier Batta, som er sik-
ker på at husstandene er villige til å betale dersom 
kvaliteten sikres. Noen gebyrøkning bør uansett ikke 
vedlikeholdet medføre, mener han, dersom det økte 
vedlikeholdet kombineres med stordriftsfordelene 
større anlegg vil gi. raa@huseierne.no

Lurer du på om din kommune har høye eller lave 
kommunale gebyrer? Sjekk hele oversikten på 
www.huseierne.no. Klikk deg inn på Tema – 
Kommunale avgifter. 

De 10 dyreste 
kommunene
Flå   19 178 kr 

Storfjord  18 291 kr 

Lardal  18 213 kr 

Nordre Land 17 662 kr 

Nord-Aurdal 17 402 kr 

Kåfjord  17 313 kr

Nordreisa 17 308 kr

Snåsa  17 207 kr

Engerdal  16 986 kr

Søndre Land 16 973 kr

De 10 rimeligste 
kommunene 
(som har alle tjenestene)
Hasvik  5 933 kr 

Sola  6 050 kr 

Stavanger 6 143 kr 

Lørenskog 6 615 kr 

Årdal  6 623 kr 

Time  6 753 kr

Karmøy  6 781 kr

Volda  6 926 kr

Klepp  7 144 kr

Rælingen 7 150 kr

Tallene viser sammenlagte gebyrer for vann, 
avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 
120 kvadratmeter i 2012.
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Visste du at en 60-åring trenger 6 ganger mer 
lys enn en 20-åring for å se like godt?
Når man skal velge belysning i hjemmet er det en rekke ting som bør vurderes. Riktig 
lysmengde på riktig sted, fleksibilitet, design / utseende, økonomi osv.

Din lokale Sikringen elektriker hjelper deg gjerne med å finne den beste løsningen, ring oss 
for en befaring.

Ring 0 20 60 eller gå inn på www.sikringen.no for å finne nærmeste elektriker.

0 20 60
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Enebakkveien 307, 1188 Oslo

Tlf. 22 28 31 50 Faks 23 38 10 78

E-post: firmapost@hussoppen.no

Nettsider: www.hussoppen.no

Hvorgode øyne
måduha
forå oppdage
sporav
stokkmaur?

Sammenliknet med den nordamerikanske
havørnen (Bald Eagle) kommer det mennes-

kelige øye sørgelig til kort. Så har vi heller ikke
noe stort behov for å kunne fokusere sylskarpt
på for eksempel en lemen eller en markmus
hundrevis av meter borte.

Men hvis oppgaven er å sjekke om stokkmaur,
borebiller eller husbukk har gått til angrep på
huset ditt, holder det lenge med et gjennom-
snittlig godt menneskelig syn. Da gjelder det
første og fremst å vite hvor du skal se og hvilke
spor du skal se etter.

Øynene og synssansen er faktisk blant de beste
«verktøyene» vi har, til å finne ut om vi er utsatt
for insektskader. Selv våre egne takstfolk bruker
sjelden andre hjelpemidler enn sine egne sanser.

Bruk dem du også! Jo før du oppdager tillløp til
en skade og får satt i gang utbedringen, desto
større er sjansene for at du slipper unna med
småreparasjoner.

Men siden ingen kan «se alt», anbefaler vi at du
også skaffer deg en forsikring!

Norsk Hussopp Forsikring (NHF) er det eneste
forsikringsselskapet i landet som utelukkende
jobber med råtesopp og insektskader. Våre for-
sikringer selges gjennom de fleste av landets
skadeforsikringsselskaper – som en tilleggsfor-
sikring eller som en integrert del av en utvidet
villa- fritidshusforsikring.

Forsikringen dekker kostnader til utbedring av
skader påført av råtesopp og treødeleggende
insekter.
Fra 2012 er forsikringen utvidet til også å dekke
bekjempelsestiltak mot stokkmaur, husbukk,
stripet borebille, kakerlakk og veggedyr.
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Ring ditt forsikringsselskap og be om

tilleggsforsikring mot treødeleggende

insekter og råtesopper!

Hussopp ørn "Hus og bolig" AUG 2012:Layout 1 15-08-12  12:06  Page 1
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Usikkerhet blant 
utleiere i Stavanger
Politikerne mener kommunens praksis er for streng, og stanset i juni jakten på 
utleieleilighetene uten godkjenning. Hva konsekvensene blir nå er usikkert.

TEKST: SoLFRiD SANDe

Hus & Bolig skrev tidligere i år om Stavan-
ger kommunes jakt på utleieleiligheter 
som ikke oppfyller byggekravene, eller 

kravene til brannsikkerhet. Det har vært en 
utbredt praksis å leie ut leiligheter i egen bo-
lig som ikke er byggegodkjent, og det viser 
seg å være dyrt å få mange av dem godkjent 
med dagens regler. Utgangspunktet for 
prosjektet var å sikre at utleieleilighetene 
hadde brannsikkerheten i orden, men når 
kommunen skulle følge lovverket de er 
satt til å forvalte ble det et sprik mellom 
gode intensjoner og virkelighet. 
          Teknisk forskifts krav til byggstan-
dard gjør at veldig mange av leilighe-
tene på kommunens liste ikke ville få 
godkjenning på grunn av for lavt un-
der taket, manglende sportsbod eller 
dårlige lysforhold. Mange utleielei-
ligheter i Stavanger uten godkjen-
ning har vært på markedet i årevis, 
og kommunen har selv vært en 
stor leietaker.

2  •  2 0 1 2kroner 49,-

Returadresse:
Huseiernes Landsforbund4896 Grimstad

B-bladBlad i abonnement

hus
&bolig

2 •2012

Spøkelser kan stoppe salget

Stavangeravskilterboliger
Må Stine flytte?

Strenge krav ved utleie

Gode råd om garasjer

Gammelt eller vedlikeholdsfritt?

Mye kan repareres

Se hva som kreves

h&b-2-2012-omslag_h&b-2-2012-omslag  3/19/12  5:11 PM  Page 1

I VILLREDE: Utleiere i Stavanger er 
usikre på om de kan eller ikke kan 
leie ut leiligheter uten godkjenning. 
Foto: Nina Granlund Sæther.

Stavanger har 
foreløbig stanset 
avskiltingsprosessen 
Hus & Bolig skrev 
om i nr. 2.

➤

nyheter
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konsekvenser
Politikerne gjorde helomvending da 
de forsto at hele denne prosessen 
ville føre til avskilting av en rekke 
leiligheter og et enda trangere bo-
ligmarked i Stavanger. De mener 
at kommunen må gi dispensasjon 
fra teknisk forskift på en del bygg-
tekninske forhold.
       – Vi har sagt hvordan vi vil ha 
det. Kan ikke vedtaket stå alene må 
det videre til Stortinget, sier Kristen 
Høyer Mathiassen (H), leder i kom-
munalstyret for byutvikling i Stavan-
ger kommune.
       Kommunalstyret vedtok å gi midlertidig dispensasjon fra 
Tek 10, under forutsetning av at leiligheten er godkjent for røm-
ning og brannsikkerhet, og prosjektet ”Ulovlige leiligheter” 
blir midlertidig stoppet. Byggesaksavdelingen skal nå utrede 
lovligheten av vedtaket. Det er mulig det kreves lovendringer 
for å kunne omgå forskriften i den grad som kreves i enkelte av 
tilfellene i Stavanger. Høyres Bent Høye tok saken om endring 
av Tek 10 opp i Stortinget i vår, og fikk da støtte fra blant annet 
Venstre, men de ble nedstemt av regjeringspartiene. 
      Høyre og Venstre ønsker at kommunene skal få større 
mulighet til å utøve skjønn i byggesaker, og at leietakerne selv 
kan godta om de vil leie en leilighet uten sportsbod. Utviklin-
gen i saken tyder på at det blir en ny runde i Stortinget denne 
høsten.

kommunen
Byggesaksavdelingen opplyser at de etter vedtaket skal gå gjen-
nom konsekvensene, og inntil en slik avklaring foreligger vil 
ingen søknader om dispensasjon bli behandlet. Det blir heller 
ikke sendt ut nye varsler om tvangsmulkt, og alle tvangsmulk-
tene som er sendt ut blir også midlertidig stoppet. Kommunen 
henviser til første møte i kommunalstyret etter ferien, der kon-
sekvensene av politikernes vedtak skal utredes nærmere. 
       – Vi har sendt ut et informasjonsskiv der vi sier vi ikke kan 
komme med så mange svar før møtet i kommunalstyret, sier 
Beate Bertelsen Borrevik i Byggesaksavdelingen.
       Kommunens svar betyr at mange som allerede har en 
søknad inne hos byggesaksavdelingen ikke vil få svar på flere 
måneder. Dette skaper usikkerhet i en tid der boligmarkedet 
koker, og mange velger å fortsette utleie i påvente av videre 
utvikling i saken.
       – Så lenge rømningsveier og brannsikkerhet er godkjent, 
er det bare å leie ut, sier Høyer Mathiassen i kommunalstyret.
       Hus & Bolig møtte i vinter Thomas Stokka som har leid ut 
kjellerleiligheten sin i 25 år, og som fikk pålegg om en rekke 
utbedringer. Noen av påleggene til utbedring er saker som po-
litikerne nå vil gi dispensasjon fra, som sportsbod på utsiden 
,og vinduer noen cm for høyt i forhold til reglene.  Han har 
ikke satt i gang med utbedringer, og studentene som bodde der 
i vinter bor fremdeles i underetasjen hans, og han forteller at 
mange nå er usikre på hva som skjer.
       – Politikerne sier det bare er å leie ut så lenge du har det 
branntekniske i orden, så jeg avventer situasjonen, sier Stokka. 
sos@huseierne.no

www.velux.no

VELUX INTEGRA® elektriske takvinduer  
kontrollerer dagslys og ventilasjon for deg
Bytt det gamle takvinduet til et nytt VELUX INTEGRA®, 
med elektrisk styring og programmèrbar kontrollpad, 
som betjener både takvinduene og den elektriske 
solskjermingen. 

Fra 1. september til 30. november 2012 får du  
kr. 1000,- i rabatt pr. nye VELUX INTEGRA® vindu. 

Logg inn på velux.no og registrer ditt kjøp, så setter  
vi pengene inn på din konto.

Våkn opp til dagslys 
og frisk luft

Rabatt
 Kr. 1000,-   

Pr. nye VELUX
INTEGRA® vindu

V0014111-V-N_Annonce_90x260_V2.indd   2 14-08-2012   09:36:48

Kristen Høyer Mathiassen
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Løft blikket

plannja.seplannja.seNærprodusert fr
a Plannja                    

plannja.no

Plannja Trend
Produkt:

Opprinnelse: 

Naturlige råvarer, 100 % resirkuler-

bart. Produsert i Warszawa, Polen. 

Beskrivelse:

Plannja Trend er en takprofil i nordisk design som den hendige kan legge 

selv. Takket være smidige klikkskjøter blir det ingen synlige skruer på taket. 

Plannja Trend finnes i standardbredde 500 mm samt i en ny smal versjon på 

300 mm. Med to bredder, med eller uten dekorativ rille, kan du variere det 

estetiske utrykket på helt nye måter. Plannja Trend beskyttes av slitesterke 

Hard Coat og selges i fem farger via en byggevareforhandler nær deg.

Trend for tidløse tak.
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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.

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

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

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

TF
OL

D/
AK

ER
SH

US 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 HE

DM
AR

K

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 OS

LO
/A

KE
RS

HU
S HS EIENDOM AS

v/Ing/MNTF Jarle Stærnes 

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

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

ER
SH
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/O
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ND
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 OS

LO

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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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 OS
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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 RO

GA
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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 OS

LO

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 SØ
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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

Bønn mot uro
Mange mennesker opplever uro 
og utrygghet i hjemmene sine. 
Derfor vurderer kirken å innføre 
en ny liturgi for velsignelse av 
hus.

TEKST: NiNa GraNLuND SæTHer

Samisk kirkeråd vedtok i 2007 en 
nordsamisk liturgi for velsignelse av hus 
og hjem som siden er brukt av en rekke 
prester. På Kirkemøtet våren 2013 skal 
Den norske kirke ta stilling til om det 
skal innføres en tilsvarende liturgi for 
hele landet. Forslaget er utformet slik 
at den kan brukes når noen flytter inn i 
et nytt hjem. Den kan også brukes når 
noen opplever uro og utrygghet i huset. 
Begge disse behovene er til stede i dag, 
heter det i høringsdokumentet som er 
sendt ut. 

ikke åndeutdrivelse
Generelt har den lutherske kirke vært 
tilbakeholden med å velsigne fysiske 
objekter som hus og bygninger når en 
ser bort fra vigsling av kirkebygg. I 
middelalderen vokste det frem en rekke 
velsignelseshandlinger for konkrete 
ting og for ulike anledninger. At alle 
forhold i livet skulle knyttes til kirkelige 
vigselshandlinger, var blant annet med 
på å øke kirkens makt. Kritikken av alle 
disse vigselshandlingene var et sentralt 
ankepunkt under reformasjonen, og bruk 
av vievann ble av Luther betraktet som 
en bespottelse av dåpen. Antall vigsels-
handlinger ble derfor kraftig redusert på 
1600-tallet. I nyere tid har flere luther-
ske kirker gått motsatt vei. Hus, hjem, 
skoler og andre offentlige bygg velsignes 
nå, likeså åkrer, biler, fly og båter.
 Den samiske liturgien kan blant 
annet anvendes i ”hus der man plages 
av spøkeri”. Presten skal da be dem som 
bor der fortelle hva de har sett eller 
opplevd. I den nye liturgien er ordet 
spøkelser byttet ut med ”uro og utrygg-
het”. Biskop Per Oskar Kjølaas har under-
streket at fokus på uro er helt i orden så 
lenge det ikke kalles for åndeutdrivelse 
eller jakt på spøkelser. En skal ikke gå 
inn med en rekke særlige virkemidler slik 
mange innenfor nyreligiøse miljøer tilbyr 
i dag, som å rense hus ved hjelp av ild, 
vann, jord og luft. Heller ikke gamle råd 
om å legge mynter i hjørnene av rommet 
eller lignende skal tas i bruk. Det er 
Guds ord og bønn som skal være mid-
delet mot farer og destruktive krefter.
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Bedre forsikringsvilkår 
for fredede hus
riksantikvar Jørn Holme lanserte i sommer en ny forsikrings-
ordning for fredete hus.

TEKST: NiNa GraNLuND SæTHer

Det finnes over 3 700 fredete bygg i privat eie i Norge. Stadig flere eiere støter 
på problemer når de skal forsikre disse husene. Enkelte får langt høyere premier, 
andre igjen får ikke fullverdiforsikring, mens noen ikke får forsikret sine fredete 
bygninger i det hele tatt. 
 – Vi har ved flere tilfeller mottatt meldinger fra oppgitte eiere av fredete 
bygninger og vi ser ingen grunn for denne forskjellbehandlingen, sier riks-
antikvar Jørn Holme. 
 Forsikring av privat eiendom er en sak mellom eier og forsikringsselskap som 
Riksantikvaren ikke kan gå inn i. Men nå foreslår Riksantikvaren at regional kul-
turminneforvaltning tar alle merkostnader som skyldes antikvarisk istandsetting i 
forbindelse med brann eller andre skader på bygningene. Dermed skulle det ikke 
være noen grunn for å nekte eiere av fredete bygg samme forsikringsvilkår som 
andre huseiere. 
 – Forsikringsselskapenes motvilje mot å inngå avtaler med eierne knytter seg 
til usikkerhet om hvilke antikvariske merkostnader som kan påløpe ved brann-
skade, vannskade eller skader påført av flom og uvær. Dersom disse kostnadene 
i fremtiden dekkes av kulturminneforvaltningen bør fredete bygninger nå kunne 
forsikres på lik linje med andre, mener Holme. 

Har møtt kritikk
Jørn Holme har den siste tiden høstet hard kritikk fra en rekke personer innen 
kulturvernet. Fortidsminneforeningen i Vestfold uttrykker også skepsis til den 
nye forsikringsordningen han har tatt initiativet til, da lokallaget mener den vil 
gjøre det lettere for misfornøyde eiere å spekulere i brann.
 – I lang tid har det vært vanskelig for eiere av fredede hus å få forsikring. Vi 
kan vanskelig skjønne at det kan rettes kritikk mot at Holme nå har funnet en 
løsning på denne utfordringen, sier ekspedisjonssjef i kulturminnevernavdelin-
gen i Miljøverndepartementet, Einar Holtane, til Aftenposten. – Målet er å sikre 
at eiere av fredede bygninger skal få de samme forsikringsvilkår som andre, sier 
han. Brannstiftelse er en sak for politiet.

Hus & Bolig har tidligere skrevet om eiere av fredete eiendommer som fortviler 
fordi de ikke får tegnet fullverdiforsikring på husene sine. Nå vil den regionale kultur-
minneforvaltningen ta ansvaret for merkostnadene ved skade. Foto: Frode Larsen.

➤
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www.drywood.no

Otto Robsahm «Sinnasnekker`n» 
på TV Norge

"Vet ikke hva det er med denne 
malingen, men du merker det med 
en gang du starter å male. 
Har selv malt med Drywood og 
resultatet ble knallbra!  Det er som å 
male med �øyel! Prøv den du også!” 

Kilengaten 18b - 3117 Tønsberg - 333 80 504

Lei av dårlig maling?

12-16 års holdbarhet!

Se www.drywood.no 
for nærmeste 

forhandler.

enklere å bygge
regjeringen ønsker å lette på regelverket for å bygge på egen 
tomt. Men ikke la deg lure, du må fortsatt følge kommunens 
regler.

TekST: DaG erik koNGSLie

Fredag 15. juni la kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete frem en 
ny stortingsmelding om bygging og byggeskikk. Der kom det frem at regjeringen 
ønsker forenkling av byggeregelverket. Stortingsmeldingen varsler et forenklings-
arbeid som skal redusere tidsbruk og kostnader for involverte parter. Regjeringen 
vil blant annet at flere enkle byggetiltak skal kunne bli satt i verk uten å søke 
kommunen først. Målet er å redusere omfanget av saker med 30 prosent. 
 – I dag må utbyggere gjennom mange byråkratiske trinn fra tidlig plan til 
ferdig bygg. De møter ofte uventede hindre og må ta omkamper, sier Navarsete. 
Innen 2015 ønsker hun at byggesøknader skal skje digitalt og mer brukervennlig. 
Videre er målet at enklere tiltak på egen eiendom blir fritatt for søknadsplikt. 
Det vil for eksempel være tilbygg opp til en viss størrelse, og garasjer og andre 
bygninger som ikke er bosted-begrenset opp til 70 kvadratmeter.

Likevel ikke fritt fram
Selv om regjeringen legger opp til enklere regelverk og søknadsprosess vil det 
ikke bli enklere å bygge for alle. Advokat Thore Eithun Helland i Huseiernes 
Landsforbund heller iskaldt vann i årene på de som tror det nå blir fritt fram 
å bygge som de selv ønsker. Årsaken er at reglene om bygging blir påvirket av 
mange faktorer.
 – Det er ingen grunn til å juble hemningsløst riktig ennå. Du må fortsatt for-
holde deg til vanlige byggeregler. Et eksempel på dette er det generelle forbudet 
mot bygging i strandsonen, sier Helland. Her må du fremdeles søke. Kommunene 
har også mulighet til å begrense byggemulighetene gjennom planverket. 
 – I kommune- og reguleringsplanene settes det for eksempel en utnyttelses-
grad, altså hvor stor del av en tomt som kan bebygges. Denne graden kan ikke 
overstiges uten at man søker dispensasjon. Med små tomter eller i sameier gjør 
dette at tomten allerede kan være maksimalt utnyttet. Da krever kommunen dis-
pensasjonssøknad. I tillegg må du huske på de nye tekniske kravene som stilles 
til boligen. Disse skjerpes stadig, påpeker Helland. dek@huseierne.no 
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Nøkkelen til sikkerhet 
I min barndom på Stovner i Oslo på 80 tallet låste vi 

aldri døren. Sykkelen min låste jeg i hvert fall ikke. Ikke 

før andre oppdaget at den stod ulåst. Jeg fikk ny sykkel, 

men med påpakning om at den skulle låses. Men ytter-

døren låste vi fortsatt ikke. Ingen ville vel finne på å gå 

inn når det var folk i huset? Ikke før Hansen i nummer 

23 fikk frastjålet sin stresskoffert som stod rett innenfor 

døren, skjønte vi at det var nødvendig å låse. Det var på 

90-tallet en gang.

 I Skarmunken, et lite tettsted en time utenfor 

Tromsø, låste de heller ikke dørene. Tvert i mot. Når 

Haldis, min svigerfarmor, skulle inn til byen, satte hun 

nøkkelen i låsen. Der ble den stående til hun kom hjem. 

Nøkkelen i låsen var et tegn på at ingen var hjemme. Da 

visste Josse i nabohuset at Haldis var reist. Skulle han 

låne kaffe måtte han finne frem på kjøkkenet til Haldis 

på egenhånd. Nå er denne generasjonen gått bort, og 

i sommer låste vi huset hver gang vi skulle på fisketur 

– selv om at Kasper, Jesper og Jonathan neppe vet at 

Skarmunken eksisterer. 

 I løpet av mine fem år på Aleksander Kiellands-

plass i Oslo kunne vi fra tid til annen høre at folk tok 

i ytter-døren vår. Den var selvsagt alltid låst. Hjemme 

i Asker har jeg hatt et temmelig avslappet forhold til å 

låse døren. Selv om natten. Inntil jeg en natt våknet av 

et voldsomt leven hos naboen. ”Nå har gubben blitt 

kastet ut midt på natta”, tenkte jeg. Rabalderet viste seg 

å komme fra leiligheten under. En gjennomdopet skrul-

ling hamret på døren til den godt voksne damen som 

bor der alene. Hva han skulle inn å gjøre aner jeg ikke. 

Heller ikke damen. Heller ikke skrullingen. Hadde ikke 

hun låst døren er det ikke godt å vite hva som kunne ha 

skjedd. Mannen, en kjenning av politiet, 

var langt fra tilregnelig. På telefonen med 

nødetaten hadde damen fått beskjed 

om å komme seg ut av huset ved første 

anledning. Hun fikk løpt til naboen, 

gubben som ikke var kastet ut. To politi-

biler braste inn på gårdsplassen, og 

to mann måtte til for å holde 

mannen som var helt rabiat 

nede. Hva om hun ikke 

hadde låst døren? 
 

Dag Erik Kongslie, 
dek@huseierne.no
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usikker kraftforsyning bekymrer
Huseiernes Landsforbund (HL) uttrykker bekymring for dagens 
kraftsituasjon, der regionale ubalanser skaper økte strømpri-
ser og fare for kraftmangel. Husholdningssegmentet er særlig 
utsatt, da de fleste husstander mangler alternative kraft-
kilder. Dette påpeker HL i et høringssvar til Olje- og Energi-
departementets Energiutredning.  
 I høringssvaret peker HL særlig på at noe må gjøres med 
den anstrengte kraftsituasjonen i midt-Norge. Det er kritikk-
verdig at store industribedrifter har fått adgang til store 
nye kraftuttak uten at nettet er blitt forsterket først, mener 
HL, som også etterlyser en diskusjon om hvor mye kraft- 
produsenter skal ha lov til å tappe sine magasinreserver. 
 I tillegg er Huseiernes Landsforbund sterkt kritisk til at 
Norge, i motsetning til en rekke andre land, delvis mangler 
støtteordninger og skattestimulanser som kan oppmuntre 
husholdningene til energiomlegging. I 2009 hadde Enova 
nærmere 2,6 milliarder å bruke på dette, men bare vel 1,5 
prosent ble anvendt til tiltak rettet mot boligeiere. 

Frykter mer eiendomsskatterot
Finansdepartementet har utarbeidet et forslag til et nytt, 
frivillig takseringsalternativ ved utskriving av kommunal 
eiendomsskatt. Forslaget åpner for at kommunene innenfor 
visse rammer kan benytte formuesgrunnlaget (sjablongfast-
satt markedsverdi) for boligeiendom som utgangspunkt for 
utskrivning av eiendomsskatt på denne eiendomstypen, heter 
det i høringsnotatet som ble sendt ut i mars i år. 
 Huseiernes Landsforbund frykter at de foreslåtte endrin-
gene vil bli uoversiktlige. ”Forslaget vil øke kompleksiteten i 
eiendomsskatteordningen og vil skape stor forvirring både i 
kommunene og blant skatteyterne”, skriver HL i sitt hørings-
svar. Forbundet peker på at det allerede i dag er problemer i 
kommunene med å fastsette takstgrunnlag som sikrer skatt-
yterne likebehandling. Med Finansdepartementets nye forslag 
frykter Huseierne at problemet ikke vil bli mindre, men tvert 
imot vil kunne skape mange lokale konflikter. 

Må være gratis og tilgjengelig 
– Offentlig tilgjengelig informasjon som grunnbok- og ma-
trikkelinformasjon fra Statens kartverk, bør være gratis og 
søkbar på nettet døgnet rundt. Det sier Huseiernes Lands-
forbund i en høringsuttalelse til Miljøverndepartementet. 
Åpenhet og tilgjengelighet for denne type informasjon er 
vesentlig og en viktig del av demokratibyggingen, mener for-
eningen, som synes enhver diskusjon om bortfall av inntekter 
for staten er et uheldig forsøk på avsporing av en ønskelig 
utvikling.  
 Å gjøre disse opplysningene søkbare over nettet vil neppe 
utgjøre noen stor kostnad. Brukerne vil selv finne opplysning-
ene i stedet for å måtte ringe Kartverket. Formidling over 
nettet vil nokså raskt kunne innebære en besparelse for det 
offentlige, ikke en utgift, mener HL.    
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Høytrykksvaskere 
en høytrykksvasker har mange bruksområder. 

Den gjør jobben der en vanlig hageslange ikke strekker til. 

TEKST: DaG erik koNGSLie  FOTO: ProDuSeNTeNe

Det kan være fristende å bruke høytrykksvaske-
ren på alle flater man ønsker å rengjøre, men 
vær oppmerksom på at det ikke anbefales å bru-
ke den på for eksempel husvegger eller på tak. 
Vannet vil trenge inn mellom panelbordene og 
skape fukt og senere råte. Den kan også rive løs 
maling og fibre. 
 De fleste vaskere leveres med forskjellig til-
leggsutstyr, men man kan også kjøpe ekstra kos-
ter og dyser. Holder du vaskeren din i orden vil 
den kunne vare lenge. Vær samtidig nøye med 

hvor du oppbevarer den om vinteren. Den bør i 
alle tilfeller oppbevares frostfritt. 
 Når du kjøper høytrykksvasker bør du huske 
på at du stort sett får hva du betaler for. De bil-
ligste vaskerne får du for godt under tusenlappen 
og vi har tatt med ett eksempel på en slik. Før 
du tar i bruk utstyret bør du også være nøye med 
å lese bruksanvisningen. Det kan være forskjel-
ler fra det ene produktet til det andre. Sjansen 
er større for at du forvalter tusenlappene dine 
bedre. dek@huseierne.no

PrakTiSk
Meec Tools Jula artikkel nr. 220114 er en 
stående høytrykksvasker til vask av bilen, 
båten eller bassenget. Den har hjul og prak-
tisk slangetrommel med sveiv. Den har 500 
ml integrert kjemikaliebeholder og justerbart 
munnstykke. Slangen er av høy kvalitet og 
den har spole for høytrykkslangen.
Pris: 2 995,- kroner.

ekSkLuSiV
PRO-serien er toppklassen av Nilfisks høytrykksvaskere. 
Her får du høy ergonomisk komfort sammen med robust 
design og høy ytelse. Produktene har stålarmert slange, 
messingtoppstykke og metallpumpe for ekstra styrke og 
sikkerhet. De har trykkregulering, hurtigkobling som for-
hindrer slangen i å sno seg, samt integrert oppbevaring 
av dyser og tilbehør. Store hjul øker kjørekomforten og 
et robust håndtak gjør dem enkle å løfte.
Nilfisk Pro P160.2-15: 6 799,- kroner.
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FoLkeVaSkereN
Kompakt-serien fra Kärcher finnes i tre modeller, henholdsvis 
K 3.200, K 4.200 og K 5.200. I Norge selges primært K 5.200, 
og versjonen K 5.210 som inkluderer skumdyse. Alle modellene 
leveres med vannavkjølt motor, som gir redusert vekt, energifor-
bruk og støynivå. Øvrige produktfordeler inkluderer blant annet 
«Quick-Connect-kobling» på både maskin og høytrykkspistol, 
robuste hjul, og oppbevaring av tilbehør på maskinen. K 5.200 

og K 5.210 har ni meter høytrykksslange for ekstra 
stor rekkevidde. Kärcher høytrykksvaskere i 
mellomklassen leveres med aluminiumspumpe.
Kärcher K 5.200: 2 999,- kroner.

TurBoMoDeLL
FOMA 747 er en kraftig og mobil vasker. 
Med gummihåndtak og hjul er den lett å 
transportere. Det er god lagringsplass for 

ustyret på maskinen og den er ustyrt med 
to integrerte såpetanker med mengdejuste-
ring. Vaskeren leveres klar til bruk med 10 
meter stålarmert slange, servopistol med 

startlanse, multifunksjonslanse med trinnløs 
spredning, variolanse og turbolanse. 

Turbolansen øker den praktiske 
vaskeeffekten til det dobbelte.

Pris: 3 805,- kroner.

LiTeN oG BiLLiG 
Compact-serien er det perfekte valget hvis du 
har behov for en hendig vasker til de mindre 
rengjøringsoppgavene. Maskinene er robuste 
og effektive med yteevne på opp til 125 
bar. De er alle utstyret med dysekonseptet 
Click&Clean, som gjør det enkelt og raskt å 
bytte fra det ene tilbehøret til det andre. 
Nilfisk C100.5-5EU: 699,- kroner

aktuelt og nyttig
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Tilbyr du god sikkerhet - tilbyr vi god rente* 
og inntil 50 års nedbetaling. 
Sammenlign oss gjerne med andre! 
Send SMS “ta kontakt” til 404 98 887 eller kontakt oss på 
Mail: bolig@eiendomskreditt.no
tlf: 55 33 27 00

www.eiendomskreditt.no

Ønsker du å 
refinansiere ditt...

...boliglån?

*Lån må være innenfor 65% av verdi på selveiende bolig. Eks: eff.rente 3,60%, lån kr 2 mill o/25 år, totalt kr 3.025.381

24 • hus&bolig 4-2012



25hus&bolig 4-2012 •

aktuelt og nyttig

Da Ivar (36) plutselig oppdaget åtte små, 
myggstikklignende bitt i armen en mor-
gen, tenkte han ikke så nøye igjennom det. 

Det var først da nye bitt dukket opp en uke se-
nere, og styret hengte opp et informasjonsskriv 
på alle dører i oppgangen at han skjønte sam-
menhengen. 
 – Jeg tenkte: ”Skitt, dette må jeg fikse til dama 
kommer på besøk til påske!” forteller Ivar, som 
sier han ikke har behov for å stå frem med fullt 
navn. For hvem vil vel egentlig fronte en artikkel 
om kravlende veggedyr? Ingen Hus & Bolig har 
vært i kontakt med, i hvert fall. For er det ikke 
noe fryktelig ekkelt ved det; ved å ha et hjem be-
fengt av blodsugende insekter? Det har en eim 
av dårlig hygiene, sjuskete livsstil, fattigdom og 
elendighet. Eller? 

Myter
La oss kanskje først oppklare noen myter om 
veggedyrene. For det første kommer ikke vegge-
dyr vandrende inn på soverommene til folk som 
hopper over rengjøringen innimellom. Urenslig-

het er altså ikke roten til problemet – men det 
kan være med på å forverre situasjonen hvis den 
først oppstår. For det andre skiller ikke insektene 
mellom inntektsklasser. De trives like godt på 
et soverom i en stor villa som i en liten, trang 
byleilighet. For det tredje kan man ha veggedyr 
en god stund uten å oppdage dem. Veggedyrene, 
som lever av å suge blod fra mennesker og dyr, 
sprøyter inn et antikoagulerende stoff når de su-
ger blod, og det er dette stoffet som er årsaken 
til kløe og utslett. Kroppen må rekke å utvikle 
allergiske reaksjoner før man merker noe. Noen 
reagerer dessuten svært lite på bittene. 

Fakta
I dag er det først og fremst vår utbredte reising 
som sprer veggedyrene fra sted til sted. Veggedyr 
gjemmer seg svært gjerne i kofferter og bager på 
hotellrom, campinghytter og i ferieleiligheter, og 
blir slik med videre fra sted til sted. Ett drektig 
hunnveggedyr er nok for å få med seg problemet. 
I bloggen ”Escaping life” forteller globetrotterne 
Tormod og Frøydis om hvordan de først møtte 

Veggedyrene 
er tilbake

På 1930-tallet danset, spiste og drakk de 
natten lang, veggedyrene, intetanende om 

insektsgiften som nesten skulle utrydde dem 
på 1940- og 1950-tallet. Nå er de tilbake; 

blodtørstige og reiselystne. 

TEKST: rikke ÅSeruD  FOTO: DaG erik koNGSLie

➤
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aktuelt og nyttig
veggedyr i en leilighet i Hong Kong, og, til tross 
for at de hele tiden sjekket bagasjen og alle klær 
nøye, tok de dem med seg videre til ikke mindre 
enn tre forskjellige hoteller før de ble kvitt dem. 
 Ivar hadde også vært ute og reist da han opp-
daget veggedyrene i sin leilighet i Oslo. Men han 
tror ikke det var ham som hadde fått dem med 
seg, fra sine korte turer til Barcelona og Køben-
havn. 
 – I så fall ville nok problemet vært størst i 
min leilighet, men her i borettslaget var det an-
dre leiligheter med mye større angrep, så da er 
det vanskelig å tro at min bagasje skulle være kil-
den, sier Ivar. Som raskt tok grep da han skjønte 
at han hadde veggedyr. 
 – Jeg vasket alt av sengetøy, overmadrass, dy-
ner og puter på minst seksti grader, og kjørte det 
lenge i tørketrommelen. Noe la jeg i fryseren. 
Etter at jeg hadde støvsugd, pakket jeg inn støv-
sugerposen og la den rett i fryseren for å hindre 
spredning av krypene, sier Ivar. 
 Når veggedyrene først har funnet et sted å bo 
der de har jevnlig tilgang på mat, altså blod fra 
sovende dyr og mennesker, kan god rengjøring 
være med på å holde bestanden nede. For Ivar 
hjalp tiltakene såpass at kjæresten torde komme 
på besøk, og trolig ikke fikk med seg insektene 
videre. 

Styret tok saken
Men selv om Ivar klarte å holde problemene på 
en armlengdes avstand i sin leilighet, var proble-
met fortsatt svært tilstedeværende i andre leilig-
heter i blokken, og dyrene spredte seg. Når det 
ikke skal mer til enn noen millimetertykke sprek-
ker, kan de lett bevege seg mellom boenheter. Til 
slutt tok styret affære og tilkalte Anticimex. De 
var ikke de første. 
 – Vi har hatt tydelig flere oppdrag på dette de 
siste årene, og ser også i år at tendensen er øken-

MANGE: Som oftest gjemmer veggedyrene seg i sprekker i sengestammer og 
annet treverk på dagtid. Når de begynner å gå i gardinene, som her, tyder det 
på svært store bestander. 

TETTE: Å tette igjen sprekker og hulrom gjør at veggedyrene får færre gjemme-
steder. Thomas Riise i Anticimex må først fjerner listverket og så tette med 
silikon.

➤
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- detaljer som teller

SILGRANIT    er et materiale som består 
av 80% finmalt granitt og 20% bindemidler.
 
Leveres i 9 forskjellige farger.
 
Robust og meget rengjøringsvennlig.

Se vårt store utvalg av BLANCO 
kjøkkenvasker og blandebatterier på
www.nibu.no

BLANCO SILGRANIT
...robuste kjøkkenvasker med flere 
fargevalg.

TM

TM

Ser ut som en heis, 
og brukes som en heis!
Den nye Gulliver er en løfteplattform i sjakt. Den fungerer som en vanlig 
heis - trykk på knappen og den tar deg til ønsket etasje. Forskjellen er at 
den er enkel å installere, trenger få bygningsmessige forandringer og er 
derfor et mye rimeligere alternativ.

På tk-encasa.no fi nner du mer 
informasjon om Gulliver og andre 
aktuelle løsninger.

ThyssenKrupp Encasa 
Life in motion.

Tlf. 23 17 37 00 • tk-encasa.no • post@tk-encasa.no
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reis uten veggedyr i bagasjen: 
•	 Sjekk	overnattingsstedet	på	forhånd.	Interaktive	nettsider	for	rei-

sende, som for eksempel Tripadvisor, inneholder ofte advarsler fra 
andre om overnattingssteder med veggedyr. 

•	 Ikke	legg	bagen	eller	kofferten	under	sengen.	Plasser	den	heller	
opp på en hylle eller et bord. 

•	 Sjekk	listverk	og	skjøter	mellom	treverk	i	sengen:	Se	etter	små,	
brunsorte prikker med veggedyr-avføring.  

•	 Sjekk	huden	etter	overnatting.	Veggedyrbitt	kan	være	myggstikklig-
nende, men reaksjonen varierer veldig fra person til person. 

Når du kommer hjem: 
•	 Pakk	bagasjen	inn	i	en	sort	søppelsekk	og	tape	godt	igjen,	så	hin-

drer du spredning til boligen.
•	 Frys	bagasjen	–	inkludert	kofferten.	Det	er	større	sannsynlighet	

for at veggedyrene gjemmer seg i en sprekk der enn i klærne inni. 
Anticimex kan kontaktes for lån av frysecontainer, dersom fryseren 
hjemme ikke er stor nok. 

•	 Frysing	bør	også	vurderes	når	du	kjøper	møbler	brukt.	

Har du veggedyr hjemme: 
•	 Kontakt	et	skadedyrfirma	så	raskt	som	mulig.	Dersom	du	bor	i	fler-

mannsbolig er dette viktig også for å hindre spredning til de andre 
boenhetene. 

•	 Støvsug	godt,	og	frys	støvsugerposen	for	å	hindre	spredning.	
•	 Tett	åpne	sprekker	og	lister,	flytt	unødige	gjenstander	ut	for	å	

minimere skjulesteder. 
•	 Maskinvask	tekstiler	på	minst	60	grader.
•	 Som	medlem	i	Huseiernes	Landsforbund	kan	du	inngå	en	gunstig	

skadedyravtale med Anticimex. For et engangsbeløp får 
  du så mange besøk som er nødvendig for å nedkjempe 
  skadedyrene i en periode på ett år. Les mer om 
  medlemstilbudet på side 95.

de, sier fagsjef for innemiljø Stein Nordstein. 
 Siden de heftigste sprøytemidlene for lengst 
er blitt forbudt, og veggedyrene dessuten har 
oppnådd resistens mot mange av de fortsatt til-
latte typene, er trenden nå at skadedyrfirmaene 
bekjemper småkrypene med frysing og damp. I 
dette tilfellet måtte frysing til. Ivar og de andre 
beboerne i blokka måtte pent avlevere senger, 
sofaer og andre møbler til Anticimex’ store fry-
secontainer som står utenfor firmaets hovedkon-
tor i Oslo. Veggedyrene dør stort sett ved vanlig 
dypfrysing, men andre insekter, som for eksem-
pel klesmøll, tar ikke kvelden før temperaturen 
kryper under 35 grader, derfor holder contai-
nerne til Anticimex en temperatur på 38 kalde, 
noe som tar knekken også på stripet borebille, 
teppebiller, pelsbiller og pelsmøll. 

kalk og silikon
I tillegg til at alle infiserte møbler og tekstiler fikk 
noen døgn i fryseren, kom Anticimex´utsendte 
skadedyrbekjemper Thomas Riise og sørget for 
å tette dyrenes veier mellom leilighetene, samt 
gjemmesteder i den enkelte leilighet, ved å fuge 
igjen åpne sprekker i listverk, rørgjennomfø-
ringer og så videre. I tillegg la han ut kiselgur, 
et stoff utvunnet fra segmenterte alger. Stoffet er 
helt ufarlig for mennesker, men virker uttørken-
de på veggedyrene; når de beveger seg i stoffet 
får skallet små skraper som gjør at de etter hvert 
tørker ut. 
 I løpet av en uke kunne blokka erklæres veg-
gedyrfri, og Ivar og de andre beboerne kunne 
puste lettet ut, og sove trygt. Ivar er glad styret 
tok affære. 
 – Jeg er veldig glad for at det ble en slik fel-
lesløsning på problemet, for antagelig er det 
beboere her som ikke ville hatt råd til å bekoste 
skadedyrbekjempelsen selv, sier han. 
raa@huseierne.no
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Legg denne annonsen i vann.
Det blir den eneste gangen du ser et 
hus i mur og betong gå i oppløsning.

Den som bygger i mur eller betong behøver ikke frykte 
vannet. Man bygger jo demninger i betong. Og vannrør. 
Mur og betong er uorganiske materialer og kan ikke gi 
vekstgrunnlag for sopp eller råte.

Selv ikke store vannmengder klarer å svekke eller skade 
de tunge byggematerialene. Et gjennomvått murhus  
beholder alle sine gode egenskaper. 

Det trenger bare å tørke igjen.

Se verdens flotteste mur- og betongarkitektur, og les mer om fordelene ved å bygge i mur  
og betong på våre nettsider www.byggutengrenser.no
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Norges mest solgte siden 1969

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
E-POST:  info@alutec.no

PAKKEPRIS
15.300,- inkl. mva.inkl. mva.
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Leder Jan Espeseth i Feiemesternes Lands-
forening er bekymret for at selvantennelse 
kan bli et økende problem.

 – Fenomenet pyrofort trevirke er godt doku-
mentert og kjent blant fagfolk, men jeg tror ikke 
folk flest vet at dette er noe som kan skje, sier 
Espeseth. 
 Treverk som i lang tid har ligget inntil varme 
gjenstander blir termisk nedbrutt. Treet blir tørt, 
karbonrikt og porøst med stor overflate i forhold 

til volum. Ved varmeeksponering oksiderer ma-
terialet, og da kan temperaturen stige til hele 250 
grader og selvantenne. 
 – Dette er noe folk ikke er nok klar over og jeg 
tror vi må sette større fokus på pyrofort treverk. 
Det er brannfeller som kan oppstå rundt varme-
kilder, sier Ronny Tande i If skadeforsikring.
 If opplever flere og flere branner som er for-
årsaket av dette fenomenet og det kan like gjerne 
skje på hytta som hjemme.

Ulmende fare
Brann kan oppstå nærmest ut av ingenting. Varme over lengre tid kan gjøre treverk og andre 
materialer pyrofore. Da kan de selvantenne selv om temperaturen bare er så vidt over 70 grader.

TekST: DaG erik koNGSLie

BLIR TØRT: Treverk som i lang tid har ligget inntil for eksempel et varmt pipeløp, kan bli termisk nedbrutt og selvantenne. Foto: Gro Aanensen.
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Lumsk fare
Espeseth mener at hytter sannsynligvis er 
mer utsatt enn vanlige boliger.
 – Hytter er ikke underlagt lovpålagt 
tilsyn på samme måte som boliger, så 
hytteeiere må derfor være ekstra på vakt. 
Den største bekymringen gjelder alle 
steder hvor det er foretatt ”hjemmesnek-
ring” i forbindelse med piper og pipeløp, 
sier han.
 I 2008 skyldtes omtrent fire prosent 
av alle boligbranner pipe eller pipeløp. I 
hytter var tallet nesten fire ganger høyere.
 – Dette illustrerer problemet. Vi vet 
at det er mye større grad av selvgjorte pi-
per i fritidsboliger. Pyrofort trevirke kan 
oppstå mange steder, men feilmonterte 
piper og gjennomføringer er ekstremt 
skumle. 
 Espeseth ønsker seg et regelverk med 
kontroll av hytter.
 – I dag er det slik at det kun er kom-
muner med særregler, som Lillehammer, 
Øyer og Hol, hvor man har obligatorisk 
sjekk på hytter. Dette er ikke tilfelle an-
dre steder. Dermed kan man anta at det 
er mange brannfeller der ute, både på 

grunn av manglende kontroll og mang-
lende tilstedeværelse, sier han. 
 – Ettersom hytter nå likner mer og 
mer på hus, og brukes deretter, blir pyro-
fore materialer et problem også her. Vi 
er nødt til å gjøre en dugnad for å infor-
mere om problemet. Det skumle med en 
hytte er at sjansen er mindre for å opp-
dage brent lukt. Sjansjen er stor for at in-
gen oppdager noe før det er for sent, sier 
Tande.

ikke konkret statistikk
Selv om man kjenner til fenomenet, er 
det ikke ført god statistikk over hvilke 
branner som skyldes pyrofort materiale. 
 – Fordi det er så mange underkatego-
rier i brannregistreringen har man ikke 
en egen kategori som fanger opp bran-
ner ved pyrofore materialer, sier leder 
Dagfinn Kalheim i Norges Brannvern-
forening. – Vi ser bare konturene av det, 
og vi antar at det er mørketall. Hvor store 
eller små de er, klarer vi ikke si så mye 
om. Vi bare vet om fenomenet og at det 
kan skje.
 – De laveste temperaturene vi har re-

gistrert for selvantenning er helt ned mot 
70 grader. Det handler bare om at trever-
ket blir tørt nok. Det er altså ingen brann 
som starter etter en gnist, glør eller åpen 
flamme. Her er det noe som ligger og 
godgjør seg over lengre tid, det er vanske-
lig å oppdage og i verste fall merker du 
det ikke før brannen er i gang, sier Tande.
 Ifølge Ifs registreringer er treverk som 
i lang tid har ligget inntil varme gjenstan-
der som damprør, murverk eller røykrør 
en forholdsvis vanlig brannårsak. I til-
legg skaper montering av downlights 
store problemer.
 – Hittil har downlights vært utstyrt 
med halogenpærer som generer vold-
som varme. Er ikke disse montert godt 
nok med varmeisolering og tilstrekkelig 
avstand til andre materialer har du et 
ulmende problem. I fremtiden vil dette 
bedre seg når vi får større andel av LED-
pærer, men foreløpig er det fortsatt halo-
genpærer som dominerer i norske hjem, 
sier Ronny Tande. dek@huseierne.no

aktuelt og nyttig

• En av de 5 rimeligste strømprisene
• Prisgaranti hele året
• Sparepakken som gir deg betalingsfritak
• Ingen bindingstid
• Ingen skjulte påslag

• Strøm til innkjøpspris
• Kun 37 kroner i påslag pr. mnd.
• Ingen bindingstid
• Ingen skjulte påslag

Til deg som er medlem av Huseiernes Landsforbund tilbyr vi:

TOPP 5-GARANTI

HL-SPOT

BESTILL I DAG! 
På www.huseierne.no, ring 810 33 700 
eller send sms HL til 1908

• Sparepakken som gir deg betalingsfritak

Til deg som er medlem av Huseiernes Landsforbund tilbyr vi:

810 33 700
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Selvantennelse:
Materialer som er i stand til å gløde, slik som 
celluloseprodukter (tre, tekstiler, papp og papir) 
og herdeplast, kan selvantenne. Materialer som 
smelter, kan ikke bli pyrofore. 

Materialet må eksponeres for en varmekilde med 
temperatur på 77 grader eller mer. Hvis tempera-
turen er over 250 grader, defineres det normalt som 
en direkte antennelse.

Selvantennelse skyldes oksidasjon. Materialet må 
derfor ha god evne til å oksidere (reagere med 
oksygen). 

Materialet må etter langvarig varmepåkjenning 
og nedbryting være blitt porøst og kornete eller 
fiberaktig.

Det må være tilgang på luft, men ventilasjonen må 
være begrenset slik at varmeakkumulering oppstår.

Kilde: Sintef ByggforskPROBLEMATISK: Høy temperatur i downlights fører 
svært ofte til nedbryting av treveket rundt. Foto: If.

NY GENERASJON EDEL

Billedtekst: Velg mellom følgende fargealternativer: Farge, farge, farge, farge, 
farge, farge og farge.• Høyere glans

• Belegg med 50% lengre varighet
• Mindre groing
• Oppgradert produkt uten pristillegg
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Norges TakseringsForbund er organisasjonen
for takseringsforetak i Norge. Våre medlemsforetak
har mer enn 1100 sertifi serte takstmenn landet rundt.

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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– Mange strømleverandører reklamerer med at 
de gir lavere strømregning, men strømavtaler er 
gjerne uoversiktlige og vanskelige å forstå seg på. 
En enda enklere, og tryggere, måte å få lavere reg-
ning på, må da være å bruke mindre strøm, sier 
Edgar Hanssen, daglig leder i det norske firmaet 
Optime. Siden 1999 har han og firmaet jobbet 
med å utvikle produkter som skal gjøre det en-
kelt for folk flest å få byttet ut gamle lyskilder 
med mer energibesparende led-lys. Nå har Hans-
sen invitert Hus & Bolig hjem til familiens hus på 
Sundvollen for å vise hvor raskt og greit utskiftin-
gen kan gjøres. 

Mye å spare
Bare i huset til Edgar Hanssen og familien er det 
rundt 60 downlights. At det kan være mye å spare 
på at hver av disse bruker mindre energi, er inn-

lysende, mener Hanssen. 
 – Skifter man ut alle halogenpærene i huset 
kan man spare kanskje så mye som 85 prosent 
av strømforbruket til belysning, sier Hanssen. En 
5-watts led-diode gir nemlig like mye lys som en 
35-watts halogenpære. 
 Det nye lyset har en fargetone på 2700 kelvin, 
som er det samme som vanlig halogenlys i boli-
ger. Den eneste synlige forskjellen er at led-lyset 
holder en stabil fargetone også når det dimmes, 
i motsetning til halogen, som ved dimming blir 
varmere i tonen. 
 I motsetning til mange sparepærer blir ikke 
led-lyset dårligere etter å ha vært i bruk en stund. 
 – Vi sørger for å ”brenne av” diodene før vi 
selger dem. Det betyr at når du kjøper led-pære-
ne, har de allerede vært på sitt lyseste, og du får 
stabilt lys levetiden ut, sier Hanssen. 

Penger å spare med led
Ønsker du lavere strømregning? Bytter du ut de vanlige halogenpærene i downlightsene 

med led-lys vil du kunne merke det på lommeboka. 

TEKST OG FOTO: 
RIKKE ÅSERUD

➤

GUTTEROMMET: Marcus Hanssen (16) er ikke alltid like flink til å slå av lyset etter seg når han 
går ut av et rom. Da er det greit med led-pærer, som bruker forholdsvis lite strøm.
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Levetiden til led-diodene er svært lang: ca. 40000 
timer, det vil si mellom fire og fem år, dersom du 
har lyset på døgnet rundt. 

Retro-kit 
Hanssen er selv i gang med å bytte ut lyskildene 
hjemme til led. Gutterommet til sønnen Marcus 
Hanssen (16), var et av de første rommene som 
måtte til pers.
 – De fleste som har barn vet nok hvor vanske-
lig det er å få dem til å slå av lyset når de forlater 
rommet. Med led-pærene føler jeg at vi ikke tren-
ger å mase like mye, sier Hanssen. 
 Nå står også gjesterommet for tur. Med seg 
for å gjøre jobben har han kollega David Aase-
rud, som er utdannet elektriker. Denne jobben 
skal nemlig kun utføres av fagperson.
 – De aller fleste downlights i norske boli-
ger går på 12 Volt, og utfordringen tidligere har 
vært at man måtte installere ny driver istedet for 
trafoen, samt ny dimmer til led-produktene, og 
at det har vært vanskelig for elektrikere å finne 
riktige produkter som går sammen. Men med en 
fullstendig retro-kit er det bare for elektrikeren å 
bytte ut enkeltkomponentene og bruke den ek-
sisterende infrastrukturen, sier Aaserud. 

Fort gjort
Retro-kit-pakken inneholder tre led-pærer og en 
driver, som styrer spenningen og gir konstant 
strøm. Systemet kan settes rett inn der det før var 
et system bestående av tre halogen-pærer og de-
res tilhørende trafo. Aaserud demonstrerer dette 
på Hanssens hobbyrom, der det er montert to ra-
der à tre downlights i taket: Aller først skrur han 
av strømmen. Deretter vipper han ut det midter-
ste armaturet fra den ene lysrekken. Bak armatu-
ret henger trafoen i fire ledninger. Han klipper 
av ledningene, og fester den nye driveren i den 
gamle trafoens sted, med de samme ledningene. 
Deretter dytter han driveren og ledningene på 
plass opp i taket, før han vipper ut den gamle 

pæren i armaturet og setter inn den nye led-pæ-
ren. Så er det bare å plassere pæren i sitt feste 
og klemme armaturet på plass opp i taket. Nå er 
hovedjobben med de tre lyspunktene unnagjort. 
På de to andre punktene, som er tilknyttet den 
samme driveren, er det bare å bytte ut pærene, 
noe som er unnagjort på få minutter, og vips, så 
er hele lysraden langt mindre strømslukende enn 
for bare kort tid siden. Dimmeren behøver han 
ikke å gjøre noe med. 
 – De fleste nye dimmere kan benyttes til dette 
systemet. Er dimmeren gammel må den kanskje 
byttes ut, sier Hanssen. 
 Om du kan beholde dimmeren din eller må 
bytte den, skal elektrikeren vite. 

Mindre varmeutvikling
Led-lys utvikler mindre varme enn vanlige halo-
genpærer. Nå kan man innvende at i kalde Norge 
er det bare fint med litt ekstra varme fra lyskil-
dene. Men så enkelt er det ikke nødvendigvis. 
For det første trenger vi sjelden denne varmen i 
sommerhalvåret. For det andre er det mer energi-
effektivt å varme opp en bolig med spesialiserte 
varmekilder; skal du først bruke en kilowattime 
til oppvarming, bør den heller brukes i for ek-
sempel en ovn som er plassert riktig i rommet, 
enn i lyspæren i taket. 
 Varmeutvikling i downlights kan dessuten 
være direkte farlig. I verste fall kan materialene 
bak selvantenne. Faren for dette minsker betrak-
telig med de langt kjøligere led-pærene. 

Tar mindre plass
Den lave varmeutviklingen gjør at downlights-
boksene som ligger bak hvert lyspunkt i taket, 
ikke lenger trenger å være så store og dype. Dette 
gjør det mulig å installere led-downlights for ek-
sempel i himlinger som tidligere var for ”grun-
ne” til å få plass til downligts-boksen.
 – Vi har også Sintef-godkjente led-downligts 
som er så brannsikre at de kan settes rett i isola-
sjonen hvis det ikke er plass til en bakenforlig-
gende boks i det hele tatt, sier Hanssen. Den er 
størrelsesmessig tilpasset slik at den kan plasse-
res under dampsperren med dagens byggestan-
dard. 

Alle lyspærer er spesialavfall
Hvis det skulle være noen tvil om neste steg: De 
gamle pærene skal leveres inn som spesialavfall, 
og det skal også led-pærene, når de går. Sparepæ-
rer har fått mye oppmerksomhet for sitt kvikk-
sølvinnhold, men alle typer lyspærer inneholder 
miljøskadelige stoffer som gjør at de skal sorte-
res ut av restavfallet. Led-lys inneholder, i likhet 
med glødepærer, bly. I tillegg kan de inneholde 
jern, kobber, nikkel og arsenikk – metaller som 
ikke skal på avveie i naturen. raa@huseierne.no

STEMNINGSFULLT: 
Led-lys kan være stem-
ningsfullt i en vakker 
lampe.

Edgar Hanssen
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GLØDELAMPE: 
En glødelampe, eller ”vanlig” 
lyspære, sender ut lys ved at 
strøm sendes gjennom en tynn 
leder, som begynner å gløde på 
grunn av stor strømstyrke i for-
hold til tverrsnittet. Glødetråden 
er som oftest laget av metallet 
wolfram. Inne i glasskuppelen er 
det tomt for luft, så glødetråden 
ikke oksiderer og brenner raskt 
opp. Når en glødelampe lyser, 
går ca. 95 prosent av energien 
ut som varme til omgivelsene. 

HALOGENLAMPE: 
En halogenlampe er en gløde-
lampe hvor glødetråden av 
wolfram er forseglet i en gjen-
nomsiktig kapsel fylt med en 
halogengass. Halogenlampen 
har lengre levetid enn den 
tradisjonelle glødelampen. 
En halogenpære bruker ca. 1/3 
så mye strøm som en vanlig 
lyspære. 

LED: 
Led er en forkortelse for det 
engelske Light Emitting Diode. 
En lysdiode er en komponent 
som gir fra seg lys når den 
tilføres strøm. Lysdioden trek-
ker mindre strøm og har lengre 
levetid enn glødelampen og 
halogenlampen. 

SPAREPÆRE: 
Det vi kaller sparepære er egent-
lig et kort lysstoffrør som er 
utstyrt med lyspæresokkel. Et 
lysrør er et gassfylt rør der elek-
trisitet ioniserer gassen og gjør 
den selvlysende. Kvikksølvdamp 
er en essensiell bestanddel for 
at sparepæren skal virke, men 
mengden kvikksølv i hver pære 
varierer. 

(Kilde: Wikipedia.)

PÅ EN, TO, TRE: Å bytte ut vanlige pærer med led 
tar elektriker og selger David Aaserud få minutter.
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Se forhandleroversikt på www.nortronic.biz

DIMBAR

LED
CLASSIC
erstatter tradisjonelle lyspærer 
• Reduser strømforbruket opptil 80%, behold den gode lyskvaliteten
• Ny LED teknologi - klassisk størrelse og design
• Lang levetid 25 000 timer - hele 90% restlys

Nyhet!
Dimbar

klar 
Classic

Nyhet!
4W

200 lm

LED GU10 
- lik størrelse som   
  halogen GU10  
  (ikke dimbar)
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Rekord i energimerking
Vi energimerker boliger og yrkesbygg som aldri før. I mai 
ble det utstedt ca. 450 attester daglig. Det er ny rekord, 
og nærmere ti prosent mer enn på samme tid i fjor.
 – At stadig flere energimerker bolig og bygg, er et 
uttrykk for at energimerkeordningen begynner å bli godt 
kjent. På denne tiden av året er det mange som kjøper 
og selger bolig, og det er viktig å sjekke at energimerket 
er på plass. Energimerket er en god indikator på boli-
gens energistandard, sier Olav Karstad Isachsen i NVE, 
prosjektleder for Energimerkeordningen.

Vi sitter oss til døde
Fem millioner sitter seg i hjel hvert 

år, skriver Aftenposten. OL gjør vondt 
verre. Da begrenser mosjonen seg for 

mange til å trykke på fjernkontrollen og 
å gå til kjøleskapet og hente en ny øl. 
Selv om det kanskje ikke gjenspeiles i 

legemiddelforbruket, er OL en mye større 
helsepåkjenning og –risiko for alle de 
som sitter i sofaen og følger med, enn 

for dem som deltar i sirkuset. Det er det 
anerkjente medisinske tidsskriftet Lancet 
som opplyser at minst like mange dør av 

inaktivitet som av røyking. 

Vanskelig å selge luksus
– Fritidseiendommer over 10 millioner går 
tregt. Det er hovedinntrykket, sier Jan 
I. Opthun i Advokatfirmaet Midgaard & 
Opthun i Kragerø til Dine Penger. Trenden 
er den samme fra innerst i Oslofjorden til 
Lindesnes i sør bekrefter eiendomsmeg-
lere langs kysten. Optun mener mange 
av oss heller vil sydover til mer sol og 
varme, men vi skyr også vedlikeholds-
arbeidet som følger med det å ha hytte.
 – Før var det beliggenhet, beliggenhet 
og beliggenhet som gjaldt. Nå er det be-
liggenhet, beliggenhet og komfort. Mange 
ønsker ikke å eie dyrt og ha vedlikeholds-
ansvar, sier Opthun til Dine Penger.

Mangel på toaletter
Passasjerer på Gardermoen må belage seg på dokø. Kjell-Arne Sakshaug, 
avdelingssjef flyplassutvikling ved OSL, er klar over problemet.
 – Dette er et sårt punkt. Flere toaletter var planlagt, men i sluttfasen var 
det en del toaletter som utgikk fordi man skulle ha kommersielle aktiviteter i 
stedet. Derfor ble flyplassen dessverre underdimensjonert på toalettsiden. Jeg tror 
ikke vi gjør den feilen en gang til, sier Sakshaug til Teknisk Ukeblad. Men ifølge 
ukebladet vil det sannsynligvis bli kø også når den nye terminalen står ferdig.
 Sivilarkitekt og seniorrådgiver Anders Kirkhus ved Sintef Byggforsk mener 
problemet først og fremst skyldes plasseringen av toalettene.
 – I kjelleren under ankomsthallen er det store 
toalettanlegg som blir lite brukt, påpeker han. 

sett&hørt
“Det må være lov å håpe at vi en gang 

kan flytte skattefritt.”
HL-advokat Einar Frigland om dokumentavgiften til Aftenposten

Importforbud for glødelamper
Fra 1. september er det forbudt å importere alle tradisjonelle 
glødelamper. Det er imidlertid lov å selge ut de gløde-
lampene man allerede har på lager. Første september 
gjelder nemlig kravene i EU-forordning om hushold-
ningslamper. Kravene innebærer at det blir forbudt 
å importere alle tradisjonelle glødelamper. EU-for-
ordningen gjelder også i Norge da den er tatt inn i 
EØS-avtalen.
 Energikravene til boligbelysning er beregnet 
å spare nesten 40 TWh årlig i EU i 2020.
Foto: Andrey Armyagov / Scanstockphoto
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Ap vender tommelen ned
Audun Lysbakken (SV) mener et regulert 

boligmarked vil gjøre det lettere for 
ungdom å kjøpe eller leie bolig, og tar 

til orde for sterkere offentlig styring. 
Stortingsrepresentant Håkon Haugli 

(Ap), talsmann i boligsaker og leder av 
Aps boligpolitiske utvalg, mener bygging 

av flere boliger er det viktigste og nær 
eneste svaret for å dempe høye bolig-
priser. Haugli og Ap avviser både SVs 

markedsreguleringer og ulike bolig-
skatteforslag, og mener regulerte leier 

åpner for nye ”svarte” markeder.
 – Det ser vi i det store leiemarkedet 

Sverige, der boliger leies ut i tredje og 
fjerde hånd, med påslag i hvert ledd, 

sier han til Dagens Næringsliv.

Malermafia hvitvasker milliarder
Nettverk av organiserte kriminelle fra Albania bruker fiktive malerfakturaer for å 
hvitvaske millionbeløp fra heroinhandel, skriver Maleren. Så langt er 44 nettverk 
avdekket, forteller skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen i Skatt Øst til bladet.
 Kjeder av leverandører organiserer svart arbeid, og så utstedes falske eller 
fiktive fakturaer. Fakturaene forteller om malerarbeid som aldri er levert eller på 
noen måte er gjennomført i den formen som fakturaen sier. Den fiktive fakturaen 
bokføres hos ”kjøper” og betales til ”selger”. Han tar ut pengene i kontanter og 
returnerer dem til ”kjøper”, altså narkotikanettverket, mot en liten provisjon. 
”Selgeren” er som regel en rusmisbruker eller utlending som er i Norge med falsk 
identitet. Foto: Knut Ekanger / Scanstockphoto

Gjør det selv
Shabby chic synes ikke å gå av moten. 
Billigst blir det om du gjør det selv. Du 

trenger matt maling og sandpapir for 
å få det rette uttrykket. Kunsten er ett 
eller flere tynne lag med farge, skriver 

Villaägaren – og anbefaler fargesprøyte 
fremfor kost. Det gir imidlertid mye søl. 

 Når du har fått et heldekkende lag 
lar du det tørke i minst ett døgn før du 

begynner å slipe med fint sandpapir. 
Begynn med hjørner og kanter for å få 
den ekte, slitte følelsen, og prøv deg 

frem. Pass på så du slutter i tide.
Foto: Andrzej Tokarski / Scanstockphoto

Nå er de her
”Frittgående brunsnegler selges – plukk selv! 
Flotte eksemplarer foret opp på de fineste 
planter og blomster. Posesalg fra klokken 18 hver 
kveld – nye forsyninger kommer inn etter hvert 
regnvær. Tilhenger kan leies for bortfrakting. 
Ingen grunn til panikk – her er nok til alle!”

Mona Haug, Asker

Bekjemper vandalisme 
med grønnsaksdyrking
Hageaktiviteter minsker tilgrising og vandalisering 
– og øker merverdien for både leietakere og ut-
leiere. Det viser prosjektet Odla i stan som pågår i 
Malmø, skriver Estate Magasin. En eiendomsbesitter 
i bydelen Seved registrerte at beplantede områder 
fikk stå i fred i et kvartal der gjenger, vandalisering 
og ildspåsettelse var et stort problem. I dag er han 
en av dem som entusiastisk lar sine leietagere be-
nytte de grønne arealene rundt husene til dyrking. 
Håpet er at hageaktiviteter skal bygge broer mel-
lom generasjoner og kulturer. Prosjektet har også 
en økologisk dimensjon i tråd med byens miljø-
politikk. Foto:Lori Sparkia / Scanstockphoto

sett&hørt
“Blir det for mange barnefamilier et sted 

blir alt intelligent liv pulverisert og 
forvandlet til sandkasser og andre 

åndsforlatte innretninger.”
Bydoktor Erling Fossen i Estate Magasin
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Boligalarm

KUN980,-*

Spesialtilbud til medlemmer av 
Huseiernes Landsforbund

Pris for installasjon er kr. 980,-. Månedsabonnement er kr. 329,-/mnd.*

Alarmpakken inneholder: Gateway sentralenhet med GSM, sirene med innebygget varmedetektor, 
betjeningspanel med kontaktalarm og leser for kodebrikke, magnetkontakt til hoveddør, bevegelsesdetek-
tor med innebygget temperaturmåler, seriekoblet røykdetektor med sirene og talefunksjon, 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 

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,-). 

*Tilbudet forutsetter nyinstallasjon av boligalarm og tegning av månedsabonnement. 
  Tilbudet har noen geografiske begrensninger.
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Travel energibunt
Han skal sikre din energi i årene fremover: At det er nok av den, at den er ren, miljøvennlig og 
ikke så altfor dyr. I tillegg har han skredfaren i Norge å bekymre seg for, og ikke minst en gård 
og en familie å ta vare på. Ikke rart mannen er travel. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD   ILLUSTrASJON: HERB

Senterpartihøvding Per Borten påpekte 
at sprikende staur er tunge å bære. 
Monstermaster derimot, hviler ganske 
så lett på barnebarnet Ola Borten Moes 
skuldre.
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hus & bolig spør;

– Hei, ja, det er Ola Borten Moe som ringer. 

– Hei, det var fint at du ringte siden du ikke hadde tid til å 
møte -
– Men du, jeg er på vei inn i et fly, så vi må ta dette litt fort, 
altså. 

– Ja, ok –
– Og jeg har sett litt på spørsmålene du sendte meg, og når 
det gjelder Enova, så har vi nå undertegna en ny avtale med 
dem, og det blir veldig bra. Enova får tilført betydelig ekstra 
midler. Samtidig er oppgaveporteføljen endret. Vi har tilført 
at de skal være behjelpelige med å få frem ny, miljøvennlig 
teknologi både i industri og andre prosjekt. Enova har altså 
fått nye mål, og midlene vil øke med 200 millioner ekstra fra 
2014 og ytterligere 100 millioner ekstra fra 2015. Ti prosent 
skal brukes på klimateknologi i året. Målet er 6,25 TWh spart 
energi innen 2015. Det er 
viktig for å sikre omstillin-
gen til et mer klimavennlig 
samfunn og for å bedre 
forsyningssikkerheten. 

–  Men støtteordningene til 
husholdningene -
– Du, noen av disse spørs-
målene må du ta med 
Enova. Vi gir rammer, ret-
ning og mål, og så er det 
Enova som har ansvaret for 
å fylle dem med innhold. 
Det betyr at mye er opp til Enova. De har selv stor frihet til å 
utforme støtteordninger. Men vi vil ikke at Enova skal inter-
venere i et allerede velfungerende marked. 

– Så å håpe på støtte til innkjøp av luft-til-luft-varme-
pumper er fåfengt? 
– Det er meningsløst å tenke at staten skulle støtte 
luft-til-luft, det ville være kontraproduktivt, og det 
samme gjelder for rentbrennende ovner. Fordi mar-
kedet fungerer fint av seg selv. 

– Hva med støtte til etterisolering?
– Da må Enova i så fall regne seg frem til at slik støtte vil gi ny 
teknologi inn på boligmarkedet, men jeg ville bli svært over-
rasket om de klarte det. 

– Så det er teknologien som skal støttes, og ikke husholdning-
ene? 
– Teknologien er viktig også for husholdningssegmentet. Vi 
har teknisk forskrift, og det varsles om passivhusstandard for 
alle nye boliger i nær fremtid – da trengs mer teknologi. Og 
der kommer Enova inn. Vi har også spesifikt pekt på at olje-
fyrer skal ut innen 2020. 

Olje- og energiminster Ola Borten Moe

Ola Borten Moe (36)

• Barnebarn av tidligere 
 statsminister Per Borten.    

Er utdannet agronom og har   
mellomfag i statsvitenskap og   
historie. Har vært olje- og energi- 
minister siden mars 2011. 

• Har selv en gård på stein-  
grunn, men bekymrer seg   
for dem som ikke har det. 

• Mener ny teknologi er et av de viktigste 
midlene mot målet om mer miljøvennlig 
energi og bedre forsyningssikkerhet.  

”Mastene er ikke 
noe mål i seg selv, 
men et virkemiddel 
for bedre forsynings-
sikkerhet og mer 
klimavennlig energi.”

➤
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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

••••• ••• •
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– Men hvordan stiller du deg til en eventuell ordning med skatte-
fradrag for enøktiltak i boligen, som for eksempel etterisolering, 
utskifting av vinduer og lignende? 
– Senterpartiet har tatt til ordet for en slik type ordning, men 
det må vi komme tilbake til i statsbudsjettbehandlingen. 

– Er enøktiltak i boligen i det hele tatt et mål, synes du? Du har 
jo vært ute i mediene og snakket varmt for mer kraftforbruk her 
i landet? 
– Vi bygger bedre infrastruktur og bedre kapasitet på strøm i 
Norge blant annet fordi vi skal elektrifisere deler av norsk sok-
kel og transportsektor, og ting som nå går på olje og gass skal 
over på strøm. I tillegg vokser befolkningen veldig. Vi har pas-
sert fem millioner, og vil snart være seks. De nye som kommer 

til, vil nok også ha både lys og 
varme. Så det jeg mener er at 
med disse årsakene er det er bra 
om strømbruken går opp.

– Vinteren 2010 – 2011 kom med 
sprengkulde, og skyhøye strøm-
priser og ga strømkrise her i lan-
det. Hva blir gjort for å hindre 
lignende tilstander i fremtiden? 
– Det er uhyre viktig at du spør 
om dette. Strømkrisen var det 

første som traff meg som statsråd. Nå har det regnet siden, og 
krisen er i ferd med å glemmes, men situasjonen kan fort endre 
seg. Det er flere strategier for å hindre lignende tilstander. Den 
første er at vi bruker mindre strøm, og mer biobrensel, fjern-
varme og så videre. Det andre er bedre overføringskapasitet. Det 
tredje er å øke på produksjonssiden. Det fjerde er økt utveks-
lingskapasitet med utlandet. 

– Og hvilke av disse strategiene jobbes det med? 
– Vi jobber med alt. Det bygges og bankes over hele Norge. 
Men noe av dette tar lang tid, mange år, så resultatene kommer 
ikke over natten.

– Du er en varm tilhenger av ”monstermastene” på Vestlandet – 
er dette grunnen? 
– Mastene er ikke noe mål i seg selv, men et virkemiddel for 
bedre forsyningssikkerhet og mer klimavennlig energi. Men du, 
nå har jeg ikke tid til å snakke mer. 

– Men jeg har jo en haug med spørsmål igjen – når kan vi-
– Jeg får se om jeg får ringt deg opp igjen.

– Fint, men når da?
– Jeg får prøve igjen om en times tid. Hadet!

**************

– Ja, hei, Ola Borten Moe igjen. Men jeg har liten tid, altså, så 
nå må det gå fort. 

– Ok, da legger jeg Enova-spørsmålene litt til side for nå. 
Men hvordan tenker du energisparing i hverdagen – har du for 
eksempel gjort noen energieffektiviserende tiltak på gården din i 
Trøndelag? 

”Gården ligger 
på fjell. De leste 
Bibelen først, de 
som bygde den.”
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MEST BREDBÅND 
FOR PENGENE

– ifølge telepriser.no!

Ring oss i dag på 
tlf: 38 79 79 00

– Vi ordner alt for deg!

Få opptil 20 mbit bredbånd
hjemme for kun

kr 279,-*

Vennligst vis til avtalen med 
Huseiernes Landsforbund i samtale med Broadnet

broadnet.no/kampanje

* Prisen er inkl. mva. og forutsetter 12 mnd. avtaletid. 
 Minste totalpris er kr 3 348,- per år. Har du ikke et aktivt fasttelefoni-abonnement, 

vil linjeleie på kr 79 per måned komme i tillegg.

– Vi har etterisolert, bytta vinduer, og så fyrer vi med ved. 

– Har du et energisparetips til folk flest?
– … Egentlig ikke. Folk må finne ut hva som passer best for 
hver enkelt. 

– Ja, vel. Jeg skjønner jo at du er en travel mann – hvordan går 
hverdagen som gårdbruker i Trøndelag, familiefar og minister i 
hop? 
– Det kan jo av og til være -. Jeg ukependler: Drar til Oslo 
mandag morgen og opp igjen fredag ettermiddag, og da prø-
ver jeg å være tilstede for dem hjemme så godt som mulig.

– Du har tidligere forsvart boplikten varmt. Hvorfor er den så 
viktig?
– Når det gjelder hjemmelen kommunene har til å innføre 
boplikten som de ønsker, har det med det kommunale selv-
styret å gjøre. Men når det gjelder boplikten for de konse-
sjonsbelagte jordbrukseiendommene mener jeg den er viktig 
for å sikre at det bor folk der, i stedet for at de gjøres om til 
fritidseiendommer. 

– I Hus & Bolig har vi tidligere skrevet om de mange boligene 
i Norge som ligger rasutsatt til. Rett meg om jeg tar feil her, 
men jeg har skjønt det sånn at også din gård ligger på utsatt 
kvikkleiregrunn? 
– Det stemmer ikke helt. Gården ligger på fjell. De leste 
Bibelen først, de som bygde den. Men gjennom NVE har jeg 
ansvaret for dette med ras, og det er noe vi bruker mye tid og 
energi på, for dette gjelder hverdagen til mange mennesker. 
Ser du tilbake på de ulykkene i norsk historie som har krevd 
flest menneskeliv, så er det gjerne ras og skred – også i nyere 
tid. Så vi har et stort arbeid gående tilknytta kartlegging, fore-
bygging og overvåkning, for å minimalisere faren. Vi behand-
let nylig en stortingsmelding om temaet og bruker stadig mer 
ressurser på det. Så det er høyt oppe på dagsordenen. Det gikk 
et stort kvikkleireras i nabobygda, på Byneset, i jula – det gikk 
heldigvis bra med hus og folk, men det var en påminnelse om 
at dette krever oppmerksomhet. Og det får det. 

– Jeg hopper litt i spørsmålslisten, nå, men hvis vi går litt til-
bake til dette med energisparing, så satte Arnstadutvalget, som 
leverte rapporten ”Energieffektivisering av bygg” i 2011, som 
mål å redusere totalt energiforbruk til drift av bygg med 
10 TWh i året innen 2020. Hvordan kan vi nå dette målet?
– Det er ikke et mål vi har satt, det er et mål utvalget mener 
er fornuftig. Så har vi andre studier i etterkant som peker på 
andre mål. Vi har ikke vedtatt en slik innsparing. Men vi har 
vedtatt en lang rekke virkemidler, blant annet teknisk forskrift, 
og så har vi Enova, og dette er for å realisere det potensialet 
som utvilsomt ligger der. 

– Til slutt: Hva synes du er den største utfordringen i jobben 
din som olje- og energiminister? 
– Å jobbe for å gi landet en trygg, stabil, forutsigbar og miljø-
vennlig energiforsyning. raa@huseierne.no
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I Tvedestrand sentrum er det yrende liv langs 
bryggekanten i fellesferien, men mange av byg-
ningene står tomme. Vinduer uten gardiner gri-

ner mot forbipasserende. Utenfor flasser malin-
gen, mosen kryper høyt på veggen og sprekker i 
muren viser tegn på at ingen ønsker å vedkjenne 
seg stedet. Skal man virkelig tvinge noen til å bo 
her? Mer enn 60 kommuner har boplikt, blant 
annet sørlandskommunen Tvedestrand. Ordnin-
gen som ble innført i 1974 praktiseres ulikt fra 
sted til sted, og politikerne krangler om hvordan 
boplikten faktisk fungerer. 

Leier en sørlending
På Borøya noen kilometer utenfor sentrum mø-
ter vi Åse Marie Larsen og datteren Antonia på 
trappen foran det som i dag er deres sommerhus. 
Med tid og stunder skal de flytte hit. Etter flere 
runder med kommunen, har Larsen nå fått be-
skjed om at boplikten må overholdes. Derfor har 
hun ordnet med en leieboer.
 – Selv om ordningen ikke er ideell er det i 
hvert fall noe som fungerer. Jeg bor i Oslo ti må-

neder i året, og er på Borøy i de to sommermåne-
dene. Etter hvert skal jeg flytte hit, men slik situa-
sjonen er i dag vil jeg bli værende i Oslo, enn så 
lenge.  
 Skal Larsen melde flytting til Tvedestrand, må 
også hennes 12 år gamle datter skifte skole. 
 – Det er uaktuelt å ta min datter ut av skolen 
og det gode miljøet hun tilhører i dag. Derfor har 
jeg gjentatte ganger søkt om utsettelse av boplik-
ten. Det har aldri vært i mine tanker å få fritak. 
Med tid og stunder ønsker jeg å flytte permanent 
til huset. Jeg har flyttet mye i mitt liv, men det 
er her jeg har min tilhørlighet. Farmor og farfar 
drev landhandel på øya og farfar bor her i sitt 
eget hus fra mai til september hvert år, sier hun.
 Hun var klar over boplikten og premissene 
som fulgte med da hun kjøpte huset. Allikevel 
synes hun boplikten rammer urettferdig og vil-
kårlig. 
 – Hadde jeg valgt å kjøpe en tomt og bygge en 
ny bolig, hadde jeg omgått boplikten. Derimot 
kjøpte jeg i 2006 et fallerferdig hus som jeg satte 
i stand. Siden huset ikke er nytt er jeg altså nødt 
til å oppfylle boplikten. Dette mener jeg er urett-
ferdig, sier Larsen.

Vil tette smutthull
Ordfører Jan Dukene (H) i Tvedestrand kom-
mune er langt på vei enig med Larsen og kjenner 
til smutthullet.
 – Vi vet om flere tilfeller i vår kommune hvor 
det er forskjellig regler for to nabohus fordi det 
ene er et gammelt hus og det andre er nytt. Dette 
er et smutthull som vi akter å tette, sier ordføre-
ren. Dette vil han gjøre for at reglene skal være 
rettferdige, ikke for at det skal bli vanskeligere å 
omgå boplikten.
 – Jeg er jo prinsipielt mot boplikt og synes 
den har utspilt sin rolle. Men så lenge vi har den 
er vi i hvert fall nødt til å gjøre den så rettferdig 

Boplikten
– lett å omgå

Boplikt skal sikre lys i vinduene vinterstid, men reglene er lette 
å omgå og skaper også frustrasjon, aggresjon og angiveri. 

SOMMERIDYLL: I felles-
ferien koser folk seg på 
brygga i Tvedestrand, 
men ellers i året kan det 
være stille og dødt. 
Boplikt ble innført i 1974. 
Foto: Willy Haraldsen / 
Scanpix.

TeksT: Dag Erik kongsLiE  
ggggFOTO: soLFriD sanDE
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➤
AKSERPTERER VEDTAKET: Åse Marie Larsen og datteren Antonia bor i Oslo ti måneder i året. Sommerferien nyter de i det gamle 
huset på Borøya som er pusset opp og satt i stand etter alle kunstens regler. For å oppfylle boplikten må de leie en sørlending.
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som mulig. Derfor vil vi prøve å tette smutt-
hullet. 
 Å leie ut boligen er ordføreren positiv til – 
hvis man altså ikke har anledning til å oppfylle 
boplikten selv.
 – Dette er ikke et smutthull, men helt lovlig 
praksis som vi ikke har noen som helst motfore-
stillinger til, sier han. Det er ingen grenser for 
hvor liten del av boligen som må leies ut. Po-
enget er at noen skal bo der og ha folkeregistrert 
adresse.
 – Derfor er det ikke noe problem å leie ut et 

anneks eller en kjellerleilighet eller et enkelt 
rom, for den saks skyld, sier Dukene.

Får betalt for å oppfylle boplikten
På Lyngør, som også ligger i Tvedestrand 
kommune, har noen tatt begrepet ”lei en 
sørlending” til et nytt nivå. Her er det en 
sørlending som får betalt for å bo på ei-
endommen.
      – Det som er viktig for eier er at bo-
plikten overholdes. Han som eier huset 
leier meg for noen tusen kroner i må-
neden slik at jeg kan bo her. Han bru-

ker huset tre uker i året. Resten er han et 
annet sted, sier den innleide kvinnen til 

Hus & Bolig via Huseiernes Landsforbunds 
distriktsrepresentant Tom A. Sørensen i Aust-

Agder. Verken hun eller husets eier ønsker å stå 
frem. Eiendommen er verdt et tosifret antall mil-
lioner. 
 – Jeg trives veldig godt med ordningen. Jeg 
bor i husets anneks og får dekket alle boutgifter 
samtidig som jeg får penger for ”jobben” jeg gjør, 
sier kvinnen. 
 – Jeg kjenner til mange tilfeller hvor man lei-
er ut til lokale. Til tross for at dette er helt lovlig 
og legitimt er folk redde for å vise dette offentlig. 
Boplikten og overholdelse av den er en så het po-
tet at ingen ønsker særlig oppmerksomhet rundt 
det, sier Sørensen.
  
skaper angiversamfunn
I Lillesand kommune synes nå flere å være mot 
boplikt enn for. 
 – Boplikten har vært omstridt hos oss så 
lenge jeg kan huske. Det siste er at vi avskaffet 
boplikten på Ågergøya, fordi det er vanskelig å 
oppfylle boplikten på et sted uten veiforbindelse. 
Det betyr at det ikke er boplikt på noen av øyene 
i vår kommune, sier ordfører Arne Thomassen 
(H).
 Mange lokalsamfunn opplevde en forsuret og 
lite hyggelig stemning hvor man begynte å kikke 
hverandre i kortene.
 – Det blir ekkelt når man vet at naboene sitter 
og teller antall døgn det er lys i vinduene dine. 

FORFALL: Da boplikten ble innført i Tvedestrand på 70-tallet var effekten positiv. I dag står mange av husene i sentrum tomme, 
både sommer og vinter.

MOTSTANDER: Ordfører 
Jan Dukene (H) i Tvede-
strand er prinsipielt mot 
boplikt, som han mener 
har utspilt sin rolle.
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Du vet at dersom det ikke er lys i 
seks måneder og en dag, vil noen 
ringe kommunen å sladre. Sånn 
kan vi ikke ha det, sier ordføre-
ren.
 HLs mann i området bekref-
ter fort at dette er et problem.
 – Da jeg forhørte meg om 
noen ville stille opp i denne 
artikkelen fikk jeg flere svar om 
at man kunne stille, men ingen 
ønsket å ha bilde eller navn på 
trykk i frykt for hva naboer kom 
til å tro. Til tross for at det er fullt lovlig og at det nærmest 
legges til rette for utleie, er folk så redd for hva naboene tror 
og tenker at de ikke ønsker å ha noen som helst oppmerk-
somhet rundt det, sier Sørensen.
 Dette overrasker ordføreren. Han ønsker ikke at det skal 
være slik.
 – Som høyremann er jeg prinsipielt mot boplikt, og per-
sonlig ønsker jeg ikke å bli fortalt hvor og når jeg kan bo, og 
det tror jeg heller ikke de fleste andre ønsker, sier han. – Når 
reglene er som de er blir det helt feil at man skal ha dårlig 
samvittighet for å leie ut boligen sin, så lenge man følger de 
reglene som er i kommunen. Jeg håper virkelig ikke det er 
tilfelle at folk er så livredde som det kan høres ut, sier han.

Ville hindre fraflytning
Da boplikten ble innført på 70-tallet var man i Lillesand 
redd for at kommunen skulle bli forlatt. Det var vanskelige 
tider og man følte at man trengte å holde på beboerne. 

står på sitt
I  utgave 3, 2011 skrev Hus & Bolig om ekteparet Johan-
sen som hadde fått pålegg om boplikt. ekteparet var 
bosatt i Drammen og hadde frem til i fjor åpent benyttet 
huset til fritidsbolig.
  – saken endte med at vi ble nødt til å flytte til Hol 
kommune for å kunne beholde hytta vår. Rundt juletider 
ble min mann rammet av slag. Nå ønsker vi å flytte tilbake 
til Drammen. selv ikke nå får vi dispensasjon av Hol kom-
mune til å oppheve boplikten.
  For ekteparet har saken vært belastende ettersom de 
kjøpte boligen før boplikten ble gjeldende i kommunen.
  – Ingen lover kan ha tilbakevirkende kraft, men her 
bruker plan- og bygningsloven som årsak til at man ikke 
kan bruke en helårsbolig som fritidsbolig. Dette er me-
ningsløst da det ikke vil være problematisk for gjeldende 
infrastruktur i kommunen at huset brukes mindre enn hva 
det er regulert for, sier professor Normann Aanesland. 
  – Vi hadde muligheten til å gå rettens vei, men 
syntes at det ville bli for tungt i vår alder. Vi føler at kom-
munen vant ved at de kunne presse gjennom noe uten å 
risikere å tape noe. Dette er vår private økonomi mot kom-
munens. De har lite å tape, vi hadde alt å tape. Det føles 
alt annet enn rettferdig når vi aldri egentlig har gjort noe 
galt, sier Johansen.

➤

Arne Thomassen

Fakta om boplikt
•  I 1974 fikk kommunene anledning til å innføre boplikt 

på eiendommer. Hensikten var å dempe en utvikling der 
stadig flere tok i bruk boliger som hytter. 

•  66 kommuner har i dag boplikt på alle boligeiendom-
mer. Tallet er synkende. I 2008 hadde over 70 kom-
muner boplikt.

•  Mange har opphevet boplikten etter å ha innført. 
•  Boplikten på boligeiendommer er upersonlig. Det vil si 

at eier ikke behøver å bo der selv.
•  Bolikten er blitt utvidet til også å kunne gjelde eien-

dommer som har går i arv.

Etter konsesjonslovens § 7, første ledd, kan den enkelte 
kommune ved forskrift innføre boplikt ved overdragelse av 
enhver bebygd eiendom som er, eller har vært i bruk som 
helårsbolig. Boplikten etter § 7 er upersonlig, det vil si 
at etter denne bestemmelsen trenger ikke eieren selv å bo 
på eiendommen, han kan for eksempel leie den ut, slik av 
den er bebodd minst 50 prosent av nettene.
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Og effekten var positiv.
 – Når vi ut på 90-tallet så at ting begynte å snu, ble 
det på tide å lempe på kravene. Vi ønsker jo ikke at det 
skal være en plikt å bo her. Derfor er vi for bofrihet og 
mot boplikt, sier ordføreren. 
 Lillesand er en liten kommune hvor det er viktig at 
det er konsensus blant folk om hva som gjøres, mener 
han. 
 – Ser vi at det fungerer på Ågerøya vil vi se på mu-
lighetene til å gå til valg om å fjerne boplikten i resten 
av kommunen. Men da er det viktig at vi har folket 
med oss, forklarer han. – Hadde det foreligget noe 
forskning og statistikk som kunne vise om boplikt 
fungerer eller ikke hadde det nok lettet debatten be-
traktelig. 
 Nylig gjorde Lillesandsposten en undersøkelse 
blant beboerne i Lillesand. Den viste at hele 60 pro-

sent av de spurte ønsket å fjerne boplikten i kommu-
nen helt.
 – Ordføreren tror ikke på noen store prisstigninger 
på eiendommene selv om boplikten skulle forsvinne.
 – Noe vanvittig hopp i boligprisene tror jeg kun 
gjelder enkelte eiendommer. De aller fleste boligene i 
sørlandskommuner ligger tross alt ikke som indrefile-
ter i vannkanten. Jeg tror ikke rike folk fra Oslo ønsker 
å kjøpe seg sommerhus midt i et byggefelt i Lillesand. 
Indrefiletene er det generelt få av i utgangspunktet, og 
de lever sitt eget liv. Men ring meg om et år så skal jeg 
svare deg konkret på alt dette, sier han.

store forskjeller
I 2007 gjorde Bygdeforskning en undersøkelse på 
praktiseringen av boplikten i de forskjellige kommu-
nene. Rapporten ble utarbeidet av Oddveig Storstad, 

TRIVES: Aase 
Marie Larsen har 
røttene sine på 

Borøya. Bestefaren 
drev butikk her 

ute. Men så lenge 
datteren Antonia 

går på skole, er 
det uaktuelt å 

melde flytting fra 
Oslo.
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Magnar Forbord og Arild Blekesaune. Boplikten ble 
kommunenes ansvar i 2004. Rapporten viser at prak-
tiseringen av boplikten varierer stort fra hvor i landet 
du befinner deg, og også hvilke politiske partier som 
har innflytelse.
 – Tendensen til å innvilge fritak fra boplikten øker 
jo lenger sør du kommer. Jo lengre nord du kommer 
setter kommunene oftere krav om boplikt ved konse-
sjon, og er mindre villige til å gi fritak ved odel, forteller 
Forbord.
 – Antallet søknader om fritak fra boplikten og an-
tallet innvilgede søknader om varig fritak øker med økt 
antall Frp-representanter i kommunestyret, viser rap-
porten. Det betyr at sannsynligheten for at en konse-
sjonssøknad innvilges uten vilkår om boplikt er størst 
i Frp-kommuner, og minst i kommuner der Sp og/eller 
SV har stor oppslutning, sier han.

 Undersøkelsen viser i bunn og grunn hvor stor grad 
av frihet kommunene har til å praktisere denne lovgiv-
ningen som de vil. Samtidig som boplikten oppfattes 
som en form for tvang er det stor frihet i praktiseringen 
av den. 

Fleksibelt regelverk
– Det er kommunen som skal føre kontroll med at bop-
likten overholdes. I hvilken grad dette gjøres er opp til 
den enkelte kommunen. Faktisk er regelverket såpass 
åpent at vi ser store forskjeller i praktiseringen, selv der 
reglene er skjerpet. Kommunene er i sin fulle rett til å gi 
de dispensasjoner de måtte ønske, sier jurist Marianne 
Barstad i Statens Landbruksforvaltning.
 Ved en lovendring i 2008  fikk kommunene  rett 
til en ytterligere innskjerping, ved at den kommunale 
forskriften også kan inneholde bestemmelse om at 
overdragelser av eiendommer innen familien skal være 
gjenstand for boplikt.
 – Dette er den strengeste varianten av boplikten og 
i dag er det 66 kommuner som praktiserer den. Det be-
tyr at boligen har boplikt uten utløpsdato, selv ved arv. 
Dette er nok den delen av boplikten som kan oppfattes 
som urettferdig hos de fleste. Her gjelder da reglene for 
oppfylling av boplikten selv om man altså har arvet, 
sier hun.
 – Hva skjer dersom du ikke har muligheten til å 
overholde boplikten i et hus du arver?
 – Hvis du arver et hus som har boplikt etter null-
grensereglene og ikke skal bo, har du to muligheter. 
Enten kan du leie ut boligen til noen andre. Leieren 
må folkeregistrere seg på eiendommen og da er boplik-
ten oppfylt. Hvis leieren flytter, må du finne en annen 
leier. Den andre muligheten er å søke kommunen om 
konsesjon for å bruke eiendommen som fritidsbolig. 
Kommunen kan da vurdere om du kan eie eiendom-
men uten å bo der fast. Hvis du ikke får konsesjon, må 
du enten oppfylle boplikten eller selge eiendommen. 
Vær oppmerksom på at hvis du får konsesjon som fri-
tidsbolig, så gjelder det bare for din eiertid, sier hun. 
 – Hvis du har prøvd og prøvd å selge eiendommen 
som helårsbolig og ikke fått noen bud, kan du prøve å 
selge den som fritidsbolig. Da må kjøperen først søke 
konsesjon som fritidsbolig. Da er det viktig å doku-
mentere for kommunen at boligen ble forsøkt solgt, 
men at det ikke kom bud eller budene var veldig lave. 
Kommunen må da vurdere om man skal gi konsesjon 
til fritidsbolig. Siden dette er usikkert, bør man snakke 
med megleren om hvem som skal ha konsesjonsrisi-
koen i slike saker, så kjøperen ikke sitter igjen med tap, 
påpeker Barstad. 

Ulik praktisering
I Risør kommune har man valgt å la boplikten omfatte 
hele kommunen, ulikt Tvedestrand og Lillesand hvor 
den bare gjelder i deler av kommunen.
 – Vi ønsker ikke at det skal oppstå situasjoner der ➤
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noen har boplikt, mens andre ikke har basert på geo-
grafisk beliggenhet. Det mener vi er helt feil. Derfor 
har vi boplikt i hele kommunen og ikke bare i sen-
trum av Risør, som kanskje er den delen vi ønsker al-
ler mest å skjerme, sier ordfører Per Kristian Lunden 
(Ap).
 I likhet med Lillesandsposten gjennomførte Ag-
derposten nylig en undersøkelse på oppslutningen 
rundt boplikt i kommunen, og til forskjell fra Lil-
lesand var det her et flertall for å ha boplikt.
 – Det synes jeg viser at man kan trives med 
boplikt også. Den oppleves nødvendigvis ikke som 
tvang, men som et hjelpemiddel for de som bor her 
året rundt, sier han.
 Risør kommune har ikke boplikt på arv, men 
dersom arvinger selger eiendommen trer boplikten i 
kraft igjen. Dette synes Dukene i Tvedestrand er dob-
beltmoral og feigt.
 – Dette er et perfekt eksempel på alle som mener 
at boplikten er grei. Det er jo derfor ingen av de lo-
kale føler at den er plagsom, fordi de aldri blir berørt 
av den. Hadde man ikke hatt slektskapsunntaket tror 
jeg neppe det hadde vært en eneste kommune som 
hadde hatt boplikt. Skal man først ha boplikt me-
ner jeg man bør innføre boplikt fullstendig. Vi velger 
heller å jobbe for å fjerne den, sier Dukene.

redd for prisstigning
Et vanlig argument for boplikt er at 
man er redd for at oppheving skal 
gjøre det vanskelig for lokale å kjø-
pe seg strandeiendommer, fordi rike 
folk fra byene kjøper opp disse og 
presser prisene kunstig opp.
    – I Risør har vi så mange attrakti-
ve eiendommer at vi er opptatt av at 
de lokale skal kunne kjøpe disse. Vi 
ønsker ikke at de flotteste eiendom-
mene skal kjøpes opp og bebos en 
liten andel av året. Dette er vi aller 
mest redd for i Risør sentrum, sier 
Per Kristian Lunden.
    Jan Olav Birkenes har jobbet som 
eiendomsmegler i Lillesand i over 

20 år. Han tror ikke oppheving av boplikten kom-
mer til å påvirke eiendomsprisene i det hele tatt.
 – Jeg har nå jobbet som megler mens boplikten 
gradvis har forsvunnet i Lillesand. Jeg solgte faktisk 
en hytte for en liten stund tilbake. Til tross for at det 
var en strandeiendom er jeg overbevist om at jeg fak-
tisk hadde fått mer for den dersom dette var en hel-
årsbolig .
   Birkenes mener man ikke må se seg blind på til-
fellene med eiendommene som kalles indrefileeter.
 – Det er faktisk snakk om veldig få eiendommer 
som blir berørt av dette. Disse vil åpenbart stige mas-

se i verdi, men skal man ha et regelverk for å skjerme 
akkurat disse få boligene? Det synes jeg personlig er 
meningløst. Det foreligger ingen statistikk på at bo-
ligprisene vil stige, sier Birkenes som ikke opplever 
boplikten som noe problem.
 – Sånn det er i dag er den der til irritasjon for de 
som til en hver pris vil ha den vekk. For alle andre 
har den nær sagt ingen betydning. 

Bidrar lokalt
På steinbryggen i vannkanten forklarer Aase Marie 
Larsen hva som står igjen av arbeid før de anser seg 
som ferdige.
 – Det vi trenger å gjøre nå er å fikse steinbryggen 
her. Her er det store steiner som raser ut. Heldigvis er 
det så grunt at de ikke blir borte. Det blir en stor jobb 
og sette i stand alt dette, men for meg er det viktig at 
det ser bra ut og at det ikke er så forfallent som det 
var da jeg tok over.
 Under hele renoveringsprosessen har Larsen 
brukt lokale håndverkere og handlet fra det lokale 
næringslivet enten hun har fått satt i stand gamle 

Per Kristian Lunden
Foto: Risør Arbei-
derparti
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ovner eller malt rosetter i taket. Kjøkkenutstyr, kjøk-
keninnredning, møbler, baderom – alt er handlet 
lokalt. 
 – Jeg akter også å bruke lokale entreprenører for 
å sette i stand bryggen. Det er viktig for lokalsam-
funnet og det bidrar til verdiskapning. I tillegg har 
jeg lokal arbeidskraft som hjelper meg å holde ha-
gen og området rundt i stand, forteller hun.
 Ordfører Dukene mener det er svært viktig at 
man henter kapital utenfra.
 – I dag er det hytteturistene som står for om lag 
50 prosent av den totale verdiskapningen i Tvede-
strand kommune. Jeg kan forsikre deg om at det 
ikke er hyttene her ute som forfaller. I Tvedestrand 
sentrum har vi tomme butikklokaler og store hus 
som står helt forlatt. Vi er nødt til å ha kapital uten-
fra. Det må da være mye bedre at det lyser to måne-
der i vinduet i en møblert fritidsbolig som holdes 
ved like, enn at det ikke lyser i en umøblert bolig 
som forfaller fordi ingen vil bo der, sier ordføreren. 
dek@huseierne.no

slik omgås boplikten:
• Hele eller deler av boligen leies ut utenom sommersesongen. 

• Flytting meldes til Folkeregisteret uten at man faktisk flytter.

• Man argumenterer for forhold som gjør at man ikke kan oppfylle 
boplikten, for eksempel dårlig veiforbindelse eller at man har et 
yrke man ikke kan utøve på stedet.

• Bruker helsemessige årsaker som unnskyldning. 

• Boligen overføres til barn ved arv.

• Man bygger nytt. Nye hus er ikke omfattet av regelverket.

STENGT: 66 kom-
muner bruker 
boplikt som 
virkemiddel. Det 
finnes lite forsk-
ning og statistikk 
som kan si noe 
om virkningen av 
ordningen. Foto: 
Dag W. Grundseth 
/ Scanpix.
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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 ØS

TF
OL

D

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 ØS

TF
OL

D

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 ØS

TF
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D

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. ØS

TF
OL

D

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 AK

ER
SH

US

BULL & 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 OS

LO
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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 OS

LO
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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 OS
LO
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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 OS
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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 OS

LO
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ER
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US

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 OS

LO
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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 OS

LO

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 OS

LO

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 OS

LO

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 OS

LO

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 OS

LO

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 OS

LO

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.: Arbeider-
gaten). Postadresse: Advonor, Pb. 1393 Vika, 
0114 Oslo. Tlf.: 22 91 00 50. Fax: 22 91 00 51. 
koe@advok.no www.advok.no OS

LO
  /

 A
KE

RS
HU

S 
 / 

BU
SK

ER
UD

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 OP

PL
AN

D

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   BU

SK
ER

UD

Trenger du   advokatbistand?
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TENDEN ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Eystein Setsaas
Faste eiendommers rettsforhold, herunder 
entrepriserett, 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. VE

ST
FO

LD

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 VE

ST
-A

GD
ER

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 VE

ST
-A
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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 VE

ST
-A

GD
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SIMONSEN ADVOKATFIRMA 
KRISTIANSAND DA
Forretningsjuss og fast eiendoms rettsforhold.
Markensgate 9, VII
Postboks 437, 4604 Kristiansand
Tlf.: 38 17 00 80. Fax: 38 17 00 81
Epost: se@simonsenlaw.no   
simonsenlaw.no VE

ST
-A
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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 RO

GA
LA

ND

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

RO
GA

LA
ND

ADVOKATFIRMAET ØGLÆND & 
STANGELAND AS v/adv. Harald Øglænd
Fast eiendom inkl. feil og mangler, husleie, 
arv, skifte, barnefordeling, skilsmisse/samboer-
oppgjør, erstatning, alminnelig praksis.
Jærveien 12, 4319 Sandnes. 
Tlf.: 51 97 20 20. Fax: 51 97 20 21
Epost: ho@advia.no    www.advia.no RO

GA
LA

ND

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 HO

RD
AL
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D

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 SØ

R-
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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 SØ

R-
TR
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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 NO

RD
LA

ND

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.

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

Trenger du   advokatbistand?

ADVOKATFIRMA TOFTE DA v/adv. Hans Erdvik 
Fast eiendom, næringseiendom, husleie, 
mangelsaker, entreriserett, arbeidsrett og 
generell forretningsjus.
Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27-29, 
Postboks 759, 4666 Kristiansand.
Tlf.: 38 17 70 00. Fax: 38 17 70 01.
Epost: he@advtofte.no  www.advtofte.no VE

ST
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ER
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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

ST
-A

GD
ER
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Telefon 815 58 581 
nvk@nvk.nu · nvk.nu
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ufoRplikTende  

besøk

få oversikt over mulighetene med et besøk  
av en av våre konsulenter
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eneRgivindueR  
holdeR på vaRmen

Det er mange hensyn å ta når man skal ha nye dører og 
vinduer. Våre konsulenter er her for å gi gode råd og riktig 
veiledning. Alt for at dere skal bli fornøyde med resultatet, 
også på lang sikt.

Vi har konsulenter i Aust- og Vest-Agder, Buskerud, Oslo, 
Akershus, Vestfold og Sør Rogaland.

Bli inspirert på nvk.nu eller i våre utstillinger i Krokstadelva 
og på Kjeller.

Utstilling på vei i Stavanger – følg med www.nvk.nu
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juss

Firemannsboligen på Manglerud 
i Oslo er bygd på 1950-tallet. 
Leiligheten i annen etasje har fått 

et boareal på hele 128 kvadratmeter 
etter at loftet ble bygd ut. Øverst ble det 
plass til en loftstue på 16 kvadratmeter, 
og to romslige soverom til barna på 18 
og 11 år.
 – Drømmen om mer plass økte et-
ter-som barna vokste til, forteller eierne. 
– Heldigvis lot drømmen seg realisere 
gjennom utbygging og innredning av 
loftsrommet. 
 Loftet var delvis innredet av de forri-
ge eierne. Mannen i dette huset er svært 
nevenyttig, og gjorde isolasjonsarbeide-
ne selv med hjelp av en venn, i tillegg 
til å platekle tak og panele vegger, legge 
gulv og sette inn nye dører.
 – Det er penger å spare og mye glede 
ved å ha utført arbeidet selv, slik vi 
gjorde, men vi hadde innleid tømrer til 
konstruksjonsarbeidene, og elektriker til 
det elektriske anlegget. 

God trapp er viktig
Trappen opp til loftet er et viktig 
element. Den må være riktig plassert, 
og god å gå i. I eldre småhus i tre vil 
normalt en bakgangstrapp eller annen 
bratt og smal trapp være adkomsten til 
loftet. Eldre tretrapper kan ofte løses 
fra sitt opprinnelige sted og flyttes til et 
nytt sted i huset. Skal du ha en ny trapp, 
bør du prøve å få plass til en trapp med 
rette løp og med repos. Trappa bør helst 
svinge 90 eller 180 grader.
 – Å komme riktig opp på loftet er 
viktig for romfølelsen, men også for 
hvor mye den nye delen av leiligheten 
faktisk blir brukt. Vi bestilte ny trapp 
da vi bestemte oss for å innrede loftet 
til soverom og stue. Vi har vært opptatt 

Familien på fire trengte mer plass og besluttet å utnytte loftsrommet på 32 kvadratmeter 
maksimalt. Nå rommer loftet en koselig stue og to fine oppholdsrom til tenåringsbarna.

TekST: Heidi WesterluNd  FoTo: Mari sveNNiNGseN / erica ZaHl PederseN

Mer plass 
under skråtaket

JENTEROM: Ibens rom er identisk med storebrors, men klart mer feminint. 
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Ekstra rom 
på loftet

Hva må egentlig til for å kunne gå i gang med en loftsutbygging hvis 
du vil styre unna vanskeligheter med naboer og myndigheter?

TekST: solFrid saNde

Byggeregler og -forskrifter er ikke 
alltid like enkle å forstå, og byg-
ningsmyndighetene i kommu-

nene kan også tolke dem forskjellig. 
I tillegg må man ofte forholde seg til 
et lokalt regelverk. I Oslo finnes det 
for eksempel forskjellige regler for 
ulike områder, arkitektoniske stilarter, 
bygårder og småhus. 
       – Du må søke om å ta i bruk et 
loft til bolig, når du omgjør et rom 

som opprinnelig ikke var ment for 
beboelse, sier informasjonssjef Dagny 
Gärtner Hovig i Plan- og bygnings-
etaten i Oslo kommune. 
       Det kan være lurt å innhente hjelp 
fra en fagperson selv om ombygg-
ingen ikke er så omfattende. Det er 
mange krav til rommene både med 
hensyn til dagslys, utsyn, rømnings-
veier og isolering.  Det er ikke noen 
forskjell om man skal bruke rommene 

av å få flyt i overgangene, og har valgt 
rette trappeløp med god bredde og gode 
gelendre, sier eieren.  – Man skal kunne 
ta med seg en tekopp og en avis opp 
trappen uten å slite med balansen. Da 
kan loftet bli det stedet det er ment å 
være.

Huler ble løsningen
Takhøyden vil ofte være begrensende for 
innredning av gulvflaten. Med stor høy-
de midt i rommet, og lav høyde under 
skråveggene er loftsrom ofte vanskelige 
å møblere konstruktivt. 
 – Hvert soverom er på 8 kvadrat-
meter med en gulvflate på fire ganger 
to meter. Vi valgte å bygge sengene inn 
under det lave skråtaket, og det har 
vært en ubetinget suksess, mener mor. 
– Begge barna stortrives i «hulene» sine.  
Jeg synes ellers vi har vært heldige med 
møbleringen. På den resterende plassen 
har vi montert en skyvedørsgardero-
be på 2 meter ganger 1,40 meter. Det 
gir rikelig med plass til klær og annen 
oppbevaring. I tillegg har vi fått plass 
til kommoder og tv-bord; ingen dårlig 
utnyttelse av åtte kvadratmeter! 

MER PLASS: Familien på fire har bygget 
ut loftet, og fikk på den måten 32 ekstra 
kvadratmeter.

EGEN HULE: Under skråtaket ble det plass til seng.
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Generelle råd ved 
loftsutbygging:
•		En	omfattende	loftutbygging	

kan fort bli en utfordring for 
selve bærekonstuksjonen i 
huset. Det er viktig å doku
mentere at loftets og takets 
tidligere funksjon blir ivaretatt 
etter	utbyggingen.	

•		I	byggefelt	der	husene	er	byg
get med et enhetlig preg, vil 
nye	inngrep	i	takene,	i	form	av	
vinduer, arker eller løft, måtte 
ses i sammenheng med husenes 
samlede	uttrykk	og	propor-
sjoner.

•		Nye	tiltak	i	takflaten	må	dimen-
  sjoneres i forhold til resten 

av	husets	uttrykk.	Arker	og	
takoppbygg	må	underordne	seg	
hovedtak og utformes slik at 
takets hovedform ikke svekkes.

•		Et	nyutbygget	loft	skal	i	prin
sippet ha de samme kvaliteter 
som	et	nybygg.

•		Rom	for	varig	opphold	skal	ha	
tilfredsstillende tilgang på 

	 	dagslys,	og	normalt	vil	en	
dagslysflate	som	utgjør	ca.	10	
prosent av bruksarealet opp
fylle	kravet.

•		Hovedtrapp	til	loftet	skal	ha	
forskriftsmessig bredde og 
stigningsforhold.

•		Det	er	viktig	å	opprettholde	
takets kaldloftsfunksjon med 
tanke på å hinder utvendig 
smelting og dannelse av istap
per, derfor må det være god 
ventilasjon i isolasjonssjiktet.

•	Generelt	stilles	de	samme	
kravene til brannsikring ved 
utbygging	av	loft	som	ved	
nybygging.

  Kilde: Plan- og bygningsetaten 
Oslo Kommune, Loftveileder

juss
til soverom eller stue, opplyser etaten.
       – Skal loftet brukes som oppholds-
rom, defineres det som varig opphold, 
og blir dermed søknadspliktig, sier 
informasjonssjef Dagny Gärtner Hovig 
videre.
       Det beste er å bruke de gamle plan-
tegningene til huset som utgangspunkt, 
og så tegne inn hvordan du vil endre 
bygget, om du da ikke henter inn noen 
med faglig kompetanse til å utføre ar-
beidet. Lever dette til det lokale plan- og 
bygningskontoret, fortell hva du ønsker 
og hva du søker om, og avdelingen leder 
deg så videre i prosessen. Det kan spare 
deg både for tid og penger å lytte nøye 
til de rådene du får der.

Nabovarsel viktig
Å sette inn et nytt vindu blir ofte søk-
nadspliktig, men her kan det komme an 

på størrelsen på vinduet og hvor godt 
synlig det er, ifølge plan- og bygnings-
etaten i Oslo. Teknisk forskrift gjelder 
imidlertid for alle som skal bygge.
       Du er pliktig å varsle naboene 
som berøres av endringene, de som for 
eksempel får et nytt vindu, eller en ny 
terrasse å forholde seg til. Du må kunne 
dokumentere i søknaden at naboene 
er varslet, og de må enten ha krysset av 
for samtykke etter at de bare har fått 
varsel og har sett det som er lagt ved 
av tegn-inger og søknad. Den siste gir 
naboene rett til å klage inn endringen, 
men bare i en kort, tidsbegrenset peri-
ode.
       Bor du i en firemannsbolig, er det i 
prinsippet de samme reglene som gjel-
der for enebolig, men her er det ekstra 
viktig å få godkjenning av naboene i 
huset. Dette gjøres ved at sameiermøtet 

SMART: Sønnens nye rom har fått god plass både 
til innebygd seng under skråtaket og en egen sofa. 
Det lille bordet mellom sengen og sofaen fungerer 
på praktisk vis som nattbord og sidebord. 

➤
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gir et samtykke til ombyggingen ved et 
kvalifisert flertall. Det er også strengere 
krav til det branntekniske og til lydiso-
lering. I disse enhetene er det søknads-
plikt, og prosjektet bør være ledet av en 
ansvarlig arkitekt og ingeniør.
     Plan- og bygningsetaten ber når du 
søker om at det foreligger et referat fra 
et styremøte,  der det fremgår at styret er 
positiv til endringen. Dette er et privat-
rettslig anliggende som komme inn un-
der eierseksjonsloven, og det juridiske 
her forholder ikke Plan- og bygg seg til.

Jusskluss
Thore Eithun Helland, advokat hos 
Huseiernes Landsforbund, understreker 
viktigheten av å holde seg til lovverket. 
Det kan få store konsekvenser om man 
omgår loven. Går du i gang med en 
utbygging uten å søke, kan du risikere at 
noen rapporterer, og det kan i verste fall 
ende med at du må rive eller endre alt. 
Grov uaktsom overtredelse av bygnings-
loven kan gi store bøter, og i verste fall 
et år i fengsel.
       – Hvis ikke du retter opp eller river 
det ulovlige selv etter et pålegg fra kom-
munen, kan kommunen selv gå i gang 
med arbeidet,  og det er det du som 
må betale for, advarer advokat Eithun 
Helland.
       Kommunene tar i byggesøknadene 
ikke hensyn til det lovverk som faller 
utenfor det de er satt til å forvalte, som 
for eksempel naboloven . 
       – Selv om du har fått tillatelse av 
kommunen, kan likevel en byggesak 
være i strid med nabolovens regler. Du 
kan ikke gjøre noe på din egen eiendom 
som er til skade eller ulempe for naboen 
på en urimelig og unødvendig måte, sier 
Eithun Helland videre.

       Kommunene har som nevnt ikke 
plikt til å etterse at det privatrettslige 
regelverket er fulgt. Advokaten fortel-
ler at han får mange henvendelser fra 
medlemmer som kan være uenig med 
kommunale vedtak i byggesaker. 
Nabokrangler florerer det av i Norge, 
så det kan være lurt å bli enig med  
naboene før du går i gang.

eierfellesskap
Når du bor i en delt bolig der det finnes 
flere enheter, må du ha sameiets god-
kjennelse for å gå i gang. Når du bygger 
og innreder kan det innebære endringer 
i bærekonstruksjonen til bygget, og det 
kan påvirke de andre enhetene. 
       Selv om din enhet har tilgang og 
bruksrett til loftet fra før, må du være 
nøye med å få godkjennelse fra de andre 
enhetene. Er arealet ikke regnet inn 
som en del av boligen fra før, må den 
reseksjoneres og det kan igjen føre til 
en ny sameiebrøk. Selv om kommunen 
ber om et styrereferat der de godkjenner 
planene, er det likevel slik, sier Eithun 
Helland, at du må ha 2/3 flertall i sam-
eiermøtet. Starter du en utbygging uten 
de nødvendige godkjenningene, kan det 
gi store konsekvenser.
       – Styret kan pålegge stans, retting 
eller tilbakeføring av det som er gjort. 
I tillegg kan styret kreve erstatning, ta 
pant i boligen og kreve seksjonen solgt, 
sier advokat Eithun Helland.
       Det er ikke enkelt å sjonglere både 
byggeregler og naboer, men holder man 
seg på rett side av lover og regler, har 
respekt for arkitektur og omgivelser, går 
det nok godt og loftet kan bli flott.
sos@huseierne.no

Juridiske råd:
•		Finn	ut	om	det	du	skal	gjøre	er	

søknadspliktig.

•		Lag	en	søknad	til	plan-	og	
bygningsetaten	i	din	kom
mune. 

•		Husk	å	varsle	og	få	godkjen
ning fra alle berørte naboer. 
Da kan du unngå problemer 
både i søknadsprosessen og 
i tillegg kan du sikre deg at 
ingen av naboene tar i bruk 
naboloven i etterkant.

•		Bor	du	i	en	eierseksjon	må	du	
innhente	tillatelse	fra	sty
ret, som tar opp saken på et 
sameiermøte. Du må ha  2/3 
flertall,	det	holder	ikke	med	
vanlig	flertall.

www.obf.no

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS har mer enn 50 års erfaring med forvaltning av boligselskaper!
Vi tilbyr profesjonell forvaltning av alle typer boligselskaper og er totalleverandør av boligrelaterte tjenester. 
Vi bistår med forretningsførsel, herunder økonomi og drift, årsmøter, lån, forsikring, juridisk rådgivning, samt til 
stiftelse av nye boligselskaper. Vår tekniske avdeling bistår med planlegging og gjennomføring av rehabiliteringer 
og vedlikehold. Vi tilbyr også elektroniske verktøy som gjør styrearbeid enklere, raskere og sikrere!

Ring oss i dag på tlf.: 22 12 23 40 for mer informasjon og et uforpliktende tilbud!

Sandakerveien 64, Pb. 4301 Nydalen, 0402 Oslo  •  firmapost@obf.no

Thore Eithun Helland
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Er kjellerstuen lovlig?
Har du en uinnredet kjeller og tenker på å la det bli en stue, bør du lese dette først.

Store kjellerrom er innredet som kjeller-
stuer i mange norske hjem. Felles for fle-
re av disse er at de langt fra tilfredsstiller 

kravene som settes til rom med varig opphold.
 – Vi har alle vært i kjellerrom som både er 
lave under taket og hvor det er lite lys. Ingen-
ting av dette regnes som direkte ulovlig. Selv 
om kjelleren ikke tilfredsstiller krav til varig 
opphold er det ikke dermed sagt at du ikke kan 

bruke den som kjellerstue. Med andre ord kan 
et rom regnes som p-rom selv om det ikke til-
fredsstiller forskriftene. Det er når du skal selge 
at du må ha tungen rett i munnen, sier daglig 
leder Kai-Haftor Olsen i NITO-takst.
 I dag har Teknisk forskrift krav til rom for 
varig opphold. Der står det blant annet at et 
rom skal ha et volum på minst 15 m3, og at 
rommet skal ha vindu og utsyn. Krav til dagslys 

PASS PÅ: Mange innreder kjelleren og bruker rommet som for eksempel TV-stue. 
Skal du selge må du imidlertid ikke kalle et rom som ikke er godkjent for varig opphold som P-rom.

➤

juss

TEksT	OG	FOTO:	IAAA 
daG erik koNGslie
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oppfylles hvis rommets dagslysflate 
utgjør minimum 10 prosent av rommets 
bruksareal.
 – Skal du gjøre det slik at det opp-
fyller alle krav i teknisk forskrift, ja da 
kan du ha en dyr jobb foran deg, sier 
Olsen. – Dersom du bygde et hus i 1992 
og nå ønsker å legge inn en søknad på å 
gjøre om deler av boligen til p-rom, kan 
du være sikker på at TEK10 kommer til 
å gi deg en kostnadsprekk på nesten det 
tidobbelte: En regning du kanskje stipu-
lerte til 50 000 kroner i utbedringer kan 
i verste fall ende opp i 500 000 kroner, 
fordi du kanskje må pigge opp hele gul-
vet, etterisolere, ha ny ventilasjon, øke 
takhøyden og lysforholdene, sier han.

salgbart p-rom
Hvilken praktisk betydning har det å 
selge en bolig med en kjellerstue som 
ikke er godkjent?
 – Den praktiske betydningen viser 
seg i prisen. Det er i hvert fall liten tvil 
om at det er langt mer attraktivt å selge 
et p-rom fremfor et s-rom. Det er all 
grunn til å tro at du får mye mer penger 
for en godkjent kjellerstue enn et uinn-
redet rom som ikke er godkjent for varig 
opphold, sier Tormod Bolvik, nyvalgt 
leder i Norges Eiendomsmeglerforbund 
(NEF).
 NEF ønsker at det i fremtiden skal 
være lettere å få klarhet i hva som er 
godkjent p-rom slik at takstmenn får en 
enklere oppgave når de avgjør boligens 
reelle boareal. Er du usikker når du er på 
visning bør du sjekke med megler om 
den som selger boligen har søkt kom-
munen om å bruke eller gjøre kjelleren 
om til kjellerstue. Er den ikke det, kan 
den også gjøres om til et s-rom.
 – Vi vet at det har vært tilfeller 

hvor meglere har slurvet i prospekter 
og salgsoppgaver når man har omtalt 
kjellerstuer. Dette har vi hatt fokus på og 
vi er nøye med å formidle overfor våre 
medlemmer hvordan slikt skal omtales, 
sier Bolvik.  
 – Er det manipulering av pris å kalle 
et s-rom for kjellerstue?
 – Det kommer helt an på hvordan 
opplysningene kommer frem. Jeg føler 
ikke det er å manipulere pris dersom 
man opplyser om at s-rommet er brukt 
som en kjellerstue, men at det ikke opp-
fyller krav til teknisk forskrift. Det synes 
jeg er helt greit. Derfor er det viktig at 
boliger med kjellere som ikke er god-
kjent for varig opphold ikke selges med 
”kjellerstue”. Et slikt rom skal omtales 
som et disponibelt rom, men man kan 
føye til at det er blitt brukt som kjeller-
stue. Da opplyser man om faktisk bruk 
i forhold til gjeldende regler. Det som 
derimot ikke er greit, er å markedsføre 
en bolig med en utleiedel med hvilke 
fordeler det kan medføre, og helt på 
slutten legger man til en liten tilføy-
ning om at utleiedelen ikke oppfyller 
gjeldende krav og regler. Da skaper man 
en helt annen forventning til boligen 
enn hva den kan oppfylle, sier Bolvik. 
Dessuten kan det skape problemer for 
deg som selger dersom det skulle oppstå 
uenigheter rundt salget ditt.
 – For lite P-rom i forhold til det som 
er opplyst i markedsføringen vil inne-
bære at selger har gitt en uriktig opp-
lysning om eiendommen, sier advokat 
Anders Leisner i Huseiernes Landsfor-
bund. En uriktig opplysning vil kunne 
medføre en mangel etter avhendingslo-
ven, som kan gi grunnlag for prisavslag. 
 – Forutsetningen er at man kan 
godtgjøre at den uriktige opplysningen 

har hatt en innvirkning på avtalen, det 
såkalte innvirkningskriteriet på fagsprå-
ket. Dette innebærer at kjøper må kunne 
sannsynliggjøre at prisen hadde blitt en 
annen dersom han hadde kjent til det 
riktige arealet. Det er altså ikke ethvert 
avvik som utgjør en mangel. 

Gunstig s-rom
Det som er verdt å merke seg er at selv 
om du kjøper en boenhet med kjel-
ler-stue og den er oppgitt som p-rom, 
er ikke dette nødvendigvis riktig.
 – Dersom kjellerstuen ikke til-
freds-stiller krav i henhold til teknisk 
forskrift, er du i din fulle rett til å melde 
dette tilbake til skatteetaten slik at du 
kan oppføre kjellerstuen som s-rom 
dersom du ikke har tenkt til å bruke 
den som kjellerstue. Det vil naturligvis 
føre til at likningsverdien på boligen din 
vil falle. Skattemessig er dette selvsagt 
gunstig, sier Bolvik.
 – Når kjellerstuen ikke kan regnes 
som p-rom innrapporteres det nye 
arealet på selvangivelsen. Da vil Skatte-
etaten rekalkulere en ny likningsverdi. 
Det samme gjelder dersom du ønsker å 
gå motsatt vei, sier Eve Bergli, avdelings-
direktør i Regionavdelingen i Skatte-
direktoratet. 
 Alternativt kan også RF-1282 
”Opp-lysninger for beregning av 
likningsverdi på boligeiendommer” 
benyttes. Samtidig vedkjenner skatte-
etaten at det er vanskelig å føre kon-
troller med hvordan man bruker sine 
boliger i forhold til oppgitte data.
 – Skatteetaten vil kontrollere opp-
lysninger innkommet på selvangivelsen. 
Det er en utfordring å kontrollere slike 
opplysninger for hver enkelt bolig, sier 
Bergli.
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•	 Rådgivning og prosedyre
•	 Naborett
•	 Eierskifte/mangler
•	 Boligoppføring/entreprise
•	 Utleie

•	 Tomtefeste
•	 Plan- og bygningsrett
•	 Skatt og avgift
•	 Sameie/seksjonering/borettslag
•	 Arv- og generasjonsskifte

Bull & Co er et advokatfirma med bred kompetanse innen fast
eiendom. Vi bistår huseiere, sameiere og borettslag med:

Vi gir rabatt til medlemmer i HL.

Trenger du bistand? Advokat Ole B. Gundem
E og@bullco.no
T +47 23 01 01 15

Advokat Jan-Erik Sverre
E jes@bullco.no
T +47 23 01 01 59

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

dramatisk prisreduksjon
De siste årene har det vært flere 
endringer i byggeforskriftene. Hvert 
andre år kommer Teknisk forskrift i ny 
utgave og de senere årene har forand-
ringene vært til dels store. 
 – Det er problematisk at forskrif-
tene har endret seg frem og tilbake 
opp gjennom årene. Det fører til at det 
ligger mange potensielle bomber ute 
i markedet, hvor man tror man har et 
hus med stort p-rom, men som etter 
hvert ikke vil kunne godkjennes av 
takstmann, sier Bolvik. – Ta bare de 
gamle husbankhusene som ble bygget 
på 80-tallet. Mange valgte i samme 
slengen å bygge kjellere med full tak-
høyde. Det var ingen som bygde en 100 
kvadratmeter kjeller med full takhøyde 
fordi de trodde de kom til å trenge 
dette senere. Folk bygde i god tro, uten 
å være klar over hva som var søknads-
pliktig, men nå i dag oppfyller kanskje 
ikke disse kjellerne gjeldende forskrif-
ter. I mange tilfeller kan man miste 100 
kvadratmeter p-rom, noe som vil ha en 
dramatisk verdireduksjon på boligen. 
Derfor mener vi, og vi har fremmet 
forslag om at det må gis såkalt 
amnesti for ting som er gjort tidligere. 
Noe annet har for store konsekvenser 
for folks privatøkonomi, sier Bolvik. 
dek@huseierne.no 

Bra (bruksareal)
Bruksareal	for	et	plan	eller	en	etasje	er	
det arealet av planet som ligger innenfor 
omsluttende vegger (inkludert inn
vendige vegger).

Bta (bruttoareal)
Bruttoareal	er	areal	inkludert	yttervegger	
og	summeres	for	alle	plan	i	en	bygning.

P-rom (primære rom)
Prom er oppholdsrom som stue, 
kjøkken, bad og soverom. Primærareal, 
arealet av primære rom, er Prommenes 
nettoareal og arealet av innvendige 
vegger mellom disse. 

s-rom (sekundære rom)
Srom er uinnredede rom som kott 
og boder. Sekundærareal, arealet av 
sekundære rom, er Srommenes 
nettoareal og arealet av innvendige 
vegger mellom disse. 

Kilde: Wikipedia
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Husleiekontrakter 
på polsk og urdu

– Vår ”Leiekontrakt for bolig” er et av de 
dokumenter som svært mange kom-
mer i forbindelse med når de flytter til 
Norge. Våre medlemmer laster ned eller 
kjøper kontrakten rundt 50 000 ganger 
hvert år, i tillegg til salg gjennom bok-
handlene, forteller HLs advokat Einar 
Frigland. 
 Tidligere i år forelå kontrakten på 
nynorsk. Nå kommer den også på polsk 
og urdu, og er laget for to av de største 
gruppene fremmedspråklige i vårt land. 
Fremdeles vil det være avtaleformularet 
med den norske teksten som skal sig-
neres, og som er den formelle avtalen 
mellom partene, men med oversettelsen 
for hånden er det ikke tvil om hva hvert 
punkt i avtalen inneholder.

språkbarriere
Utenfor Skatt Øst i Schweigaarsdgate i 
Oslo står det hver morgen folk fra hele 
verden, som venter på at Servicesenteret 
for utenlandske arbeidere skal åpne. 
Her kommer folk for blant annet å søke 
om opphold eller skattekort, eller for å 
melde flytting. Her har oversettelse av 
dokumenter blitt god butikk, og i et lite 
lokale to skritt til høyre for inngangen, 
kan du få oversatt dokumentene du 
eventuelt ikke skjønner noe av når du 
kommer ut fra servicesenteret.
 Ukrainske Lyubov Nielsen er her 
sammen med familien for å melde 

flytting. Hun kommer fra en grenseby til 
Polen, og både snakker og leser polsk. 
Hun sier det er helt annerledes å leie 
bolig i Polen, der er det er mye lettere, 
og det finnes helt andre regler enn her 
i Norge. Det er vanlig og leie bare for 
veldig korte perioder, og depositum er 
heller ikke noe mange utleiere i Polen 
eller Ukraina tar. I Norge trenger man 
personnummer for å få opprette en de-
positumskonto i banken, og det er ikke 
nødvendig i Polen sier hun.
 – Jeg tror det vil hjelpe mange med 
en polsk oversettelse, for her i Norge er 
det veldig viktig at man forstår hva man 
skriver under på, sier Lyubov Nielsen.
 Selv er hun en sjelden fugl, siden 
hun snakker hele fem språk. Hun er 
språkmessig en utleiers drøm, men 
håper på å skifte ut leieleiligheten sin 
med et selvbygd hus sammen med sin 
danske mann når de blir mer etablert 
her.

Profesjonelle
Utleiemegleren, en av de store utleierne 
på privatmarkedet i hovedstaden, har 
bare kontrakter på norsk og engelsk, 
men kommunikasjonssjef i Utleie-
meg-leren Nikolaos Farmakis mener 
dette til nå har vært tilstrekkelig. De har 
mange ansatte meglere med ulik bak-
grunn og språkunnskaper som kan hjel-
pe nye leietakere med å forstå kontrak-

Huseiernes landsforbund lager 
den mest brukte leiekontrakten 
for bolig i Norge. For frem-
medspråklige har den engelske 
oversettelsen lenge vært den 
eneste hjelpen til å forstå kon-
traktens innhold. Nå foreligger 
også en oversettelse til polsk 
og urdu. 

TEksT	OG	FOTO:	solFrid saNde

 

Art Modern 
Telefon: 51 53 17 06 
post@artmodern.no
www.artmodern.no  

Flytt bilder uten å skade veggene. 
Skap et nytt inntrykk i hjemmet. Flytt 
bildene dine så ofte du vil med vårt 
opphengssystem. 

Trinnløs regulering både horisontalt 
og vertikalt.  

Advokat Einar Frigland.
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RÅDGIVNING
www.sebraforvaltning.no / post@sebraforvaltning.no / tlf: 23 89 10 20

tene, blant annet en som snakker urdu 
som er til ekstra hjelp for pakistanere på 
leiemarkedet i Oslo.
 – Vi er pirkete og går derfor gjennom 
kontrakten sammen med kunden. De 
fleste som ikke kan språket har med seg 
en ressursperson som kan hjelpe dem, 
sier Nikolaos Farmakis.
 For de private utleierne som ikke har 

et slikt apparat i ryggen kan Hus-
eiernes nye oversettelse være til god 
hjelp i møte med for eksempel polakker 
eller paki-stanere. 
 – Med så mange private leieforhold, 
og et så stort antall fremmedspråklige, 
har vi sett et behov for å utvide tilbudet 
til våre medlemmer. Siden fremmed-
språklige med bakgrunn fra Polen og 

Pakistan er blant de største gruppene, vil 
det også være mange leiesøkende blant 
disse. Nå får de en fullstendig overset-
telse av alle deler av kontrakten til sitt 
eget språk, noe som øker tryggheten for 
begge parter, påpeker advokat Frigland i 
Huseiernes Landsforbund. 
sos@huseierne.no

juss

GODT TILTAK: 
Hvis alle var like 
språkmektige som 
ukrainske Lyubov 
Nielsen ville de 
nye oversettelse 
vært overflødige; 
hun snakker fem 
språk. Sammen 
med døtrene Vik-
toria og Loise har 
hun nå meldt flyt-
ting til Norge, og 
synes det er et bra 
tiltak å oversette 
kontrakten for å 
hjelpe innvandrere 
til å forstå hva de 
skriver under på.
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… OG JEG FØLTE MEG IKKE SULTEN OG TOK HELLER IKKE MEDISIN!

Når man leser Jeanettes fortelling, 
kan man fort se at hun har job-
bet med saken, noe veldig mange 
kvinner jobber med hver eneste 
dag. Overvekt! Det blir fort noe 
som tar for mye plass i hverda-
gen, for det er en belastning, både 
fysisk og psykisk. Men hvordan kan 
man bli kvitt overvekten uten å gå 
på slankekur? Jeanette hørte om 
Algodril fra en venninne som hadde 
slanket seg nesten 20 kilo på re-
kordtid. Jeanette møtte henne tilfel-
dig en dag og fikk et sjokk. Først 
trodde hun faktisk at venninnen var 
syk, for det var bare et par måneder 
siden hun hadde sett henne sist. Vi 
har spurt Jeanette om å fortelle his-
torien sin fordi vi tror det vil inspir-
ere andre kvinner til endelig å tro på 
at det faktisk er mulig å slanke seg 
– og holde vekten – hvis man bare 
finner den riktige metoden!

ETTER

14 DAGERS FULL RETURRETT. ER DU IKKE 
FORNØYD, KAN DU RETURNERER INNEN 
14 DAGER OG FÅR PENGENE IGJEN. DU 

BETALER KUN RETURPORTO.

Send inn denne kupongen eller 
ring i dag på 21 98 8811

JEG GIKK NED OVER 10 KILO PÅ 
BARE 30 DAGER UTEN Å VÆRE PÅ SLANKEKUR

JEANETTE PETERSEN 
FORTELLER:

Her er de eteriske oljene 
som gjør deg slank

“Noen har allerede gått ned 10 kg på en uke!”

Her er de æteriske olier, som slanker

Spørgsmål: Hvordan kan et par æteriske olier slanke, 
mens man spiser ligesom andre?
Svar: Algodril er et slankemiddel af den nyeste gene-
ration. Nye undersøgelser har vist, at kombinationen 
af 13 sjældne æteriske olier forhindrer fedtaflejring 
i kroppen samt opløser og fjerner fedt dag for dag. 
Denne kombination af æteriske olier er blevet til et 
middel, som måske muliggør det hurtigste vægttab, 
som nogensinde er konstateret ved et rent naturpro-
dukt. 
Spørgsmål: Hvem er denne kombination af æteriske 
olier velegnet for?
Svar: Alle kvinder med et vægtproblem, som ønsker 
at tabe sig 5 kilo eller mere, som har forsøgt at 
tabe sig med diæter og som ikke har opnået varige 
resultater med piller eller medicin.
Det er en kur, som egner sig til alle, som ikke på 
almindelig vis er i stand til at spise mindre for at tabe 
sig.
Spørgsmål: Taber man sig hurtigt?
Svar: I begyndelsen, ja - endda meget hurtigt; man 
kan uden besvær tabe sig op til 1 kilo om dagen de 
første tre uger.
Spørgsmål: Hvordan virker det?
Svar: Om morgenen og på tom mave skal man 
bare tage en pille. Fortsætter du med at spise som 
sædvanligt, bør du allerede kunne se et vægttab 
på mere end 400 gram efter 8 timer. Derefter kan 
du se i spejlet, hvordan du bliver slankere og mere 
tiltrækkende for hver dag, der går. Ingen falske løfter 
- for med Algodril er resultatet synligt, målbart og 
mærkbart! Og det er:
- UDEN besvær
- UDEN diæt

- UDEN anstrengende øvelser
Spørgsmål: Hvad er det for nogle olier?
Svar: Produktet indeholder bl.a. 13 æteriske olier: 
rosmarin, salvie, kommen, enebær, koriander, 
basilikum, fennikel, kanel, nellike, stjerneanis, sød 
appelsin, eucalyptus og mynte. De har hver især 
deres egen særlige funktion og arbejder i hver sin 
del af kroppen. De helbredende planter, som olien 
udvindes af, er fra tidernes morgen blevet brugt til at 
helbrede forskellige problemer på naturlig vis. Nogle 
er diuretiske (vanddrivende), andre har indvirkning 
på fordøjelsen og andre igen reducerer dannelsen af 
gasser i tarmene.
Spørgsmål: Hvem garanterer, at jeg kan holde min 
idealvægt, efter jeg har tabt de overflødige kilo?
Svar: Som du sikkert har bemærket, kommer den 
vægt, man har tabt, ved hjælp af diæt eller medicin 
hurtigt tilbage. Med denne kur vendes processen 
om. Du taber dig ikke bare, men hele dit stofskifte 
ændres på en meget skånsom måde. Du behøver ikke 
være bange for at tage på igen, fordi omsætnings- 
og forbrændingsprocessen af kalorierne i din krop 
kommer til at forløbe på samme måde, som hos dem, 
der altid har kunnet spise uden at tage på.
Hvad enten du ønsker at tabe 5, 10, 15 eller 20 kilo 
har du med denne revolutionerende behandling 
sikkerhed for, at du vil komme ned på din idealvægt 
igen, få en afbalanceret vægt og en figur, du vil synes 
godt om, samt livsglæde. Når du modtager kuren 
begynder du med glasset med de 60 piller (1 hver 
morgen og aften før maden), og hvis du ikke opnår 
det ønskede resultat, skal du bare returnere det 
ubrugte glas. Så godtgøres det betalte beløb med det 
samme.

-  Normal kur :
   op til 7 kilo,____ 299,-
-  Stærk kur :
   7-14 kilo,_______ 399,-
-  Intensiv kur :
   14-28 kilo,______ 499,-
-  Ekstra stærk kur :
   28-35 kilo,_____ 599,-
-  Ulta radikal kur :
   35 kilo,________ 699,- 

14 DAGES FULD RETURRET. ER DU IKKE 
TILFREDS RETURNERER DU BARE INDEN 
14 DAGE OG FÅR PENGENE TILBAGE. DU 

BETALER KUN RETUR PORTO.

SEND BESTILLING NU

Jeg føler mig som et nyt menneske og elsker 
igen at gå i tøjbutikker.
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Når man læser Jeanettes fortælling, kan 
man hurtigt se, at hun har kæmpet med det, 
som rigtig mange kvinder slås med hver eneste 
dag. Overvægt! Det kommer hurtigt til at 
fylde alt for meget i dagligdagen, for det er en 
belastning både fysisk og psykisk. Så hvordan 
kan man slippe af med sin overvægt uden at gå 
på kur? 

Jeanette hørte om Algodril fra en veninde, 
som havde tabt sig næsten 20 kilo på 
rekordtid. Jeanette mødte hende tilfældigt en 
dag og fik et chok. Først troede hun faktisk, 
at veninden var syg, for det var kun et par 
måneder siden, hun havde set hende sidst.

Vi har bedt Jeanette fortælle sin historie, 
fordi vi tror, at det vil inspirere andre kvinder 
til endelig at tro på, at det rent faktisk kan 
lade sig gøre at tabe sig – og holde vægten – 
hvis man bare finder den rigtige metode!

”Nogle har allerede tabt 10 kilo efter en uge!”

   41071  Den normale kur for et vægttab på op til 6 kilo 
  koster som introduktionspris .................................................. 299,-.

   41072  Den intensive kur for et vægttab på op til 10 kilo 
  koster som introduktionspris .................................................. 399,-.

 41073  Den forstærkede kur for et vægttab på op til 15 kilo 
  koster som introduktionspris .................................................  499,-.

 41074  Den super intensive kur for et vægttab på optil 20 kilo 
  koster som introduktionspris .................................................  599,-.

 41075  Den super mega kur for et vægttab på over 20 kilo 
  koster som introduktionspris .................................................  699,-.

Porto og ekspgebyr på 69 kr bliver lagt på din faktura som følger med din pakke,
som du modtager indenfor 14 dage).  

Jeg har 14 dages fuld retur ret og betaler kun retur portoen.

Navn:__________________________________________________________________________________

Adresse:________________________________________________________________________________

Postnr..______________By.:_______________________________________________________________

Send kuponen eller ring på tlf 78 77 21 43

Jeg har været for tyk, siden jeg fik mine 
børn
Da jeg var yngre, var jeg altid meget aktiv, jeg cyk-

lede og spillede håndbold, så jeg tænkte aldrig over, 
hvad jeg stoppede i munden – det blev jo forbrændt 
igen rimeligt hurtigt. Men alt det forandrede sig med 
et brag, da jeg blev gravid med Sarah, vores ældste. 
Der skete et eller andet i min krop, som gjorde, at jeg 
tog over 12 kilo på i forbindelse med graviditeten. 

Hjemmegående og tyk
Jeg tænkte, at det var meget voldsomt, men jeg 

var samtidig så lykkelig for, at jeg skulle være mor, så 
jeg koncentrerede mig om at være gravid og glæde 
mig til min nye rolle. Da jeg så havde fået Sarah, gik 
det hele lidt op i bleer og amning, så selv om jeg 
måske havde tid til at tænke over min vægt, så gik jeg 
hjemme et halvt år, så der gik lidt ’ammehjerne’ i det 
hele, og jeg sjoskede rundt i blødt tøj og i min egen 
verden. Da jeg så skulle til at komme ud i verden igen 
efter min barsel, opdagede vi, at jeg var gravid igen – 
denne gang med Christian. 

Gravid igen
Efter den første forvirring havde lagt sig, for det 

var bestemt ikke planlagt, at vi skulle have nummer 
2 så hurtigt efter, røg jeg tilbage i rollen som gravid, 
hjemmegående mor, og jeg havde ganske enkelt ikke 
overskud til at tænke på min vægt i den periode, og 
det kunne man desværre godt se – det blev til over 
20 kilos overvægt, som faktisk generede mig i min 

dagligdag, når jeg skulle bevæge mig rundt, købe 
ind, passe Sarah og så videre. Men det sidste jeg 
kunne overskue på det tidspunkt var slankekure eller 
motion. 

Da tingene var kommet i system igen med vugge-
stue og arbejde, så satte jeg mig ned en dag og gik 
på nettet, for nu skulle der ske noget – jeg havde sat 
mig for at finde kuren, der kunne løse mine problemer 
nemt og smertefrit. Den findes så åbenbart ikke – 
jeg kunne i hvert fald ikke finde den. De næste 2-3 
år var jeg på alle de kure, jeg kunne finde. Jeg spiste 
æg og bacon, proteiner, pulver, drak udrensende 
te og hakkede grøntsager til jeg var grøn i nakken. 
Det gik som regel fint de første 8, 10, 14 dage, men 
så begyndte det at knibe med tiden, viljestyrken og 
humøret. I starten tabte jeg mig nogle kilo – den ene 
gang tabte jeg faktisk over 5 kilo på 14 dage, men så 
gik det som regel helt i stå igen. 

Og så begyndte kiloene at vende tilbage langsomt 
men sikkert. 

Min mand var sød til at støtte mig, men han har 
aldrig haft behov for at tabe sig, det var jo ikke ham, 
der var gravid! Ungerne skulle også have ordentlig 
mad, så det var kun mig, der var ’problemet’. Det 
betød som regel, at jeg fik lidt ondt af mig selv og trø-
stespiste et eller andet, når familien var gået i seng. 
På den måde er man som menneske lidt underligt ind-
rettet. Jeg vidste jo godt, at jeg burde tage en gulerod 
og cykle mig en tur, men alligevel endte jeg som regel 
foran fjernsynet med resterne af fredagsslikket – om 
onsdagen. 

Mødte gammel veninde
En dag på vej til arbejde rendte jeg ind i en 

gammel veninde, som jeg har kendt i mange år. Vi ses 
desværre ikke så tit, som vi gerne vil, men efter jeg 
har fået børn kniber det lidt med at få tid til at gå på 
cafe og alt det andet, som jeg gjorde tidligere. Hun 
har altid været en lidt stor pige, men nu havde hun 
tabt sig helt vildt og så knaldgodt ud. Først troede jeg 
faktisk, at hun var syg, for det var trods alt kun et par 
måneder siden, jeg havde set hende sidst – og der var 
hun stadig en kraftig pige, så det første jeg fik sagt 
var noget i retning af: ”Gud, hej Nina – hvad er der 
sket med dig? Er du syg?”

Veninden havde fundet løsningen
Så fortalte Nina mig, at hun havde set en annonce 

i et blad en dag, som endnu engang havde lovet 
guld og grønne skove. Der havde stået, at nu var der 
endelig kommet en kur, som var svaret på alle de over-
vægtiges bønner om en nem og effektiv kur, hvor man 
ikke skulle pine sig selv med bladselleri og kogt vand. 
Hun fortalte mig, at selv om hun selvfølgelig ikke var 
helt overbevist, så havde hun bestilt en startpakke 
Algodril, som kuren hed, og var gået i gang nogle dage 
efter, da hun havde fået pillerne med posten. Allerede 

efter få dage kunne hun mærke en forskel – uden 
at hun en eneste gang havde tænkt over, hvad hun 
spiste. Og så gik det ellers stærkt – hun havde tabte 
3-4 kilo om ugen. Nu havde hun tabt over 20 kilo på 
blot 2 måneder!  

I løbet af den første måned tabte jeg over 10 kilo 
uden at tænke over, hvad jeg spiste eller brugte tid 
på at træne. Jeg skulle blot spise en pille morgen og 
aften. Nu er jeg kommet i gang med at træne igen, 
men jeg ventede faktisk til jeg havde tabt mig, for jeg 
kunne slet ikke overskue at gå ned i et træningscenter 
eller andre steder, når jeg var så tyk, som jeg var på 

det tidspunkt. Jeg skulle bare have lov til at passe 
mine børn og mit arbejde og komme ned i vægt igen, 
så jeg kunne få mit liv tilbage – og mit gode humør 
og energi. Man har ganske enkelt ikke meget energi 
tilbage, når man skal slæbe rundt på 20 kilo overvægt 
eller mere hver eneste dag. 

Jeg kan kun sige pæne ting om min dejlige mand, 
for han har været utrolig hele vejen igennem – også da 
jeg virkelig havde taget mange kilo på, men jeg kan da 
godt mærke, at han ikke har noget imod, at jeg igen 
er blevet til at holde om. Han er ligesom blevet lidt 
mere opmærksom, og vi er tættere end vi har været 
i lang tid – både fordi ungerne er blevet større, men i 
høj grad også, fordi jeg har fået min figur tilbage. Og 
det kan jo godt give problemer, hvis han bliver alt for 
glad for mig igen, for vi ved jo, hvad der skete de sidste 
to gange, jeg blev gravid – og det er helt sikkert, jeg 
skal ikke være tyk igen! Med Algodril kan jeg heldigvis 
nøjes med en enkelt pille om dagen – så holder jeg 
vægten uden at skulle tænke over, hvad jeg spiser.

Navn:_______________________________________________________________________

Adresse:_____________________________________________________________________

Postnr.______________________________________________________________________

Poststed.:___________________________________________________________________

Jeg har 14 dagers retur-/angrerett og betaler kun for returportoen

30181 Opptil 7 kg Algodril Normal kur kun 248 kr

30182 7-14 kg Algodril Sterk kur kun 398 kr

30183 14-28 kg Algodril Intensivkur kun 496 kr
Prisen inkluderer porto. 
Regningen som følger med pakken mottar du i løpet av 2-3 uker  
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SEND BESTILLING NÅ
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… OG JEG FØLTE MEG IKKE SULTEN OG TOK HELLER IKKE MEDISIN!

Når man leser Jeanettes fortelling, 
kan man fort se at hun har job-
bet med saken, noe veldig mange 
kvinner jobber med hver eneste 
dag. Overvekt! Det blir fort noe 
som tar for mye plass i hverda-
gen, for det er en belastning, både 
fysisk og psykisk. Men hvordan kan 
man bli kvitt overvekten uten å gå 
på slankekur? Jeanette hørte om 
Algodril fra en venninne som hadde 
slanket seg nesten 20 kilo på re-
kordtid. Jeanette møtte henne tilfel-
dig en dag og fikk et sjokk. Først 
trodde hun faktisk at venninnen var 
syk, for det var bare et par måneder 
siden hun hadde sett henne sist. Vi 
har spurt Jeanette om å fortelle his-
torien sin fordi vi tror det vil inspir-
ere andre kvinner til endelig å tro på 
at det faktisk er mulig å slanke seg 
– og holde vekten – hvis man bare 
finner den riktige metoden!

ETTER

14 DAGERS FULL RETURRETT. ER DU IKKE 
FORNØYD, KAN DU RETURNERER INNEN 
14 DAGER OG FÅR PENGENE IGJEN. DU 

BETALER KUN RETURPORTO.

Send inn denne kupongen eller 
ring i dag på 21 98 8811

JEG GIKK NED OVER 10 KILO PÅ 
BARE 30 DAGER UTEN Å VÆRE PÅ SLANKEKUR

JEANETTE PETERSEN 
FORTELLER:

Her er de eteriske oljene 
som gjør deg slank

“Noen har allerede gått ned 10 kg på en uke!”

Her er de æteriske olier, som slanker

Spørgsmål: Hvordan kan et par æteriske olier slanke, 
mens man spiser ligesom andre?
Svar: Algodril er et slankemiddel af den nyeste gene-
ration. Nye undersøgelser har vist, at kombinationen 
af 13 sjældne æteriske olier forhindrer fedtaflejring 
i kroppen samt opløser og fjerner fedt dag for dag. 
Denne kombination af æteriske olier er blevet til et 
middel, som måske muliggør det hurtigste vægttab, 
som nogensinde er konstateret ved et rent naturpro-
dukt. 
Spørgsmål: Hvem er denne kombination af æteriske 
olier velegnet for?
Svar: Alle kvinder med et vægtproblem, som ønsker 
at tabe sig 5 kilo eller mere, som har forsøgt at 
tabe sig med diæter og som ikke har opnået varige 
resultater med piller eller medicin.
Det er en kur, som egner sig til alle, som ikke på 
almindelig vis er i stand til at spise mindre for at tabe 
sig.
Spørgsmål: Taber man sig hurtigt?
Svar: I begyndelsen, ja - endda meget hurtigt; man 
kan uden besvær tabe sig op til 1 kilo om dagen de 
første tre uger.
Spørgsmål: Hvordan virker det?
Svar: Om morgenen og på tom mave skal man 
bare tage en pille. Fortsætter du med at spise som 
sædvanligt, bør du allerede kunne se et vægttab 
på mere end 400 gram efter 8 timer. Derefter kan 
du se i spejlet, hvordan du bliver slankere og mere 
tiltrækkende for hver dag, der går. Ingen falske løfter 
- for med Algodril er resultatet synligt, målbart og 
mærkbart! Og det er:
- UDEN besvær
- UDEN diæt

- UDEN anstrengende øvelser
Spørgsmål: Hvad er det for nogle olier?
Svar: Produktet indeholder bl.a. 13 æteriske olier: 
rosmarin, salvie, kommen, enebær, koriander, 
basilikum, fennikel, kanel, nellike, stjerneanis, sød 
appelsin, eucalyptus og mynte. De har hver især 
deres egen særlige funktion og arbejder i hver sin 
del af kroppen. De helbredende planter, som olien 
udvindes af, er fra tidernes morgen blevet brugt til at 
helbrede forskellige problemer på naturlig vis. Nogle 
er diuretiske (vanddrivende), andre har indvirkning 
på fordøjelsen og andre igen reducerer dannelsen af 
gasser i tarmene.
Spørgsmål: Hvem garanterer, at jeg kan holde min 
idealvægt, efter jeg har tabt de overflødige kilo?
Svar: Som du sikkert har bemærket, kommer den 
vægt, man har tabt, ved hjælp af diæt eller medicin 
hurtigt tilbage. Med denne kur vendes processen 
om. Du taber dig ikke bare, men hele dit stofskifte 
ændres på en meget skånsom måde. Du behøver ikke 
være bange for at tage på igen, fordi omsætnings- 
og forbrændingsprocessen af kalorierne i din krop 
kommer til at forløbe på samme måde, som hos dem, 
der altid har kunnet spise uden at tage på.
Hvad enten du ønsker at tabe 5, 10, 15 eller 20 kilo 
har du med denne revolutionerende behandling 
sikkerhed for, at du vil komme ned på din idealvægt 
igen, få en afbalanceret vægt og en figur, du vil synes 
godt om, samt livsglæde. Når du modtager kuren 
begynder du med glasset med de 60 piller (1 hver 
morgen og aften før maden), og hvis du ikke opnår 
det ønskede resultat, skal du bare returnere det 
ubrugte glas. Så godtgøres det betalte beløb med det 
samme.

-  Normal kur :
   op til 7 kilo,____ 299,-
-  Stærk kur :
   7-14 kilo,_______ 399,-
-  Intensiv kur :
   14-28 kilo,______ 499,-
-  Ekstra stærk kur :
   28-35 kilo,_____ 599,-
-  Ulta radikal kur :
   35 kilo,________ 699,- 

14 DAGES FULD RETURRET. ER DU IKKE 
TILFREDS RETURNERER DU BARE INDEN 
14 DAGE OG FÅR PENGENE TILBAGE. DU 

BETALER KUN RETUR PORTO.

SEND BESTILLING NU

Jeg føler mig som et nyt menneske og elsker 
igen at gå i tøjbutikker.
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Når man læser Jeanettes fortælling, kan 
man hurtigt se, at hun har kæmpet med det, 
som rigtig mange kvinder slås med hver eneste 
dag. Overvægt! Det kommer hurtigt til at 
fylde alt for meget i dagligdagen, for det er en 
belastning både fysisk og psykisk. Så hvordan 
kan man slippe af med sin overvægt uden at gå 
på kur? 

Jeanette hørte om Algodril fra en veninde, 
som havde tabt sig næsten 20 kilo på 
rekordtid. Jeanette mødte hende tilfældigt en 
dag og fik et chok. Først troede hun faktisk, 
at veninden var syg, for det var kun et par 
måneder siden, hun havde set hende sidst.

Vi har bedt Jeanette fortælle sin historie, 
fordi vi tror, at det vil inspirere andre kvinder 
til endelig at tro på, at det rent faktisk kan 
lade sig gøre at tabe sig – og holde vægten – 
hvis man bare finder den rigtige metode!

”Nogle har allerede tabt 10 kilo efter en uge!”

   41071  Den normale kur for et vægttab på op til 6 kilo 
  koster som introduktionspris .................................................. 299,-.

   41072  Den intensive kur for et vægttab på op til 10 kilo 
  koster som introduktionspris .................................................. 399,-.

 41073  Den forstærkede kur for et vægttab på op til 15 kilo 
  koster som introduktionspris .................................................  499,-.

 41074  Den super intensive kur for et vægttab på optil 20 kilo 
  koster som introduktionspris .................................................  599,-.

 41075  Den super mega kur for et vægttab på over 20 kilo 
  koster som introduktionspris .................................................  699,-.

Porto og ekspgebyr på 69 kr bliver lagt på din faktura som følger med din pakke,
som du modtager indenfor 14 dage).  

Jeg har 14 dages fuld retur ret og betaler kun retur portoen.

Navn:__________________________________________________________________________________

Adresse:________________________________________________________________________________

Postnr..______________By.:_______________________________________________________________

Send kuponen eller ring på tlf 78 77 21 43

Jeg har været for tyk, siden jeg fik mine 
børn
Da jeg var yngre, var jeg altid meget aktiv, jeg cyk-

lede og spillede håndbold, så jeg tænkte aldrig over, 
hvad jeg stoppede i munden – det blev jo forbrændt 
igen rimeligt hurtigt. Men alt det forandrede sig med 
et brag, da jeg blev gravid med Sarah, vores ældste. 
Der skete et eller andet i min krop, som gjorde, at jeg 
tog over 12 kilo på i forbindelse med graviditeten. 

Hjemmegående og tyk
Jeg tænkte, at det var meget voldsomt, men jeg 

var samtidig så lykkelig for, at jeg skulle være mor, så 
jeg koncentrerede mig om at være gravid og glæde 
mig til min nye rolle. Da jeg så havde fået Sarah, gik 
det hele lidt op i bleer og amning, så selv om jeg 
måske havde tid til at tænke over min vægt, så gik jeg 
hjemme et halvt år, så der gik lidt ’ammehjerne’ i det 
hele, og jeg sjoskede rundt i blødt tøj og i min egen 
verden. Da jeg så skulle til at komme ud i verden igen 
efter min barsel, opdagede vi, at jeg var gravid igen – 
denne gang med Christian. 

Gravid igen
Efter den første forvirring havde lagt sig, for det 

var bestemt ikke planlagt, at vi skulle have nummer 
2 så hurtigt efter, røg jeg tilbage i rollen som gravid, 
hjemmegående mor, og jeg havde ganske enkelt ikke 
overskud til at tænke på min vægt i den periode, og 
det kunne man desværre godt se – det blev til over 
20 kilos overvægt, som faktisk generede mig i min 

dagligdag, når jeg skulle bevæge mig rundt, købe 
ind, passe Sarah og så videre. Men det sidste jeg 
kunne overskue på det tidspunkt var slankekure eller 
motion. 

Da tingene var kommet i system igen med vugge-
stue og arbejde, så satte jeg mig ned en dag og gik 
på nettet, for nu skulle der ske noget – jeg havde sat 
mig for at finde kuren, der kunne løse mine problemer 
nemt og smertefrit. Den findes så åbenbart ikke – 
jeg kunne i hvert fald ikke finde den. De næste 2-3 
år var jeg på alle de kure, jeg kunne finde. Jeg spiste 
æg og bacon, proteiner, pulver, drak udrensende 
te og hakkede grøntsager til jeg var grøn i nakken. 
Det gik som regel fint de første 8, 10, 14 dage, men 
så begyndte det at knibe med tiden, viljestyrken og 
humøret. I starten tabte jeg mig nogle kilo – den ene 
gang tabte jeg faktisk over 5 kilo på 14 dage, men så 
gik det som regel helt i stå igen. 

Og så begyndte kiloene at vende tilbage langsomt 
men sikkert. 

Min mand var sød til at støtte mig, men han har 
aldrig haft behov for at tabe sig, det var jo ikke ham, 
der var gravid! Ungerne skulle også have ordentlig 
mad, så det var kun mig, der var ’problemet’. Det 
betød som regel, at jeg fik lidt ondt af mig selv og trø-
stespiste et eller andet, når familien var gået i seng. 
På den måde er man som menneske lidt underligt ind-
rettet. Jeg vidste jo godt, at jeg burde tage en gulerod 
og cykle mig en tur, men alligevel endte jeg som regel 
foran fjernsynet med resterne af fredagsslikket – om 
onsdagen. 

Mødte gammel veninde
En dag på vej til arbejde rendte jeg ind i en 

gammel veninde, som jeg har kendt i mange år. Vi ses 
desværre ikke så tit, som vi gerne vil, men efter jeg 
har fået børn kniber det lidt med at få tid til at gå på 
cafe og alt det andet, som jeg gjorde tidligere. Hun 
har altid været en lidt stor pige, men nu havde hun 
tabt sig helt vildt og så knaldgodt ud. Først troede jeg 
faktisk, at hun var syg, for det var trods alt kun et par 
måneder siden, jeg havde set hende sidst – og der var 
hun stadig en kraftig pige, så det første jeg fik sagt 
var noget i retning af: ”Gud, hej Nina – hvad er der 
sket med dig? Er du syg?”

Veninden havde fundet løsningen
Så fortalte Nina mig, at hun havde set en annonce 

i et blad en dag, som endnu engang havde lovet 
guld og grønne skove. Der havde stået, at nu var der 
endelig kommet en kur, som var svaret på alle de over-
vægtiges bønner om en nem og effektiv kur, hvor man 
ikke skulle pine sig selv med bladselleri og kogt vand. 
Hun fortalte mig, at selv om hun selvfølgelig ikke var 
helt overbevist, så havde hun bestilt en startpakke 
Algodril, som kuren hed, og var gået i gang nogle dage 
efter, da hun havde fået pillerne med posten. Allerede 

efter få dage kunne hun mærke en forskel – uden 
at hun en eneste gang havde tænkt over, hvad hun 
spiste. Og så gik det ellers stærkt – hun havde tabte 
3-4 kilo om ugen. Nu havde hun tabt over 20 kilo på 
blot 2 måneder!  

I løbet af den første måned tabte jeg over 10 kilo 
uden at tænke over, hvad jeg spiste eller brugte tid 
på at træne. Jeg skulle blot spise en pille morgen og 
aften. Nu er jeg kommet i gang med at træne igen, 
men jeg ventede faktisk til jeg havde tabt mig, for jeg 
kunne slet ikke overskue at gå ned i et træningscenter 
eller andre steder, når jeg var så tyk, som jeg var på 

det tidspunkt. Jeg skulle bare have lov til at passe 
mine børn og mit arbejde og komme ned i vægt igen, 
så jeg kunne få mit liv tilbage – og mit gode humør 
og energi. Man har ganske enkelt ikke meget energi 
tilbage, når man skal slæbe rundt på 20 kilo overvægt 
eller mere hver eneste dag. 

Jeg kan kun sige pæne ting om min dejlige mand, 
for han har været utrolig hele vejen igennem – også da 
jeg virkelig havde taget mange kilo på, men jeg kan da 
godt mærke, at han ikke har noget imod, at jeg igen 
er blevet til at holde om. Han er ligesom blevet lidt 
mere opmærksom, og vi er tættere end vi har været 
i lang tid – både fordi ungerne er blevet større, men i 
høj grad også, fordi jeg har fået min figur tilbage. Og 
det kan jo godt give problemer, hvis han bliver alt for 
glad for mig igen, for vi ved jo, hvad der skete de sidste 
to gange, jeg blev gravid – og det er helt sikkert, jeg 
skal ikke være tyk igen! Med Algodril kan jeg heldigvis 
nøjes med en enkelt pille om dagen – så holder jeg 
vægten uden at skulle tænke over, hvad jeg spiser.

Navn:_______________________________________________________________________

Adresse:_____________________________________________________________________

Postnr.______________________________________________________________________

Poststed.:___________________________________________________________________

Jeg har 14 dagers retur-/angrerett og betaler kun for returportoen

30181 Opptil 7 kg Algodril Normal kur kun 248 kr

30182 7-14 kg Algodril Sterk kur kun 398 kr

30183 14-28 kg Algodril Intensivkur kun 496 kr
Prisen inkluderer porto. 
Regningen som følger med pakken mottar du i løpet av 2-3 uker  

FØR

SEND BESTILLING NÅ

Algodril-ann 420x297-Husoghave-NO-o.indd   2-3 03/08/12   14.25
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Endelig er jeg kvitt 
den stive ryggen!
Ruth Engelstad arbeider som hjelpe-
pleier, en jobb som medfører mange 
tunge løft og høy aktivitet. I en periode 
førte jobben til at hun ble veldig sliten 
i nakke og rygg, noe som gikk utover 
hennes humør og nattesøvn.

–  En venninne anbefalte meg VitaePro 
fordi jeg var så øm og støl i musklene. 
Jeg er glad jeg ga VitaePro en sjanse, for 
etter en stund forsvant plagene. Nå sover 
jeg også bedre på natten, og overskuddet 
er på plass igjen. Endelig kan jeg glede 
meg over de små ting i hverdagen, som å 
bake med barnebarna, stelle i hagen og 
gå lange turer, forteller Ruth.

– Det føles virkelig bra å kunne leve et 
normalt liv igjen, og derfor har jeg tenkt å 
fortsette med VitaePro, smiler Ruth.

Annonse

Ruth Engelstad, VitaePro-kunde

– Med VitaePro har jeg fått 
tilbake livsgleden!

VitaeLab AS
Svarsending 3190
0092 Oslo

VitaeLab
betaler for

sending i Norge

Navn:

Adresse:

Postnr/sted:

Telefonnr.:                                  Underskrift (av person over 18 år):

E-post: 
42

SKRIV TYDELIG

Ring 815 69 060
Du betaler kun lokaltakst

Bestill online på: 
www.vitaelab.no

SMS: HELSE 42 til 2007
Du betaler kun vanlig SMS-pris (innenlands)

BESTILL HER!

–VitaePro er skreddersydd for deg som sliter med stive og 
ømme muskler. Derfor anbefaler jeg VitaePro til mine pasienter!

Steinar Aas, Fysioterapeut ved Klinikk Frogner

Ja takk! Jeg vil prøve VitaePro® i to mnd for halv pris kr 14950 

Jeg vil deretter få tilsendt VitaePro® som dekker dagsbehovet i 2 måneder, direkte hjem i postkassen 
annenhver måned for kr 299,-. Jeg kan ta pause eller stoppe abonnementet når jeg ønsker. 
Tilbudet gjelder kun nye kunder. Porto på 39,- tilkommer. 

 Ja takk! Jeg vil ha en måneds forbruk av kosttilskudd med spirulina som velkomstgave. 
 Gaven legges ved min andre forsendelse. Verdi kr 9950.

 Ja takk, jeg  ønsker informasjon og tilbud fra VitaeLab og nære samarbeidspartnere pr post, telefon,  
 e-post og sms. Jeg kan enkelt reservere meg mot fl ere henvendelser ved å kontakte VitaeLab AS. 

VitaeLab AS
Postboks 3 Manglerud, 0612 Oslo | www.vitaelab.no
Kundeservice tlf.: 815 69 060 | Man−fre: 08:00−17:00
Medlem av Bransjeforeningen for Naturmidler og NEM e.V.
- et europeisk forbund for kosttilskudd

VitaePro® er et av Nordens 
mest brukte kosttilskudd 
ved muskelplager 

NÅ ENDA BEDRE! 
Med Omega 3 – rik på DHA

VitaePro® innholder sterke 
antioksidanter, vitaminer samt omega 3 
med dokumentert effekt på:

 Muskler 

 Hjerte- og blodomløp 

 Hjerne og øyne 1/2 
pris!

  Spar kr 149,50

VitaeLab_Hus&bolig_nr4_pb0709_210x297_185x260.indd   1 8/16/2012   1:58:41 PM
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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.

Endelig er jeg kvitt 
den stive ryggen!
Ruth Engelstad arbeider som hjelpe-
pleier, en jobb som medfører mange 
tunge løft og høy aktivitet. I en periode 
førte jobben til at hun ble veldig sliten 
i nakke og rygg, noe som gikk utover 
hennes humør og nattesøvn.

–  En venninne anbefalte meg VitaePro 
fordi jeg var så øm og støl i musklene. 
Jeg er glad jeg ga VitaePro en sjanse, for 
etter en stund forsvant plagene. Nå sover 
jeg også bedre på natten, og overskuddet 
er på plass igjen. Endelig kan jeg glede 
meg over de små ting i hverdagen, som å 
bake med barnebarna, stelle i hagen og 
gå lange turer, forteller Ruth.

– Det føles virkelig bra å kunne leve et 
normalt liv igjen, og derfor har jeg tenkt å 
fortsette med VitaePro, smiler Ruth.

Annonse

Ruth Engelstad, VitaePro-kunde

– Med VitaePro har jeg fått 
tilbake livsgleden!

VitaeLab AS
Svarsending 3190
0092 Oslo

VitaeLab
betaler for

sending i Norge

Navn:

Adresse:

Postnr/sted:

Telefonnr.:                                  Underskrift (av person over 18 år):

E-post: 
42

SKRIV TYDELIG

Ring 815 69 060
Du betaler kun lokaltakst

Bestill online på: 
www.vitaelab.no

SMS: HELSE 42 til 2007
Du betaler kun vanlig SMS-pris (innenlands)

BESTILL HER!

–VitaePro er skreddersydd for deg som sliter med stive og 
ømme muskler. Derfor anbefaler jeg VitaePro til mine pasienter!

Steinar Aas, Fysioterapeut ved Klinikk Frogner

Ja takk! Jeg vil prøve VitaePro® i to mnd for halv pris kr 14950 

Jeg vil deretter få tilsendt VitaePro® som dekker dagsbehovet i 2 måneder, direkte hjem i postkassen 
annenhver måned for kr 299,-. Jeg kan ta pause eller stoppe abonnementet når jeg ønsker. 
Tilbudet gjelder kun nye kunder. Porto på 39,- tilkommer. 

 Ja takk! Jeg vil ha en måneds forbruk av kosttilskudd med spirulina som velkomstgave. 
 Gaven legges ved min andre forsendelse. Verdi kr 9950.

 Ja takk, jeg  ønsker informasjon og tilbud fra VitaeLab og nære samarbeidspartnere pr post, telefon,  
 e-post og sms. Jeg kan enkelt reservere meg mot fl ere henvendelser ved å kontakte VitaeLab AS. 

VitaeLab AS
Postboks 3 Manglerud, 0612 Oslo | www.vitaelab.no
Kundeservice tlf.: 815 69 060 | Man−fre: 08:00−17:00
Medlem av Bransjeforeningen for Naturmidler og NEM e.V.
- et europeisk forbund for kosttilskudd

VitaePro® er et av Nordens 
mest brukte kosttilskudd 
ved muskelplager 

NÅ ENDA BEDRE! 
Med Omega 3 – rik på DHA

VitaePro® innholder sterke 
antioksidanter, vitaminer samt omega 3 
med dokumentert effekt på:

 Muskler 

 Hjerte- og blodomløp 

 Hjerne og øyne 1/2 
pris!

  Spar kr 149,50

VitaeLab_Hus&bolig_nr4_pb0709_210x297_185x260.indd   1 8/16/2012   1:58:41 PM

R

Tlf 22 66 04 00

Du finner         -produktene hos trelast, 
byggevare, rør- og fargehandlere. 
Mer info:  www.novatech.as    

TETTER TAK  
OG TAKRENNER

– i all slags vær
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“Mangler adresse”
Refererer	til	artikkel	side	42	i	siste	Hus	&	Bolig	om	manglende	adresser.
Gå	til	statkart	på	nettet,	bruk	gjerne	linken	under:
http://ws.geonorge.no/ngnk2/ngnk?sOsIksYs=23&Ost=1154672&Nord=
8215000&harlest=ja
Her	får	man	opp	kart	der	man	kan	zoome	inn	på	hytte	eller	annet	og	
lage seg en nødplakat med såvel nødnummer som koordinater og tekst 
man skal si når man er i nød. Da trengs det ingen veiadresse, bare en 
GPs	i	bilen	eller	det	normale	navigasjonsutstyret	i	et	helikopter!
 Har laget slike plakater for mange venner.

Rune Johansen, tidligere Navigasjonssjef i Braathens SAFE/SAS Norge

Mosefjerning
Har	nettopp	lest	siste	Hus	&	Bolig	der	dere	har	en	artikkel	om	mo
sefjerning	på	tak.	I	artikkelen	nevnes	forskjellige	løsninger	som	
involverer kobber. Det bør her nevnes at vannet som har vært i kontakt 
med kobberet i tillegg til å drepe mosen også angriper metaller som 
sink, aluminium og stål; med andre ord materialer det er vanlig å finne 
i	takrenner.	kan	som	et	eksempel	nevne	en	jobb	jeg	nylig	var	på	hvor	
noen hadde montert en kobberbue over pipeløpet sitt med det resultat 
at pipebeslaget som var utført i stål, samt takrenner på den siden av 
taket som pipen stod på, var fullstendig oppspist, mens takrenne på 
motsatt side var helt i orden.
	 Dette	er	jo	noe	som	det	burde	opplyses	om	i	artikkelen	slik	at	folk	
ikke setter i gang med tiltak som potensielt kan være skadelige for huset.

Alexander Holtet, blikkenslager

tvilsom markedsføring
Jeg	har	mottatt	vedlegg	til	siste	nummer	av	Hus	&	Bolig	der	det	gis	
tilbud om kjøkkenmaskin, knivsett og bestikk “til spesialpris”. Vedleg
get inneholder påfallende lite informasjon om varene, f.eks. mangler 
omtalen	av	kjøkkenmaskinen	de	nødvendigste	opplysninger	for	å	vur
dere	tilbudet,	så	som	fabrikat	og	modell.	Det	vi	imidlertid	blir	tydelig	
fortalt er at rabatten som “spesialprisen” “til leserne” innebærer er 
kolossal: For eksempel oppgis nevnte kjøkkenmaskin å være nedsatt fra 
kr	5	890,-	til	smått	utrolige	kr	990,-!
	 Tilbudet	gis	av	et	selskap	som	oppgir	å	hete	ITs,	som	viser	til	nett
siden	nettpris.eu.	Tar	man	bryet	med	å	undersøke	dette	nettstedet	blir	
det vanskelig å finne hvor opprinnelig pris stammer fra. Det blir også i 
beste fall villedende å hevde at det er spesialpris til leserne, i og med 
at	hvem	som	helst	kan	handle	samme	varer	for	nøyaktig	samme	pris	på	
leverandørens nettsted. På nettstedet finner man påfallende nok ingen 
henvisning til den opprinnelige prisen som oppgis i dette “ekstra
tilbudet”	til	leserne	av	Hus	&	Bolig.
	 Jeg	synes	det	er	svært	kritikkverdig	og	skuffende	at	Huseiernes	
Landsforbund samarbeider med aktører som driver ulovlig markeds
føring og etter alt å dømme mangler grunnleggende forretningsmoral. 
Dersom det ikke kommer en beklagelse på dette vil jeg vurdere mitt 
medlemsskap i organisasjonen.
 kopi av denne henvendelsen er sendt Forbrukerombudet.

Per Kristian Hilden



70 • hus&bolig 4-2012

Vannsjekken koster kun kr 2.000,-
(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
• VVS-anlegget gjennomgås og du 
  får en oversiktlig tilstandsrapport.

• Gir deg tips og råd om hvordan 
   du kan forebygge vannskader.

• Gjennomføres av dyktige fagfolk.

 - La oss ta Vannsjekken hos deg.

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.

Forebygg dyre vannskader!

Slik bestiller du Vannsjekken: 
Ring oss på 07171 eller gå inn på  
www.vannsjekken.no 

Du finner mer informasjon om Vannsjekken på vannsjekken.no

NORGES LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR 
PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Finn din Varme & Bad forhandler på vb.no

Varme & Bad samarbeider med  
If og Huseiernes Landsforbund  
for å forebygge vannskader.
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Vannsjekken koster kun kr 2.000,-
(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
• VVS-anlegget gjennomgås og du 
  får en oversiktlig tilstandsrapport.

• Gir deg tips og råd om hvordan 
   du kan forebygge vannskader.

• Gjennomføres av dyktige fagfolk.

 - La oss ta Vannsjekken hos deg.

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.

Forebygg dyre vannskader!

Slik bestiller du Vannsjekken: 
Ring oss på 07171 eller gå inn på  
www.vannsjekken.no 

Du finner mer informasjon om Vannsjekken på 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.

tema: enøk og oppvarming
Skisesongen er nok fortsatt et stykke unna, men tiden for å begynne å gjøre boligen 

klar for den kalde vinteren er definitivt her. Vil du kanskje ha en varmepumpe på 
plass før høsten strammer grepet for alvor, eller ønsker du heller en ny, flott peis? 

Kanskje du bare har et ønske om å gjøre små endringer for å få lavere strømregninger? 
Uansett planer og ønsker har Hus & Bolig gode råd og nyttige tips så du 

og boligen kan gå vinteren velforberedt i møte. 

PEISKOS:
Lite kan måle seg 
med peiskos. Det 
må i så fall være 
peiskos i perfekt 

design. Vi viser 
deg markedets 

nyeste og heteste 
modeller. 

Se side 72

VEDFYRERING:
Har du stort hus, 
god plass og god 

tilgang på ved, kan 
du kanskje gjøre 
som Ole Nymoen 
og investere i et 

vedfyrt varme
anlegg. 

Les mer side 76

VARMEPUMPE:
Vurderer du å 

kjøpe luft-til-luft 
varmepumpe i 
en liten bolig? 

Tenk deg godt om. 
Det er ikke alltid 

investeringen 
lønner seg. 
Se side 80

FLASKEHALS:
Vurderer du å 
investere i en 
miljøvennlig 

varmepumpe, kan 
strømnettet være 
en flaskehals hvis 

anlegget er av 
eldre dato. 
Se side 82

VARMESENTRAL:
Alt på ett sted, 

inni et lite skap. 
På Stange utenfor 
Hamar produseres 
effektive varme-
sentraler i serier. 

Det reduserer både 
feil og kostnader. 

Les mer side 86

Foto: Tore Wuttudal / Scanpix.
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enøk og oppvarming

Design like viktig   som varme

SLANK
Den nye Havanna 
peisovn fra Nordpeis 
er stram, stilren og 
har nydelige detaljer. 
Vednisje kan bestilles 
som tilbehør. Den høyt 
plasserte hjørneinn-
satsen sørger for at 
flammene er synlige 
fra enhver krok i rom-
met. Kan plasseres på 
flere kreative måter. 
Pris fra 35 900,-. 
www.nordpeis.no  

HVIT 
Jøtul F 163 i hvit emalje er 
en liten vedovn med nytt ut-
seende fra Hareide Design. Den  
rentbrennende støpejernsovnen 
er svanemerket, og maks opp-
varming er 100 kvadratmeter. 
Pris fra ca. 14 000,- hos ulike 
forhandlere. www.jotul.no 
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Design like viktig   som varme
Varme alene er ikke lenger nok. Flott design som passer inn i stua blir 
stadig viktigere når vi velger ovn eller peis. Produsentene har hentet 
inn designhjelp for å tilfredsstile kresne kunder, og mange spennende 
nyheter er nå i salg: Mye forskjellig som kan treffe alle slags ønsker og 
behov, både når det gjelder brennevne og utseende.

KUBISK
Brunner-SK04 er en 

peis for dem med høy 
selvtillit. Peisinnsat-

sen er en base for 
de kresne, til videre 

egen design, eller en 
arkitekttegnet inn-

ramming. Mye å velge 
mellom. Pris på fore-

spørsel hos Varmefag. 
www.peis-ovn.com 

SØYLEFORMET
Den nye sylinderformede RAIS 
Juno skal ha en god varme-
lagrende egenskap takket være 
en 288 kg varmesten, som 
sørger for at ovnen holder over 
60 grader neste morgen dersom 
den er glovarm ved sengetid. 
Denne danske ovnen koster 
fra 35 900,- hos Varmefag. 
www.varmefag.no

KLASSISK
Granit Klebers Merethe Pluss er laget i 
massiv kleberstein rett fra naturen. Den 
skal være gjerrig på ved, og kan gi varme 
hele 12 timer etter at du har sluttet å fyre. 
Veiledende pris fra 37 250,-. 
www.granit.no 
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enøk og oppvarming

“Menn er opptatt av ovnens brennevne og effekt 
når de er i butikken, men når de kommer tilbake 
med kona er det ofte hun som bestemmer, 
og da avgjør designet.”
Salgssjefen i Jøtul, René Christensen til Hus&Bolig tidligere i år

BUET
Amsterdam hjørne i skifergrå 
vokset betong fra Nordpeis. 
Ca. 38 060,- med justerbar 
vedhylle. Finnes i ubehandlet 
og behandlet betong. www.
nordpeis.no 

INDUSTRIAKTIG
Ovnen Morsø 5448 er i støpe-
jern og gir en fornemmelse av 
den gamle verkstedsindustien. 
Støpejern har lang levetid, 
stabil konstruksjon og brenner 
stille. Pris kr 18 995 hos 
Varmefag. www.morsoe.com 

VÆRBESTANDIG
Det går mot høst, men vil du 
forlenge sommeren er kanskje 
Stovas utepeis noe for deg? 
Den er laget i corten stål som 
gjør overflaten rustfarget over 
tid. Peisen er lett og kan med 
enkelhet flyttes rundt i hagen. 
Tenn et herlig bål eller fyll den 
med kull og bruk den som grill. 
Trenger ikke spesielt vedlikehold. 
Pris kr 4 850,-. www.stovas.no 
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GJENNOMSIKTIG
RAIS 2:1 peisinsats: Innsats som 
går tvers igjennom veggen, så 
flammen kan ses fra begge sider. 
Blir en romdeler. Brenner veldig 
klart, og luftspyling sørger for å 
holde glassene rene. Omrammin-
gen kan du selv designe. Koster 
fra 32 900,-, hos Varmefag. 
www.rais.no 

MORSOM
Dovre Vintage 30 har en 
deilig retrostil som sikkert 
appellerer til mange hjerter. 
Den fins i ulike størrelser, og 
med flere typer understell. 
Fra 14 990,- fra Dovre Peis. 
www.dovrepeisen.no 

VAKKER
Conturas klassisk kakkelovn 
Carina 522 er tidløs og vak-
ker, og det beste å investere 
i om du vil velge noe som 
aldri går av moten. En 
kakkelovn kan gi varme i 
24 timer etter at du har 
sluttet å fyre i den. Koster 
fra 47 900,- hos Varmefag. 
www.contura.eu/no/   
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Vedfyrt 
varme-
anlegg

Ole Nymoens kalde vintre i det store huset er historie. 
Det nye vedfyringsanlegget lager hele året så mye energi, 

at mangelfull oppvarming snart er et fjernt minne.

TeksT og foTo: SOLFRID SANDE

Seks år er gått siden Ole Nymoen og fami-
lien flyttet inn i huset på Haga stasjon, i 
Nes på Romerike. Et kontinuerlig bygge-

prosjekt pågår, som stadig forvandler huset fra 
1912. Gjennom årene har det vært hotell, bakeri, 
butikk, kafe, drosjestall og fryseri. Planen er å få 
tre store enheter, en til seg og familien, en til mo-
ren hans og en til utleie. Han er ikke redd for 
å bruke hendene, men vil helst bruke tiden sin 
til nye prosjekter, så vedlikehold prøver han å 
unngå. Huset har derfor fått ny kledning i sibirsk 
lerk, pvc-vinduer og steinlagte terrasser; alt helt 
vedlikeholdsfritt. 
     – Dette er hobbyen min som jeg aldri blir 
ferdig med. Jeg liker å bygge og skape ting, sier 
Ole Nymoen.
     Etter den kalde starten i huset, der isen krøp på 
innsiden av glassrutene om vinteren, med kon-
stant fyring og et strømforbruk som rask tikket 
over 50 000 kWh i året, ble vedfyringsanlegget en 
åpenbaring. Det elektriske anlegget var også un-
derdimensjonert, og det formelig gnistret av sik-
ringsskapet når alle strømkilder sto på for fullt.

Strømsluk
Å bruke strøm som hovedkilde til oppvarming 
i et så stort hus er altfor dyrt for de aller fleste. 
Nymoen måtte gjøre noen grep. Han ville ha noe 
nytt, ikke bare isolere og fortsette med vedfyring 
i små ovner. En stor kjele som varmer hele huset 
var en mye bedre idé. Han er opptatt av bioener-
gi, og miljøvennlige måter å bruke den på, og nå 
er han vedfyringsanleggsentusiast på andre året. 
     Vedfyringen er en ren nødvendighet for mange 
med enebolig. Kona Laila brukte mye tid på å 

fyre i småovner før vedfyringsanlegget stod fer-
dig. Det er mye jobb både å hugge veden opp 
i smått og mate en umettelig liten vedovn som 
ikke klarere å varme ordentlig opp i stua. Nå er 
det så mye varmtvann at det er ingen som kla-
ger om guttene deres dusjer litt lenge. Nymoen 
kjøper to til tre lass med ved i året. Bjørk og furu 
får han kjøpt hos en skogbruker i området. Han 
trenger ikke å kløyve annet enn den groveste ve-
den. Stokkene deler han opp i en meters lengder 
før de blir lagret inne i den store kjelleren.  
     – Jeg vil ha veden som er hogd på vinteren, da 
er den tørr og fin, og når du kjøper hel ved er det 
fantastisk mye billigere enn om du kjøper det i 
smått, sier Ole Nymoen. Han betaler ca. 10 000 
kroner for 20 fastkubikkmeter.

Vedkjelen
Ole Nymoen har skaffet seg et vedfyringsanlegg 
som passer til huset som er på over fem hundre 
kvadratmeter, men mange eneboliger vil klare 
seg med et langt mindre anlegg. Vedkjelen og 
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den energien som lages her, varmer opp ti radia-
torer, gir gulvarme, og varmtvann. 
     – Du trenger ikke å være plagsomt teknisk 
for å ha et sånt anlegg, men du må være villig 
til å gjøre litt arbeid, og sette deg inn i hvordan 
det fungerer. Jeg synes det er vanskeligere å lage 
julemiddagen enn å fyre opp her, forteller Ole 
Nymoen.
     Vedkjelen har et eget lite rom i kjelleren, der 
måleapparatene til vanntanken også er plassert. 
Der følger han med på temperaturen i tankene, 
som igjen forteller når han må fyre opp en run-
de i ovnen. Den brenner helt rent, fra toppen i 
forgassingskammeret der de giftige gassene blir 
utskilt, og ned til forbrenningskammeret nederst 
i ovnen. I forbrenningskammeret ser vi en blå 
flamme, det betyr at gassene forbrennes fullsten-
dig og all energien i veden blir utnyttet. Maksi-
mal effekt er 70 kWh og ovnen tar hele 300 liter 
ved. Det ligger ikke mye askeavfall igjen etter en 
forbrenning.
     – Selv på det kaldeste om vinteren med 20 

– 30  minus, holder det å fyre opp en gang om 
dagen, og om sommeren fyrer jeg opp ca. en 
gang i uken. Det tar meg bare ti minutter, sier 
Ole Nymoen.
     Han togpendler inn til jobben i Oslo, og fyrer 
opp når han kommer hjem om ettermiddagen 
om det er nødvendig. Veden henter han i ved-
lageret noen meter unna fyrrommet, og derfra 
frakter han et trillebårlass med nesten en meter 
lange hele stokker inn til ovnen. 

Vanntankene
To store vanntanker på til sammen 7 000 liter 
står isolert i rommet ved siden av vedkjelen. Van-
net blir varmet opp av energien fra vedfyringen 
og sirkulerer derfra til alle radiatorene og gulv-
slyngene ved hjelp av pumpe og termostat. Van-
net ligger i tre sjikt i tankene, varmest øverst og 
det kaldeste nederst, og på et måleinstrument i 
fyrrommet kan han følge med på temperaturen. 
Nå det øverste vannsjiktet måler 60 grader er det 
på tide å hente et nytt lass med ved. 

KJØPER STORT: Ole Nymoen 
mellom hele årsforbruket 
sitt av ved. Ca. 12 000 
kroner har han investert.

➤
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     Vanntankene kalles akkumulatortanker, fordi 
de akkumulerer eller samler varmen som lages 
i ovnen. Utenfor fyrrommet står det et par små 
røde tanker, som tar i mot overskuddsvannet. 
Vannmengden i de store tankene er konstant, 
men når vannet varmes opp utvider det seg og 
må ha et sted å gjøre av seg, og da tar ekspan-

sjonstankene seg av dette over-
skuddsvannet. Tappevannet kommer 
fra grunnen og går igjennom to kob-
berspiraler i tankene, og her blir van-
net varmet opp før det føres videre. 
     – Jeg er blitt mer oppmerksom 
på strømforbruket etter at jeg fikk 
anlegget, nå er jeg mer nøye med å 
bruke sparepærer. Når jeg skal skifte 
ut vaskemaskinen skal jeg kjøpe en 
som kan kobles til tappevannet som 
varmes opp av anlegget, sier Ole Ny-
moen.
     Vedfyringsanlegget kan også kom-
bineres med solfangere og varme-
pumpe. 

Investering
Ole Nymoen har investert en del, 
både tid og penger i anlegget, men 

nå har han en oppvarmingsstandard som er mye 
bedre enn det som er vanlig i gamle hus selv med 
isolering. Han vil ha det så behagelig at han slip-
per å ta på seg strikkejakken i stua. Radiatorvar-
men er behagelig og jevn, luktfri, og Ole Nymo-
en savner ikke fyringslukten i stua. 
     – Jeg tror hele anlegget med rubbel og bit 
kom på 600 000 kroner. Nå har jeg et strømfor-
bruk som er på godt under 20 000 kWh. Skulle 
jeg brukt strøm til oppvarming ville jeg nok 
brukt 80 000 kWh i året for hele huset, mener 
Nymoen.
     Han regner med at det fort kan gå ti år før 
det er nedbetalt, men dette er et langsiktig og litt 
idealistisk prosjekt. Han er overbevist om at bio-
energi er en del av løsningen når man tenker på 
oppvarmingsbehovet vårt. Norge gror igjen, det 
er nok trevirke å ta av og dette er også en miljø-
vennlig bruk av bioenergi som myndighetene 
oppfordrer til. 
 Vedfyringsanlegg er et typisk eneboligpro-
sjekt utenfor byene.
     – Det er klart det er litt arbeid, men jeg liker jo 
dette. Det finnes veldig mange som liker å pusle, 
og så kan du ha god samvittighet, selv om du fyl-
ler opp bassenget, mener Ole Nymoen.
sos@huseierne.no

ENERGIPRODUSENTEN: Et kvarter er det Ole Nymoen bruker på å vedlikeholde varmen i vedkjelen. 
Ovnen fyres fra toppen, og veden legges i øverst. All energien i veden utnyttes.

enøk og oppvarming
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Gode råd om vedkjeler:
• Vedkjelens størrelse må tilpasses husets varmebehov, 

vedkvaliteten og hvilke fyringsintervaller som passer 
brukeren.

• energibehovet er ca. 50 watt pr. kvadratmeter for 
bygninger oppsatt før 2006 og 30 watt pr. kvadrat-
meter for bygg etter Tek 10-standard.

• Akkumulatortanken bør normalt være fra 1 500 liter 
til 3 000. Hvis varmebehovet er 20 – 25 kW anbe-
fales 4 – 5 000 liter for å holde temperaturen over 
natten og fravær på 12 – 14 timer.

• Mer informasjon finner du på www.arnebergli.no

Nisjeprodukt
Arne Bergli i Nord-Trøndelag har solgt vedfyrings-
anlegg i tretti år, som oftest til skogeiere. Dette er 
en liten nisje. Han har også levert anlegget til ole 
Nymoen. Han mener det er en forutsetning at man har 
egen skog å ta av, eller mulighet til å kjøpe billig ved 
hvis man skal investere i et slikt anlegg. Du må regne 
med en investering på minst 150 000 kroner, men det 
finnes mange forskjellige løsninger og kombinasjoner. 
Anlegget er enkelt å operere når du først har tatt 
arbeidet med veden, og strøm kan brukes som en re-
serveløsning hvis du skal reise vekk en lengre periode.
     – Du må alltid ha noe i reserve, og det er strøm. 
Den kobler seg automatisk på når varmen kommer ned 
til et visst nivå, og det går også automatisk andre 
veien, sier Arne Bergli.
     fordelen med vedfyringskjelene er at det ikke 
trenger ved så ofte, den brenner helt rent, og det er 
nesten ingen aske igjen.
     – I en vanlig vedovn er det kanskje snakk om 11 
vedinnlegg i løpet av et døgn, sier Arne Bergli, daglig 
leder i Arne Bergli As. Med et vedfyringsanlegg holder 
det med ett til to innlegg selv når det er 25 kulde-
grader ute.
     Det er fullt mulig å gjøre som ole Nymoen om man 
har plass og energi. Det burde være et større marked 
for slike løsninger om støtteordningene og informasjo-
nen om disse anleggene hadde vært bedre, mener Arne 
Bergli. 
     – Denne delen av bransjen har vært lite flinke til 
skaffe seg støtte hos beslutningstakerne, sier han.
     staten støtter og oppmuntrer både private og 
andre aktører til å bruke mer bioenergi, men det finnes 
ingen støtteordning fra enova til vedkjeler. De støtter 
kun pelletskjeler med automatisk innmating.

KOSTNADSEFFEKTIVE 
OG FLEKSIBLE 
ENERGISPARELØSNINGER!

2007-2012

Tlf 674 95 500  www.energysave.no
Kan leveres og monteres av din lokale rørlegger. Kort leveringstid.

E|S luft/vann varmepumper 
er konstruert for drift ned til -25ºC. Kan leveres ferdig fylt for 
rask og enkel montering med rør i faste lengder.
Kobles enkelt til alle eksisterende systemer, uten at du 
må bytte ut mye av det du har fra før. Varmepumpen kan 
komplimenteres med E|S Multifunksjonstank for oppvarming 
av tappevann og tilkobling av fl ere energikilder. 

• Kostnadseffektiv
• Passer alle nye og eksisterende vannbårne varmeløsninger
• 10 kW effekt
• COP 4,6
• Ingen vakuumering
• Ingen etterfylling

Pris 10 kW: 36.900,-  
(AW24.4-IQC)

E|S Multifunksjonstanker kan kobles til fl ere energikilder 
som olje-, ved-, pellets-, vedkjele og solfangere. Tanken har 
spiral for oppvarming av tappevann. 

• 3 kW varmeelement
• Solfangerspiral 10/15 meter
• Tappevannsspiral 2x20 meter 
• Uttak for ekstra back up element
• 10 cm skumisolasjon
• 4 stk. følerlommer

Pris 300 liter: 17.900,- 
(MWT300.3-3H)

Pris 500 liter: 22.900,- 
(MWT500.3-3H)
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Varmepumpe:

Lite å spare i 
små leiligheter
Da Wilhelm Wold kjøpte ny leilighet, byttet han ut vinduene og investerte i en ny peisinnsats. 
Varmepumpe mente han ikke vil lønne seg. 

TeksT: NINA GRANLUND SÆTHER

Selv om flere av naboene i sameiet hadde 
montert varmepumpe, kom Wilhelm Wold 
til at det måtte lønne seg dårlig. Etter å ha 

bodd der et år, er han relativt sikker. Leiligheten 
ved Ullevål er på ca. 70 kvadratmeter, og totalt 
var strømforbruket sist år på 13 000 kWh. 
 Hvis man regner at ca. 75 prosent av energi-
forbruket går med til oppvarming, vil det si at 
han bruker i underkant av 10 000 kWh i året til 
varme. En god del av denne varmen brukes på 
badet, hvor varmekablene i gulvet står på store 
deler av året. Det gir økt komfort og hurtigere 
opptørking. Og selv om Wold skulle installerer 
varmepumpe, vil han fortsatt måtte bruke pa-
nelovner på soverommene. Sannsynligvis får han 
ikke utnyttet varmepumpen i mer enn 60 pro-
sent av leiligheten.

Mest lønnsomt ved høyt forbruk
Jo mer strøm du bruker på oppvarming, desto 
mer er det å spare med en varmepumpe. Med et 
lavt forbruk blir det vanskelig å tjene inn det du 
må ut med. Norsk Varmepumpeforening anslår 
at prisen på en ferdig montert luft-til-luft varme-

pumpe med én innedel vil variere fra 15 000 til 
30 000 kroner, og opererer med en beregnet leve-
tid på 10 år. Skal du tjene inn igjen en slik inves-
tering, må du altså spare 1 500 kroner i året med 
den rimeligste investeringen og 3 000 kroner i 
året med den dyreste. Det forutsetter imidlertid 
at du ikke har vedlikeholdskostnader på utstyret. 
Men for de fleste av oss er det vanskelig å etterse 
utedelen på egenhånd, og serviceavtale anbefa-
les. Det koster fort en tusenlapp i året.
 Enova anbefaler ikke lenger luft-til-luft var-
mepumpe hvis det totale energiforbruket er 
mindre enn 15 000 kWh pr. år. Ved et energifor-
bruk på 10 000 kWh og en strømpris på 1 kr pr. 
kWh kan man spare ca. 1 900 kroner årlig. Da 
forutsettes det at varmepumpen har en årsvar-
mefaktor på 2,4, at 55 prosent av forbruket går 
til oppvarming, at planløsningen er åpen og at 
luft-til-luft varmepumpen dekker 60 prosent av 
det totale oppvarmingsbehovet. Men 1 900 kro-
ner spart i fyringsutgifter vil sjelden dekke kost-
nadene til innkjøp og vedlikehold av utstyret. 
ngs@huseierne.no 

Totalt energibehov pr. år Andel til oppvarming (55 %)  Energibesparelse   Mulig besparelse

10 000 kWh      5 500 kWh    1 900 kWh   1 900 kr

15 000 kWh      8 250 kWh    2 900 kWh   2 900 kr

20 000 kWh    11 000 kWh    3 900 kWh   3 900 kr

25 000 kWh    13 750 kWh    4 800 kWh   4 800 kr
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Luft-til-luft varmepumpe er best egnet når:
•	 totalt	energiforbruk	er	på	mer	enn	15	000	kWh	pr.	år	

•	 du	bor	i	et	område	med	milde	vintre	eller	har	lang	fyringssesong	

•	 du	har	åpen	planløsning	og	varmen	kan	fordeles	fritt	til	de	rommene	du	ønsker	å	varme	opp	

•	 når	anlegget	er	korrekt	dimensjonert,	utformet	og	driftet

•	 du	bor	i	en	bolig	hvor	det	ikke	er	aktuelt	å	etterisolere	eller	bytte	vinduer	fordi	dette	er	gjort		
 tidligere eller boligen er så ny at dette ikke behøves 

•	 du	har	alternative	varmekilder	til	de	kaldeste	periodene.

       Kilde: Enova

NY PEISINNSATS: 
På kalde dager fyrer 

Wilhelm Wold med ved. 
Han mener peisinnsatsen 

var en god investering.

enøk og oppvarming
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Forfriskende, naturlig og hygienisk. Geberit AquaClean rengjør 
deg med behagelig temperert vann.

Kun vann gjør deg helt ren. 
Geberit AquaClean.

Få mer informasjon og finn din forhandler på www.i-love-water.no                                                                 
Eller ring oss på T: 67 97 82 00

84703_1350_ILW_210x297ra_NO_Code.indd   1 17.07.12   16:29
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Dyrt med 
mer strøm

Forfriskende, naturlig og hygienisk. Geberit AquaClean rengjør 
deg med behagelig temperert vann.

Kun vann gjør deg helt ren. 
Geberit AquaClean.

Få mer informasjon og finn din forhandler på www.i-love-water.no                                                                 
Eller ring oss på T: 67 97 82 00

84703_1350_ILW_210x297ra_NO_Code.indd   1 17.07.12   16:29

Skal du skifte ut oljefyren med en 
mer miljøvennlig luft-til-vann varme-
pumpe, risikerer du en overraskende 
ekstraregning på mange tusen kroner 
hvis strømnettet er av eldre dato. Det 
fikk huseier Bjørn E. Thoresen erfare i 
sommer. 

TeksT og foTo: RIKKE ÅSERUD

Thoresens gamle hus like utenfor Oslo sen-
trum har for små hovedsikringer for den 
nye varmepumpen han har bestilt. Den 

miljøvennlige luft-til-vann varmepumpen bru-
ker vanligvis ikke spesielt mye strøm, men har 
et ekstra varmeelement som slår inn på de aller 
kaldeste dagene. Dette gjør at hovedsikringene 
må økes. Det er imidlertid lettere sagt enn gjort. 

Fortetting 
Da huset ble bygget i 1924 var nærområdet nær-
mest for bondelandet å regne. Siden har nabo-
husene blitt stadig flere. Men oppgraderingen 
av strømnettet har nok ikke fulgt folkeveksten i 
området.
 – Da jeg søkte om å få legge inn større hoved-
sikringer i huset i fjor, fikk jeg nei fra nettselska-
pet Hafslund. Det var ikke mulig, var beskjeden, 
fordi det ville føre til overbelastning på trafoen 
i området, forteller elektroinstallatør Odd Erik 
Jorde, som søkte om å øke Thoresens sikringer 
fra 3x35A til 3x63A.
 Thoresen ble overrasket over avslaget, men 
fylte olje for en ny sesong, i håp om at flaske-
halsen skulle bli utvidet. Det ble den imidlertid 
ikke, og gjennom Jorde tok han kontakt med 
Hafslund på ny. Denne gangen fikk han vite at 
større hovedsikringer var mulig, men 63A-sikrin-
ger ville koste ham 11 000 kroner ekstra. Hadde 
han vært heldig og bodd ved en mindre belastet 
trafo, ville økningen vært gratis og uproblema-
tisk. 
 – Dette må da ramme flere enn meg etter 
hvert som oljefyrene utraderes rundt omkring i 
tettbygde strøk. Jeg synes det er rart at det ikke 

GAMMELT HUS: Huset til Bjørn E. Thoresen er fra 1924. Når oljefyren går ut, 
og en stor varmepumpe skal inn, trengs mer strøm inn til huset. Miljøtiltaket 
koster dermed Thoresen mange tusen kroner ekstra. ➤

enøk og oppvarming



84 • hus&bolig 4-2012

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 finner 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.
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 finner du mer informasjon om 

funksjonsglass, og hva det kan gjøre for deg og ditt hjem. 

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

www.lyssand.com

 
 

Standard. Tilpasset.

STØYDEMPENDE SOLDEMPENDESELVVASKENDE SIKKERHET

STØYDEMPENDE SOLDEMPENDESELVVASKENDE SIKKERHET

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

Mer enn et vindu

Velg vindu med funksjoner etter ditt behov!

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 finner du mer informasjon om 

funksjonsglass, og hva det kan gjøre for deg og ditt hjem. 

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

www.lyssand.com
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Forholdene kan vi ikke gjøre noe med – 
men vi kan håndtere dem bedre.
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Standard.

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 finner du mer informasjon om 

funksjonsglass, og hva det kan gjøre for deg og ditt hjem. 

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

Velg vindu med funksjoner etter ditt behov!

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 finner du mer informasjon om 

funksjonsglass, og hva det kan gjøre for deg og ditt hjem. 

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

www.lyssand.com
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STØYDEMPENDE SOLDEMPENDESELVVASKENDE SIKKERHET

STØYDEMPENDE SOLDEMPENDESELVVASKENDE SIKKERHET

Forholdene kan vi ikke gjøre noe med – 
men vi kan håndtere dem bedre.
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Tilpasset EXTREME.

EXTREME
TRE/ALUMINIUM

= vedlikeholdsfritt

www.lyssand.com/vindusguide

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

finnes noen form for støtte, for dette rammer jo 
nokså urettferdig, sier Thoresen. 

Like dyrt uansett årsak
Hafslund bekrefter at kostnadene for å øke 
strømtilførselen varierer fra sted til sted. 
 – Strømnettet har sine begrensninger og der-
som en kunde skal tilknytte seg til nettet eller øke 
sikringsstørrelsen, kan det i noen tilfeller være 
nødvendig å gjøre tiltak i nettet for å øke kapa-
siteten. I de tilfellene er det ikke kapasitet i det 
eksisterende nett til den ønskede økningen. Kun-
den må da ta deler av kostnaden for å oppgrade-
re nettet, skriver Eivind Engebrethsen i Hafslund 
i en e-post til Hus & Bolig. Nettselskapet skiller 

ikke på årsaken til ønsket økning, enten kunden 
skal skifte fra oljefyr til varmepumpe eller legge 
varmekabler i oppkjørselen. Verken Oslo kom-
mune eller Enova har støtte som dekker denne 
type utgift. For Oslo-boere vil imidlertid utgiften 
tas med i vurderingen dersom man søker om 
støtte fra kommunens klima- og energifond.
 – Vi har så langt fått få henvendelser om det-
te, men vi kjenner til problemene med nettka-
pasiteten i enkelte områder. Alle dokumenterte 
kostnader i forbindelse med tiltaket som legges 
ved ferdigmeldingen tas med i kostnadsgrunnla-
get, dette inkluderer også kostnad med å oppgra-
dere nettet, sier pressekontakt Jenny Skagestad i 
Bymiljøetaten - Enøk i Oslo kommune.

Foreløpig løsning
Elektroinstallatør Odd Erik Jorde har i samråd 
med Bjørn Thoresen kommet frem til at sikringe-
ne i det gamle huset i første omgang økes til 50A.
 – En slik økning var innenfor trafoens gren-
ser, så da slipper jeg å betale. Så får vi håpe at det 
holder her i huset, hvor vi nå bare bor to per-
soner, og har et lavt strømforbruk, sier Thoresen. 
Som synes den nye varmepumpen og installa-
sjonskostnadene, som til sammen er budsjettert 
med 200 000 kroner, er dyre nok uten den over-
raskende ekstrautgiften til nettselskapet. 
raa@huseierne.no

RÅDGIVNING: Det er ikke 
bare-bare å installere ny 
luft-til-vann-varmepumpe. 
Elektroinstallatør Odd Erik 
Jorde (t.h.) bistår med 
råd og veiledning.

enøk og oppvarming
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Tør du bygge uten kunnskap?

www.sintefbok.no  |  salg.byggforsk@sintef.no  |  Tlf. 22 96 55 66
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Lag rom i kjelleren
Fuktsikre løsninger og 

andre gode råd 
Pris kr 349,-

Lag nytt bad
Pris kr 349,-

Midlertidig utsolgt - Under revisjon

Lag rom på loftet
Øk bruksmulighetene og 
salgs verdien av boligen 

din. Pris kr 349,-

Ekstra bolig i huset
Lage ny utleiedel – opp-

gradere utleiedel 
Pris kr 349,-

Miljøvennlig oppussing
Produkter, metoder, 
hensyn. Pris kr 349,-

Etterisolering
Energisparende tiltak 
i småhus. Pris kr 349,-

Lag hageanlegg
Fra støttemurer til trapper  

og belegningsstein. Kr 349,-

Boligkjøperboka
Undersøk boligen  

før du kjøper. 
Pris kr 349,-

Bedre inneklima i boligen
Hvordan få et sunnere hjem 

Pris kr 349,-

Alt om flislegging
Materialer, konstruksjoner, 

planlegging og utførelse
Pris kr 498,-

Midlertid
ig utsolgt!

SINTEF Byggforsk

Innføring i byggereglene
Pris kr 390,-

Fuktskader
Årsaker, utredning  
og tiltak. Kr 749,-

TRAFO: 
Trafoer (transformatorer) finnes i 
små ”hus” (nettstasjoner) rundt 
omkring i boligområder. De omfor-
mer spenningen på strømmen fra 
høyspenning (her 11 000 volt) til 
lavspenningen som er i stikkontak-
tene i boligene våre (230 volt.) 

STRØM TIL BOLIGEN: 
I nye eneboliger er det vanlig å sette 
inn hovedsikringer i størrelsen mellom 
3x40A til 3x80A, alt etter behov. Det 
er elektrikeren som vurderer hvor stort 
behov kunden har. Nettselskapet vil da 
gjøre beregninger for å fastslå hvilke 
tiltak i nettet som er nødvendig for at 
kunden skal få den ønskede størrelse 
på sikringene. slik reglene er i dag, må 
kunden dekke kostnadene for kabelen/
linjen fra mast/skap inn til boligen 
samt en relativ andel av eventuelle 
nødvendige utbedringer i nettet. 

HOVEDSIKRINGER: 
Alle hus med innlagt strøm har et 
sikringsskap med hovedsikringer og 
kurssikringer. Hovedsikringene er kom-
ponentene som begrenser hvor mye 
strøm som samlet sett kan gå inn til 
huset. kurssikringene begrenser hvor 
mye strøm som kan gå til enkelte rom 
eller komponenter i huset. Hvis kapa-
siteten til hovedsikringene overskrides 
vil hovedsikringene løse ut og strøm-
men gå i hele huset. strømmen angis i 
ampere (A). Alt fra 2x32A til 3x63A er 
vanlig i bolighus i dag. 
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Serieprodusert 
genistrek?

På Stange i Hedmark har Jan Håvard Bratlie kopiert Henry Fords metode. 
Han produserer varmesentraler i serier. Det sparer kostnader og reduserer feil.

TeksT og foTo: NINA GRANLUND SÆTHER

Henry Fords genistrek var å serieprodusere 
biler. Tidlig på 1920-tallet standardiserte 
han produksjonen av T-Forden slik at pro-

duksjonstiden falt fra 12 timer til 1,5. Følgelig 
falt også prisen formidabelt. I løpet av ti år ble 
det produsert 10 millioner kjøretøy som middel-
klassen fikk råd til å kjøpe.
 Medarbeiderne i Varmetema Ing. Bratlie AS 

produserer ikke biler, men tidkrevende monte-
ringsarbeid som vanligvis gjøres på byggeplas-
sen, skjer nå i lyse og trivelige fabrikklokaler. 
Skap som inneholder varmtvannsbereder, ak-
kumulatortank, varmepumpe, gulvvarmesystem, 
fordeler for tappevann, hovedstoppekran og 
vannmåler, termostatiske ventiler, interne rørfø-
ringer, komplett sikringsskap og ferdig koblede 
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kurser settes sammen i serier på 20. Vannstopper 
kan monteres som ekstrautstyr.
 – Innsparingen er gigantisk i forhold til at 
hver enkelt rørlegger skal plassbygge alle disse 
elementene, sier Jan Håvard Bratlie. – Gevinsten 
ligger særlig i at de spesialproduserte kabinettene 
langt på vei gjøres med robotbasert produksjon. 
I tillegg er produksjonsarbeiderne svært drillet 
på sine oppgaver under sammensetning av pro-
duktet. 

Bygde med lego
Som gutt bygde Bratlie mye med teknisk lego. 
Han utdannet seg til elektriker, og jobbet de før-
ste årene med mekanisk arbeid hos sin far. Siden 
utdannet han seg til ingeniør i elkraftteknikk og 
skrev prosjektoppgave om reguleringsteknikk. 
Fem – seks års arbeid i et rådgivende elteknikk-
firma ga verdifull erfaring.
 – Jeg har lært at presisjon og struktur er ek-
stremt viktig! Da glir alt så mye bedre, og alle 
parter blir fornøyd. 
 I 1994 fanget vannbåren varme interessen 

hans. Ti år senere begynte han å selge kompo-
nenter, men det ble mye tull fordi de var satt feil 
sammen – tross tegninger. Da bestemte Bratlie 
seg for å ta skjeen i egen hånd, og en komplett 
gulvvarmesentral ble raskt en suksess.
 Sigmasentralen, som det kompakte, seriepro-
duserte skapet heter, ble utviklet for snart to år 
siden.
 – Trysil-bygg kom til oss i begynnelsen av de-
sember 2010 og spurte om vi kunne lage en ”all 
in one”-løsning for både varme og elektro. Jeg 
tegnet skisser ved kjøkkenbordet i jula, og i mars 
2011 leverte vi de ti første skapene, forteller Brat-
lie. – Det var maraton i produktutvikling.
 Skapet, som kun måler 90 x 70 x 203 cm er 
på størrelse med et garderobeskap, og innehol-
der altså alt som skal til for å gi strøm, vann og 
varme i et hus. 
 – Sentralenheten er veldig godt egnet i bo-
liger fra 60 til 200 kvadratmeter og er ypperlig 
hvis man har et hus fra 60- eller 70-tallet som 
skal totalrenoveres, mener Bratlie. Den er både 
økonomisk og plassbesparende, og har fått mye 

enøk og oppvarming

ØKONOMISK: Når de 40 – 50 komponentene som trengs monteres sammen på 
fabrikk, blir besparelsene enorme, hevder Jan Håvard Bratlie. Sjansen for feil 
blir også vesentlig mindre enn om uerfarne rørleggere skal gjøre jobben lokalt.
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Nå er det

tid for varme!

Meget prisgunstige varmepumper 
fra Bosch med 5 års garanti!
Se: www.bosch-climate.no for 
forhandleroversikt og mer informasjon.

www.kurergrafisk.no

Meget prisgunstige varmepumper Meget prisgunstige varmepumper 

positiv oppmerksomhet blant arkitekter og byggherrer. 
Produktet er selvfølgelig CE-merket. Den totale bespa-
relse, når både direkte og indirekte omkostninger er 
tatt med, overstiger ofte 100 000 kr.
 Trysil-hus tester ut produktet videre. Også en annen 
husprodusent har tatt skapet i bruk, og flere andre har 
uttrykt interesse.  
 Det er med stolthet og glede Jan Håvard Bratlie fra-
tar enkelte håndverkere muligheten til å skrive regning 
med gaffel.
 – Vi mener i hvert fall å ha gjort vårt for å redu-
sere de norske byggekostnadene, sier han med et smil. 
ngs@huseierne.no 

PLASSBESPARENDE: Sigmasentra-
len er på størrelse med et vanlig 
garderobeskap og rommer alt som 
trengs for å få elektrisitet, vann 
og varme i et hus.

Bedriften har lang erfaring i
innvendig og utvendig maling.

Vi kan også foreta full renovering 
av bad og kjøkken

Tlf. 45 02 96 83 • 94 26 07 50
abcmalingas@hotmail.com             Org. nr.: 998 316 855

www.gilje.no

- Gilje vinduer gir bedre isolering med lavere U-verdi. 
- Lettere vedlikehold med vinduer kledd med aluminium!
- Vi leverer komplette vindus- og dørløsninger. 
- Individuell tilpasning og punktlig levering er vår styrke.

Gilje vinduer, - et bærekraftig valg!

LÆ
RD

A
L

Symbolet for
bærekraftig skogbruk

Individuell tilpasning!
Gilje vinduer gir deg alle mulighetene...
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- Gilje vinduer gir bedre isolering med lavere U-verdi. 
- Lettere vedlikehold med vinduer kledd med aluminium!
- Vi leverer komplette vindus- og dørløsninger. 
- Individuell tilpasning og punktlig levering er vår styrke.

Gilje vinduer, - et bærekraftig valg!
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Symbolet for
bærekraftig skogbruk

Individuell tilpasning!
Gilje vinduer gir deg alle mulighetene...
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Superintelligent 
Det eneste den nye vaskemaskinen iQ 800 
i-dos fra Siemens ikke gjør, om vi skal tro 
reklamen, er å gå i skittentøyskurven og 

sortere det som ligger der. Det meste 
annet fikser den: En sensor registrerer 
hvilke tekstiler som skal vaskes, hvor 

mye vann som skal brukes og hvor 
skittent tøyet er. Passende mengde 

vaskemiddel blir også tilmålt av smarte 
sensorer. Det er nesten så man kan over-
late klesvasken til mannen i huset, med 

denne. Nesten. www.siemens-home.no

Blomsterdrømmer
Det er noe med farget glass og lys. Hos 

noen utløser det en billig-alarm, som 
sier ”styr unna juggelet”. Hos andre 

rører det et eller annet grunnleggende, 
noe vi aldri vokser fra, og som gjør en 

lysekrone som denne er magisk 
vakker. www.indiska.no

nyttpåmarkedet
“Penger er ikke alt, men det er bedre enn god helse. 
Man kan tross alt ikke gå inn til slakteren og si: 

´Se på den pene brunfargen min, dessuten blir jeg aldri 
forkjølet´ og regne med at han gir deg varer for det.”

Woody Allen

For hobbyprosjektene
Driver du med detaljert sliping, presis fresing, skinnende polering, samt 
skjæring i ulike materialer? Da er trolig dette nye multiverktøyet fra 
Dremel midt i blinken for deg. Verktøyet lanseres med tilbehørsdeler som 
skal passe til de fleste hobby- og gjør det selv-prosjekter, og tilbehøret 
kan enkelt skiftes uten bruk av ekstra verktøy. www.dremeleurope.com 

Nostalgisk 
sofapute

Det var en gang, for lenge, lenge siden, at folk gikk på ski selv om 
de ikke øvde til Birken, eller hadde ny-glidede ski med air-power 

kjerne, eller det siste innen high-tech svettetransporterende, 
pustende kondomdresser. Merkelige greier. www.skeidar.no 

Biopeis 
til folket
Peis behøver ikke å ta 
stor plass, i hvert fall 
ikke om man er åpen for 
nye løsninger. Det siste 
innen biopeiser er nå 
innsatser som kan felles 
inn i veggen. De nye 
biopeisene skal visstnok 
være sikre og bruker-
vennlige så man slipper 
å bekymre seg for sik-
kerheten utover den man 
alltid skal utvise når det 
er snakk om åpen ild. 
www.bioflame.no
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Kjølig retro
Runde former, femtitallsstil og populær 
som aldri før. Nei, vi snakker ikke om 
Marilyn Monroe, men om de populære 
kjøleskapene i retrostil fra produsenten 
Gorenje. Siste tilskudd på markedet er 
retrokjøleskap i fargene brannrød og 
snøhvitt. Bak kjøleskapenes nostalgiske 
ytre skjuler det seg brukervennlige løs-
ninger, ny teknologi og økonomisk drift, 
som gjør at kjøleskapene oppnår miljø
merkingen A++. 
www.gorenje.com/retro/no

nyttpåmarkedet
“Luksus er det min nabo har, 

og som jeg ikke har råd til å kjøpe.”
Laurits Vilhelm Birck, dansk sosialøkonom

Alltid beredt
Med den nye skrumaskinen 
PSR Select fra Bosch kan 
du alltid være klar til dyst. 
Du slipper nemlig å lete 
etter bits, - de har fått sin faste plass i 
maskinen. Batteriet gjør det mulig å skru 
opptil 90 skruer på én ladning, og siden 
batteriet ikke har hukommelseseffekt kan det 
lades når som helst uten å at cellene skades 
eller effekten forringes. www.bosch.no 

Mininyhet
I små leiligheter kan en stor støvsuger 
stjele uforholdsmessig stor plass. Å 
kvitte seg med hele rukkelet kan være én 
løsning, kjent fra blant annet student-
hybler og unges bofellesskap. En annen 
er å investere i en veldig liten støv-
 suger, for eksempel den nye Ultra 
     One Mini fra Electrolux. I tillegg 
     til at den får plass de fleste steder, 
 er den både stillegående og sterk, 
   ifølge produsenten. www.electrolux.no 

For den unge 
globetrotteren
I gamle dager var en tur til 

hovedstaden noe stort. I 
dag har mange besøkt opptil 

flere kontinenter før de når 
skolealder. For de som deler 

hus med en liten globetrotter 
kan barnesengen Flye Baby 
kanskje være en god inves-

tering. Basert på hengekøye-
prinsippet gjør den flyreisen 
mer behagelig for den lille. I 
tillegg kan sengen brukes på 
de fleste stoler slik at de blir 
mulige å sitte på for babyen. 

www.barnombord.no 

Lys høst
Gruer du deg til høstmørket? Det er det ingen 
grunn til, - det er bare å male noen vegger, skal 
vi tro malingsprodusenten Nordsjö. Produsenten har 
nemlig kommet med en helt ny maling på markedet, 
som reflekterer opptil 40 prosent mer av lyset enn 
vanlig maling gjør. Rommene virker dermed ikke bare 
lysere, men også større, og produktet har naturlig nok 
fått navnet Light & Space. www.nordsjo.no
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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

Annonse HusogBolig 2-2012.indd   1 12.03.12   09:27
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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!

Se flere gode tilbud på www.hlbutikken.no

Art. nr: HLB MN20EK

Digital radonmåler

Flamex trykkladede håndslukkere
med vann tilsatt Flamex C, er 
godkjent etter EN-3 standarden og 
leveres rattmerket og godkjent av 
Det Norske Veritas.

Slukkemiddelet inneholder
ingen skadelige kjemikaler eller 
fluortensider.

6 liter Flamex miljø-
vennlig håndslukker

FUKTPROBLEMER?
PRØV TROTEC AVFUKTER

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

”Y-LAMP er en prisvinnende LED-bordlampe 
fra JUST LED. Lampen bruker kun 8W og gir 
godt med lys.
 

Lampen er formet ut av ett stykke resirkuler-
bart aluminium som kombinert med LED-
teknologi utgjør en miljøvennlig totalpakke. 
Lampen er designet av annerkjente Process 
Design i Sveits.

Y-Lamp har integrert LED-teknologi og 
blir aldri så varm at man føler ubehag ved 
berøring

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

Prisvinnende LED-lampe

Sikkerhetsskap - 
Minisafe

Art. nr: HLTTR55S

Kundeservice tlf 69 21 31 31 / info@hlbutikken.no

Art. nr: HLFL 104

Art. nr: HLB2315

HL pris
kr 1.650,-

Art. nr: HL12345

HL pris
kr 529,-

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

Digital radonmåler for bruk i privatboliger 
og på arbeidsplasser. Gir en rask og nøy-
aktig 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.

Minisafe som kan boltes fast for 
tyverisikring av verdigjenstander 
i hjemmet, på hytta, i båten, 
campingbilen/vogna eller lignende.

Utvendige mål: H 200 B 310 D 200 (mm)
Innvendige mål: H 195 B 305 D 140 (mm)
Volum: 9 liter
Lås: Elektronisk kodelås og nødnøkkel (2 stk)
Vekt 8 kg
Klargjort for bolting til gulv/vegg

HL pris
kr 2.249,-

HL pris
kr 569,-

HL pris
kr 998,-

veil pris: 
1500,-

Art. nr: HLB2317Art. nr: HLB2316
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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!

Se flere gode tilbud på www.hlbutikken.no

Art. nr: HLB MN20EK

Digital radonmåler

Flamex trykkladede håndslukkere
med vann tilsatt Flamex C, er 
godkjent etter EN-3 standarden og 
leveres rattmerket og godkjent av 
Det Norske Veritas.

Slukkemiddelet inneholder
ingen skadelige kjemikaler eller 
fluortensider.

6 liter Flamex miljø-
vennlig håndslukker

FUKTPROBLEMER?
PRØV TROTEC AVFUKTER

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

”Y-LAMP er en prisvinnende LED-bordlampe 
fra JUST LED. Lampen bruker kun 8W og gir 
godt med lys.
 

Lampen er formet ut av ett stykke resirkuler-
bart aluminium som kombinert med LED-
teknologi utgjør en miljøvennlig totalpakke. 
Lampen er designet av annerkjente Process 
Design i Sveits.

Y-Lamp har integrert LED-teknologi og 
blir aldri så varm at man føler ubehag ved 
berøring

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

Prisvinnende LED-lampe

Sikkerhetsskap - 
Minisafe

Art. nr: HLTTR55S

Kundeservice tlf 69 21 31 31 / info@hlbutikken.no

Art. nr: HLFL 104

Art. nr: HLB2315

HL pris
kr 1.650,-

Art. nr: HL12345

HL pris
kr 529,-

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

Digital radonmåler for bruk i privatboliger 
og på arbeidsplasser. Gir en rask og nøy-
aktig 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.

Minisafe som kan boltes fast for 
tyverisikring av verdigjenstander 
i hjemmet, på hytta, i båten, 
campingbilen/vogna eller lignende.

Utvendige mål: H 200 B 310 D 200 (mm)
Innvendige mål: H 195 B 305 D 140 (mm)
Volum: 9 liter
Lås: Elektronisk kodelås og nødnøkkel (2 stk)
Vekt 8 kg
Klargjort for bolting til gulv/vegg

HL pris
kr 2.249,-

HL pris
kr 569,-

HL pris
kr 998,-

veil pris: 
1500,-

Art. nr: HLB2317Art. nr: HLB2316

medlemsnytt
Rabatt på skadedyrbekjempelse
Inspeksjonsselskapet Anticimex lanserer nå et 
konsept med fastpriser på skadedyrbekjempelse. 
Medlemmer av Huseiernes Landsforbund får ti 
prosent rabatt. 

TEkST: RIKKe ÅSeRud

Å få skadedyrbekjempere i hus er litt som å gå til tannlegen 
med en murrende jeksel. Du har ikke nødvendigvis full oversikt 
over hvor stort problemet er, men du aner at ett besøk ikke er 
nok, og at tusenlappene kan fly. 
 – Det vanlige i bransjen når man ringer et skadedyrfirma, 
er at man aldri vet hvor mange ganger firmaet må tilbake for å 
få bukt med problemet, og at man dermed heller ikke har noen 
oversikt over kostnadene. Det ønsket vi å gjøre noe med, sier 
skadedyrekspert Stein Norstein hos Anticimex. 
 Anticimex har derfor innført fire ulike fastpriser på be-
kjempelse av skadedyr. Prisene gjelder uansett hvor mange 
besøk som må til for å få bukt med skadedyrene i løpet av et 
års tid. Løsningen vil altså ikke nødvendigvis være billigst i 
ethvert tilfelle, men du vil fra første stund vite hva du faktisk 
må ut med for å bli helt kvitt problemet.
 – I stedet for å lokke til oss kunder med lav pris og et 
uvisst antall utlegg, gir vi full oversikt over kostnadene fra 
begynnelsen av, sier Nordstein. 
 Pakkeprisene gjelder for boliger med bilvei frem, og for-
utsetter at arbeidet kan gjøres på dagtid. De forutsetter også 
rimelig kjøreavstand fra nærmeste Anticimex-kontor. De gjelder 
også for hytter, men dersom hytta ligger et sted uten vei og 
er dårlig utstyrt, for eksempel mangler strøm, kan det komme 
tillegg.

Veps: 
Normal pris 3 020,-. HL-pris: 2 718,-

Melbiller, melmøll (dyr som går i matvarer), 
sukkermaur, mus og rotter: 
Normal pris: 7 000,-. HL-pris: 6 300,-

Kakerlakker, klesmøll, pelsbiller, stokkmaur, 
sølvkre og teppebiller: 
Normal pris: 10 850,-. HL-pris: 9 765,-

Faraomaur og veggedyr: 
Normal pirs: 17 175,-. HL-pris: 15 457,50,-

(Alle prisene er inkludert moms.)

Populært med containere
etter at Ragn-Sells og Husiernes Landsforbund inngikk samarbeidsavtale 
har medlemsfordelen med billige containere vært populært.

TEkST: dAg eRIK KoNgSLIe

– Dette viser at vi nok en gang har vært flinke til å treffe med en medlemsfordel som våre 
medlemmer har bruk for. Vi jobber hele tiden med å finne de rette fordelene til våre medlemmer, 
slik at flest mulig kan dra nytte av dem, sier markedssjef Ulf Borgan i Huseiernes Landsforbund.
 Avtalen med Ragn-Sells er at medlemmer av Huseiernes Landsforbund kan få leie container fra 
2 300 kroner og oppover avhengig av størrelsen på containeren og hvor du bor.
 – Ordningen med Ragn-Sells gjør det enklere for privatpersoner å leie container og vi ser nå at 
dette har vært en etterlengtet mulighet som våre medlemmer virkelig har satt pris på, sier Borgan.
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Holder byen ren
Møter du en rusmisbruker på Majorstuen, i Bygdøy Allé 

eller ved St. Hanshaugen som plukker søppel, skal du 
vite at han eller hun setter stor pris på at Huseiernes 

Landsforbund gir ham lønn som fortjent.

TEkST OG FOTO: NINA gRANLuNd SætHeR

Hver dag plukker mennesker med rusproblemer søppel i Oslos 
gater for å gjøre det fint i bybildet. Mellom 40 og 50 rus-
misbrukere får betalt for å fjerne søppelet vi andre slenger 

fra oss. Gaterusken eller ”Lønn som fortjent”, som ordningen også 
kalles, ble startet opp i fjor og er så langt en suksess.
 – Når vi har jobb, slipper vi å tigge, sier Sigurd Alve. Han er 
arbeidsleder, og styrer de andre i sitt team. – Og så møter vi veldig 
positive reaksjoner fra publikum. Folk synes det er kjempebra at vi 
gjør det pent her i byen. Noen får også dårlig samvittighet, mener 
han, og synes det er bra.
 Ordningen er et samarbeid mellom Oslo kommune, kirkens 
Bymisjon og næringslivet. 
 – På denne måten kan vi ta vare på de svake i samfunnet og 

GENIALT: Ruskengeneral 
Jan Hauge i Oslo kommune, 

arbeidsleder Sigurd Alve 
og organisasjonssjef Arno 

Rasmussen i Huseiernes 
Landsforbund er enige om 

at ”Lønn som fortjent” er et 
columbi egg. Rusmisbrukerne 

kommer i arbeid, får mer 
struktur på livet og Oslos 

gater blir fri for søppel.

SYNLIG: Rusmisbrukerne har 
oransje vester som forteller 
at de er på jobb for HL. 
Også de gule vognene 
er utstyrt 
med logo.
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medlemsnytt

VERDIG HVERDAG: Stein Lunde 
rydder på Majorstuen. Rusmis-
bruket reduseres når han har en 
jobb å gå til. Det er lettere å få 
skikk på livet sitt da. Samtidig 
gir Gaterusken en renere by.

samtidig bidra til at det blir rent og trivelig, sier ruskengeneral Jan Hauge. 
– Denne interaksjonen mellom det offentlige og det private er et sosial-
politisk godt prosjekt, et alternativ til tigging og nasking.
 Organisasjonssekretær Arno Rasmussen i Huseiernes Landsforbund er 
helt enig, og påpeker at dette er en vinn-vinn situasjon for alle parter.
 – Byens boligeiere får det triveligere rundt seg. Samtidig 
hjelper vi noen som trenger verdig arbeid, konkluderer han.

Reduserer rusinntaket
Rusmisbrukerne får 110 kroner timen, arbeidslederne litt mer. Men så 
er det også strengere krav til dem. De må komme på jobb hver dag og har 
faste arbeidstider. 
Ordningen er populær, og svært mange rusmisbrukere møter opp. Dessverre er 
det alt for få jobber, så det må trekkes lodd. De heldig får være med ut, men 
har du møtt opp tre ganger uten å få noe å gjøre, er det automatisk din tur 
neste gang.
 – Vi vil svært gjerne ha flere jobber, sier Eli Svardal i kirkens Bymisjon 
og appellerer til andre organisasjoner og næringsdrivende i hovedstaden. 
– Dessverre er det ikke nok arbeid til alle. Derfor setter vi stor pris på at 
HL nå finansierer tre nye arbeidsteam. Folk som er i jobb får struktur på livet, 
sier hun. Rusinntaket reduseres. Noen har også lært seg å bo etter at de fikk 
noe å gjøre. Det betyr at de slipper å leve på gaten.
 Foreløpig er dette et prøveprosjekt, men hvis ordningen fungerer, håper 
Arno Rasmussen at Oslo og Akershus-avdelingen av HL kan forlenge avtalen. 
Slik at flere kan få et verdigere liv. ngs@huseierne.no 
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medlemsnytt

– Med vårt unike transportsystem når vi ut, 
langt utenfor eget fylke, sier markedssjef Ronny 
Bakken stolt. – Bor du for eksempel i Asker, 
koster det ikke mer enn 699 kroner å få varene 
tilkjørt fra Lillehammer. Vi har 26 lastebiler som 
vi eier selv, og vi har som mål å være aller best 
på å levere varer. kunden skal få riktig vare til 
riktig pris, sier han. God logistikk er viktig, og 
hver kveld lastes de store bilene opp. Neste 
morgen forlater de hovedlageret med kurs for 
Hafjell eller Hønefoss. Slik unngår man unødig 
stopp på grunn av pålagt hviletid.

 Foruten rimelig transport hevder Bakken at 
den tradisjonsrike bedriften er god på personlig 
service. Fagfolk sitter parat til å svare hvis du 
ringer.
 – Vi har ca. 250 ansatte, alle med høy  
kompetanse på sine felt. Det tror jeg også 
kundene opplever. Derfor har vi mange faste 
kunder, forteller Bakken.
 Nå gleder han seg til samarbeidet med 
Huseiernes Landsforbund. Det er første gang 
den familieeide bedriften inngår en så omfat-
tende rabattavtale. Alle medlemmer får rabatt, 

Rabatt på trelast
Bor du på Østlandet og har planer om å bygge, kan du nå glede deg over med-
lemsrabatt hos Norges største trelasthandler. gausdal landhandleri har 11 
utsalg i Hedmark og oppland, men leverer både i Buskerud, oslo og Akershus.

TEkST OG FOTO: NINA gRANLuNd SætHeR

STØRST: Gausdal land-
handleri leverer bygge-
varer til hele Østlands-
området. – Kunden skal 
få riktig vare til riktig 
pris, og vi skal være best 
på å levere, sier markeds-
sjef Ronny Bakken (til 
venstre), her ved siden av 
transportsjef Trond Håkon 
Henriksen.
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Huseiernes Landsforbund søker 

dIStRIKtSLedeR 
for Østfold Sør

Huseiernes Landsforbund har mer enn 190 000 medlem-
mer fordelt på 24 lokale avdelinger. Nå har distriktsleder i 
Østfold Sør meddelt at hun ønsker å avvikle engasjemen-
tet for HL fra årsskiftet, og vi søker hennes etterfølger.

HL Østfold Sør er blant våre største distriktsavdelinger 
med ca. 9 000 medlemmer. Avdelingen dekker den sør-
lige delen av fylket, og omfatter bl.a. byene Fredrikstad, 
Sarpsborg og Halden. 

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

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

Arbeidsoppgavene omfatter bl.a. å
•  svare på henvendelser, arrangere kurs og medlems- 

møter og yte annen service til medlemmene i distriktet,
•  profilere HL i lokale medier og holde kontakten med 

lokale politiske myndigheter og med samarbeids- 
partnerne til HL lokalt.

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

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

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.
Skriftlig søknad med attestkopier og referanser sendes 
innen 1. oktober 2012 til: HUSEIERNES LANDSFORBUND
Att: Arno Rasmussen, Fred. Olsens gate 5, 0152 OSLO

KOMPETANSE: Tormod, Anita, Marianne, Terje og Jan Tore 
sitter parat til å svare hvis du ringer 61 22 00 00.

enten de bor i Oppland eller et annet sted i landet. 
Rabattnivået varierer fra 0 prosent på sement til 
30 prosent på trelast. Det er store forskjeller i 
inntjeningen på de ulike varene, og det speiles i 
rabattene.
 – Først må du registrere deg som kunde. Det 
er fordelaktig, for da får du også gode tilbud på 
epost lover markedssjefen. Når du kommer til kassa 
og viser frem medlemskortet, får du automatisk de 
rabattene som er avtalt. 

Hyttetilbehør
Bygger du hytte, bør du ta kontakt. kanskje får du 
en enda bedre avtale enn den som automatisk ligger 
inne.
 – Vi leverer mye på fjellet, og kan mye om 
hytter og hyttebygging. Oppland er landets største 
hyttefylke, påpeker Ronny Bakken. I butikken har 
han foruten trelast og jernvare alt du skulle trenge 
nettopp på hytta, enten det er toalett eller gass-
komfyr eller solcellepaneler.
 – Snart kommer vi med en 220 Volts kraftstasjon 
som er en kombinasjon av solceller, vindkraftanlegg 
og aggregat. Da kan du ta med deg støvsugeren og 
andre vanlige elektriske gjenstander på hytta, lover 
Bakken. Han er helt sikker på at produktet vil bli en 
suksess.

Mer trelast etter hvert
Også markedssjef Ulf Borgan i Huseiernes Landsfor-
bund er glad for den nye avtalen. Målet er å få til 
gode rabattavtaler for medlemmene landet rundt, 
men det er ingen kjeder innen trelast som er lands-
dekkende. Man er derfor nødt til å ta en landsdel om 
gangen. ngs@huseierne.no
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medlemsnytt

Bli kjent med våre 
distriktsledere! 
Navn: Jan erik Mardal 
Alder: 41
Bosted: Sandane
Har vært distriktsleder i 
Sogn og Fjordane siden 2008.

– Hva er dine viktigste oppgaver som 
distriktsleder i HL? 
 – Å være en kontaktperson til med-
lemmer i distriktet, så jeg kan gi dem 
den veiledningen de etterspør. I tillegg 
jobber jeg med å få til lokale rabattavta-
ler for medlemmene. Jeg følger dessuten 
med på politikken og engasjerer meg i 
saker jeg mener er viktig for huseierne. 
Og om høsten er det å arrangere den 
årlige huseierdagen. Vi holder også jevn-
lige kurs rundt om i fylket, for eksempel 
om utleie og om styreverv i sameier og 
borettslag. 
 – Hva slags yrkesbakgrunn har du? 

 – Jeg er ut-
dannet jurist og 
kommunal plan-
legger, og har 
bakgrunn som 
juridisk rådgiver 
i kommunal- og 
regionaldeparte-
mentet. I dag jobber 
jeg som advokat.
 – Hva kan du hjelpe 
HL-medlemmer i ditt distrikt 
med? 
 – Med min bakgrunn kan jeg først 
og fremst bistå i juridiske spørsmål. 
Om jeg personlig ikke kan hjelpe, setter 
jeg medlemmene i kontakt med våre 
samarbeidspartnere for økonomisk eller 
teknisk rådgivning. 
 – Kan du gi et eksempel fra en sak 
hvor et medlem nylig fikk hjelp av deg? 
 – Et sameie lurte på hvem som 
hadde ansvaret for at overflatevann rant 
inn på deres eiendom, og hvordan de 
kunne gå frem med en klagesak. De fikk 
råd fra meg om hvordan de skulle ta 

saken videre.
 – Hva er din 
viktigste lokale 
kampsak? 
      – Eiendoms-
skatt er kjempe-

viktig her i 
fylket. Vi har hatt 

en veldig negativ 
utvikling og bare 

noen ganske få kommu-
ner i fylket er nå uten. Særlig 

rundt valgene fokuserer vi på dette 
så velgerne kan ta stilling. I tillegg er ras 
og rassikring, samt boligplanlegging og 
–bygging aktuelle temaer vi alltid følger 
med på. 
 – Hvordan kan folk i distriktet kon-
takte deg? 
 Skriv gjerne til meg på e-post, eller 
ring meg direkte på 95 49 55 55. Jeg 
har kontorlokaler i Sandane, men vi har 
også kontor i Førde, der medlemmer 
kan avtale møte med meg for råd-
givning. 
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distriktsledere

VESTFOLD
Olav Vilnes 
Storgt. 36 
3126 TØNSBERG 
Telefon 33 31 54 00 
Mobil 92 28 85 67 
vestfold@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

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

ROGALAND NORD
Knut Magnus Haavik
Haraldsgate 94 
Boks 490, 
5501 HAUGESUND 
Telefon 52 70 05 30
rogaland-n@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

SUNNMØRE
Are Opdahl
Kongensgate 19
Postboks 16
6001 ÅLESUND
Telefon 70 16 18 00
Mobil 90 91 62 30 
sunnmore@huseierne.no

ROMSDAL
Magne Otterholm 
Hamnegaten 47 
6401 MOLDE 
Telefon 71 19 10 70 
 
Mobil 92 60 69 28 
romsdal@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

SØR-TRØNDELAG
Inger Johanne Dehli
Dronningens gate 9
7011 TRONDHEIM
Telefon 73 99 09 00
Mobil 40 40 11 98
sor-trondelag@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

TROMS
Dagfinn Strønstad 
Besøksadresse:
Grønnegata 80 (Nordeabygget), 
inngang fra Fr. Langesgt. 25
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 

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

OPPLAND NORD
Kåre B. Hansen
Storgata 2 H
2670 OTTA
Mobil 95 96 98 11
oppland-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

BUSKERUD NORD
Øivind A. Tandberg 
Stangsgate 7 
3510 HØNEFOSS 
Telefon 32 11 44 55 
Mobil 90 14 89 88 
buskerud-n@huseierne.no
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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.

112 • hus&bolig 3–2012

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,-
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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!

OPPVARMING

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

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

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

VARMESPREDER

GARASJER OG PORTER



FUKT- OG RADONPROBLEMER

www.stoppradon.no

Tørr kjeller 
Vi løser fuktproblemer i kjeller , 
fritidsbolig, båt m.fl  . steder. 
Avfuktere og kompetansen fra 
Byggmesterkontoret fjerner 
fuktproblemene. 

Byggmesterkontoret AS, Tvetenveien 30, 0666 Oslo, Tlf: 22 29 01 01 
post@byggmesterkontoret.no, www.byggmesterkontoret.no 

• MONTERING 
• SALG 
• UTLEIE

Vår kompetanse kombinert

med kvalitetsprodukter

løser dine radonproblemer.

Du har utfordringene 
vi har løsningene!

• MÅLING
• BEFARING
• TILTAK

fagfolk til tjeneste
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GLASSARBEID

Glassmester
Bilglassmontering

Glasshyller
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu AS
Smalvollveien 63, 0667 Oslo

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

Oslo Glass & Vindu AS_Layout 1  6/7/12      

ELEKTROINSTALLATØRER

Handler det om elektriker, 
trenger du bare ett nummer

02060

- din elektriker
www.sikringen.no

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

Grorud Gjerde A-S_Layout 1  6/11/12  11     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

City Taktekking_Layout 1  6/7/12  2:20 PM  Page 1

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!

Andreassen og Fjeld Bygg_Layout 1  6/7/12  2:15 PM  Page 1

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

BYGG- OG TØMRERMESTER

TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA

VI UTFØRER DET MESTE INNEN BYGGEARBEID!
- Nybygg / Tilbygg
- Dører / Vinduer

- Ombygninger
- Rehabilitering

- Baderom
- Kjøkken

- Brannsikring
- Taktekking

A: Pottemakerveien 2, 0954 Oslo  
E: post@abelsonbygg.noT: 23 33 66 55  F: 23 33 66 54

GRAVEARBEID

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

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

ANDRESEN & FAR_Layout 1  6/12/12  1     
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fagfolk til tjeneste

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.

BOLIGINSTITUTTET_Layout 1  14.01.20       

SOPP OG SKADEDYR

RØRLEGGERTJENESTER

SKORSTEINSARBEID

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

SCHADLER 2010_Layout 1  6/12/12  1:25 PM  Page 1

RØRLEGGERTJENESTER

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

VAKTMESTERTJENESTER

STIGER OG STILLASER

Snøbrøyting - strøing
i trygge hender for medlemmene i HL

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

TRAPPER

www.nor-trapp.no

TANKRENS
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Hus og Bolig 4-2012
deadline 15.08.12

Bilde settes inn 
av redaktør/redaksjonen.
Setning:
Svertesopp kan bekjempes med jevnlig
vask og soppdrepende midler.

Løsningen på oppgaven i nummer 3 
var “Parsellhagene var opprinnelig 
ment for barnefamilieri trange bylei-
ligheter som trengte mat, lys og luft”. 
De heldige vinnerne som får hver sin 
ryggsekk er Johan Hellebust, Oslo, 
Torbjørn Fruseth, Raufoss og 
Ole Fuglestad i Balestrand.

Løsningen på oppgaven i nr. 4 og 
vinnerne blir offentliggjort i nummer 6.

Send gjerne svaret på epost til 
husogbolig@huseierne.no. 
NB: Skriv Kryssord nr. 4 i emnefeltet.

Navn: .....................................................................................................................................

Adresse: ................................................................................................................................

Postnr./Sted: ..........................................................................................................................

Medlemsnummer: .................................................................................................................

Hus & Bolig

Fred. Olsensgate 5

0152 OSLO

kr 9,50

LØSNINGSSETNINGEN ER:

h&
b 

4-
20

12

Svaret på oppgaven i nr. 4 må vi ha senest 1. november 2012.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk.
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Er det sleipt å 
verve en venn 

og få flotte vervepremier?

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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Gratis juridisk, teknisk
og økonomisk rådgivning

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

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

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

Rabatt på solskjerming.
 
20 prosent på sol- og innsynsskjerming 
fra 01.10 - 30.03 og 15 prosent resten 
av året. Kontakt oss for gratis besøk av 
konsulent og et uforpliktende tilbud: 
e-post: post@kjellsmarkiser.no eller via 
telefon 815 00 570 
web: www.kjellsmarkiser.no 

Husk å oppgi “Huseiernes Landsforbund” 
når du kontakter oss og gyldig HL med-
lemskort før signering av ordre. 
 

Som HL-medlem får du:

• TOPP 5-GARANTI på strømprisen, eller
• SPOTPRIS med kun 37 kr/mnd påslag

Les mer, og bestill på huseierne.no
Eller tlf 810 33 700

Gratis råd

som sikrer bruk av Bygge-bransjens 
våtromsnorm (BVN).

FFV gir gratis veiledning om valg av FFV-
sertifi serte våtroms-bedrifter til nybygging
og rehabilitering av bad og våtrom.

For nyttig informasjon over dine nærmeste
Godkjente våtromsbedrifter besøk:
www.ffv.no eller send e-post til 
post@ffv.no 

HL-rabatt på parafi n og fyringsolje:

• 25 øre/liter som fratrekkes ved kjøpet.
Ring 800 SHELL (800 74355).
Alle bonuser/rabatter er inkl.mva.

Rabatt på containerleie

08899@ragnsells.no
www.ragnsells.no

Rabatt på forsikringene dine

Som medlem får du:
• Innboforsikring til fast pris
• 10% rabatt på villa-, fritidsbolig- og
 hjemforsikring
• 10% rabatt på bil
• 10% rabatt på båtforsikring
• 5% rabatt på Europeiske Reiseforsikring
• 10% rabatt på forsikring av feriebolig i
 utlandet.
Ring 02400. 

Innemiljøsjekken.

(Godkjent av Astma- og Allergiforbundet)
Her sjekker vi luftkvalitet og inneklima 
hos deg. Du får råd og tips om eventuelle 
tiltak som bør gjøres. Medlemsrabatt 
1000,-

Boligsjekken.

Vi sjekker allmenntilstanden inn- og 
utvendig på boligen din, og gir deg en 
omfattende tilstandsrapport. I tillegg gir 
vi deg gode råd dersom noe bør gjøres. 
Medlemsrabatt 600,-

Bolig- og innemiljøsjekken utføres av våre
For mer informasjon ring 815 48 250
eller gå inn på www.anticimex.no 

Hussopp? Råte? Mugg? 
Inneklimaproblemer?

Biologisk fagkompetanse uten økonomisk
interesse av sanering. Mycoteam gir gratis
rådgivning til medlemmer av HL.
10% rabatt på inspeksjoner og analyser.
Kontakt oss på Huseierne@Mycoteam.
no, telefon 46 97 55 00 eller besøk
www.mycoteam.no. 

Alle HL medlemmer med forsikring i et av 
NHF samarbeidende skadeforsikrings-
selskap får kr 1500,- fratrukket ordinær 
egenandel ved skade.

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

Hus&Bolig-magasinet gratis

Som medlem får du tilsendt vårt eget
magasin, Hus&Bolig, 6 ganger pr. år.

Spesialtilbud på internett og telefoni

Som HL-medlem får du opptil 40 % rabatt
på våre tjenester:
• Internett (ADSL)
• Mobilt bredbånd
• Bredbåndstelefoni
• Fasttelefoni
• Mobiltelefoni
• Ventelo Familie
• Pakketilbud – internett & fasttelefoni

Prioritert kundeservice 38 79 79 00
Rabattene er beregnet ut i fra våre 
allerede lave standardpriser og vil variere 
iht. produktvalg. For mer informasjon og 
bestilling, ring tlf. 38 79 79 00, eller se
www.ventelo.no/spesialavtaler/
huseierne/. 

Rabatt på rørleggertjenester

Som medlem i HL får du:
• 500 kr i rabatt på VB-vannsjekken
• 10% rabatt på ordinær timepris
• 15% rabatt på varer og materiell
• Inntil 10 km fri transport tur/retur
Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer og 
fastpriser/anbud.

Medlemsnummer må oppgis ved 
bestilling. Finn nærmeste Varme & Bad 
rørleggerbedrift på www.vb.no eller 
telefon 51 95 11 00. 

Rabatt på radonmålinger

• 20% rabatt på sporfi lm
• 10% rabatt på inspeksjon
Tlf. 951 29 366 eller
http://radonlab.com/huseierne 

Spar inntil kr 1.830,- første året på
boliglånet ditt Har du boliglån hos oss gir 
vi deg gratis medlemskap i HL. I tillegg til 
å betale den årlige kontingenten sløyfer 
vi etablerings-gebyret, kr 1.200,- og ter-
mingebyrene på kr 200,- pr. år. Med gratis 
HL-medlemskap gir vi deg også tilgang til 
alle andre HL-fordeler. Ring 55 33 27 00 
eller se www.eiendomskreditt.no 
for mer informasjon.

Rabatt på byggevarer

Ring oss 61 22 00 00 eller gå inn på
 www.gaus.no

Medlemstilbud på boligalarm

Installerer du innbrudds- og brannalarm
fra Securitas Direct får du som medlem
i Huseriernes Landsforbunds 2 ekstra
røykdetektorer på kjøpet.
Alarmen er tilkoblet Securitas Direct 24 
timer i døgnet, slik at du alltid kan føle 
deg trygg.

For mer informasjon og bestilling se www.
huseierne.no eller ring Securitas Direct på
telefon 06010. Tilbudet gjelder nyinstalla-
sjon og forutsetter tegning av måneds-
abonnement.

Rabatt på varmepumper og luftrensere

Forhandlere over hele landet.
• 12% rabatt ved kjøp av Daikin luft-til-luft
 varmepumpe eller luftrenser.
• 5% rabatt ved kjøp av Altherma 
 luft-til-vann
varmepumpe fra Daikin.
For mer informasjon og forhandlere:
www.daikin.no
Rabattene gjelder ikke for installasjon. 

Som medlem av HL får du:

• 10% rabatt på verditaksering av boliger
• 10% rabatt på Boligsalgsrapport
• 10% rabatt på tilstandsrapport av boliger
• 10% rabatt på tomtetakst hos utvalgte
medlemmer i Norges TakseringsForbund
Mer informasjon fi nner du på
www.huseierne.no eller ring HLs 
sentralbord. 

Rabatt på el-utstyr

• Du får 500 kroner i rabatt på 
 Sikringens el-sjekk av din bolig.
• 10% rabatt på elentreprenørens ordinære
 timepris
• 20% rabatt på produkter/el-utstyr ved
 utførelse av installasjonsarbeid.
 Arbeid som utføres etter fast pris gir  
 ikke rabatt.
Tlf. 0 20 60 eller se www.sikringen.com

Besøk hlbutikken.no
Besøk vår nettbutikk, og se alle 
våre gode tilbud

 

På www.huseierne.no får du detaljert informasjon om alle medlems-
fordelene. Oppgi medlemsnummer ved henvendelse til partnere.

Flere fordeler:
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Tid for enøktiltakUnngå veggedyr Lovlig kjellerstue?

Boplikt frustrerer

Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 Grimstad
B-blad

Blad i abonnement

Utleie lovlig,
men upopulært

Plukker søppelet ditt


