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SnekkermomsInspirerende bad Maskiner som streiker

HOLMSBU RONDESTUGU GRIMSTAD KONNERUD
Modell .........................................Holmsbu
Type ..............................................Sjøhytte
BRA..................................................89,3m2

Soverom ....................................................3
Planløsning kan forandres ................JA
Areal kan forandres ............................JA
Kan leveres som byggesett ..............JA
Byggesøknad inkludert......................JA

BESKRIVELSE:
En svært effektiv hytte som også kan
leveres som fjellhytte. Glassflater og
god takhøyde tar naturen inn i stuen.

Modell...................................Rondestugu
Type............................................Fjellhytte
BRA...............................................136,7m2

Soverom ....................................................5
Planløsning kan forandres ................JA
Areal kan forandres ............................JA
Kan leveres som byggesett ..............JA
Byggesøknad inkludert......................JA

BESKRIVELSE:
Storslått fjellhytte med god plass til
venner og familie. Fem soverom og stor
stue. Store terrasser på flere sider.

Modell ........................................Grimstad
Type ...............................Tradisjonelt hus
BRA...............................................192,6m2

Soverom ....................................................3
Planløsning kan forandres ................JA
Areal kan forandres ............................JA
Kan leveres som byggesett ..............JA
Byggesøknad inkludert......................JA

BESKRIVELSE:
Stort hus for skrått terreng. 
Gode uteplasser i begge etasjer 
og klassisk utseende. 

Modell........................................Konnerud
Type .....................................Moderne hus
BRA...............................................115,9m2

Soverom ....................................................3
Planløsning kan forandres ................JA
Areal kan forandres ............................JA
Kan leveres som byggesett ..............JA
Byggesøknad inkludert......................JA

BESKRIVELSE:
Funkishus med store vinduer, mye lys
og romslige oppholdsrom. Alt på en
flate gir god tilgjengelighet.

Drammen ...........32 84 93 00
Telemark ............95 17 13 12
Voss .....................56 51 00 20
Bergen ................94 00 57 75
Numedal.............41 31 17 77
Østfold ...............48 21 68 53
Hallingdal ..........95 78 16 97

Bestilling av kataloger og mer informasjon:

WWW.DHH.NOHYTTE TIL 2077QR KODEKONTAKT@DHH.NO

@

Det gode liv i generasjoner

Drammens Hus & Hytter er en av de mest erfarne leverandørene av elementhus og elementhytter. Siden 1966 har vi oppfylt drømmen om eget hus
eller hytte til flere tusen norske familier. Elementene produseres i vår fabrikk på Vikersund og kvalitetssystemet sørger for byggesett som raskt og
riktig monteres på byggeplassen, både for selvbyggere og erfarne snekkere. 

Produsert 
i NorgeMODELL HEMSEBO

HEMSEBO SOM BYGGESETT

KR349.000
som råbygg

FINN EN MODELL SOM PASSER FOR DEG:

Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 Grimstad
B-blad

Blad i abonnement

Plagsom servering

Vindmøllene kommer

Jim og Kari har 
fått Norges største 
vindmøllerpark 
som nabo

5  •  2 0 1 2
kroner 49,-

65 konsesjoner
123 nye søknader
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Grundigere boligsjekk skal du lete lenge etter
Med Super husforsikring får du en av Norges grundigste boligsjekker inkludert i 

forsikringen. If Boligsjekk vil avdekke hvilke tiltak som bør iverksettes for at boligen 
skal bli sikret mot mulige vannlekkasjer, sopp, råteskader, brann og tyveri. 

Dette vil gjøre hjemmet ditt tryggere og gi deg større økonomisk forutsigbarhet.
If Boligsjekk utføres av en uavhengig ekspert som sjekker huset ditt grundig. 

120 punkter alt i alt. Sjekken er kun ment for å hjelpe deg, og prisen på forsikringen 
endres ikke på grunn av boligsjekken. Ikke vilkårene heller.

 

Ønsker du å vite mer, ring 02400 eller sjekk if.no/boligsjekk

I samarbeide med:
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If Boligsjekk  

anbefales av  

HL
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I VINDEN: I dag er det kun 18 vindmølleanlegg i Norge. Det er gitt konsesjon til 
65, og enda 123 søknader er under behandling. Foto: Nina Granlund Sæther.
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AVLØPSÅPNERE: 
Sunt for rørene?

86

GULT ER KULT: 
Mye å velge 
mellom til over-
nattingsgjestene.

20

FLISEFINT: La deg 
inspirere av lekre bad. 
Foto: Einar Aslaksen.

72

   nyheter
    9 Krever klarere regelverk for vann og avløp

  10 Innfører eiendomsskatt på Hvaler

  15 Bygging på fritiden kan bli dyrt

  18 Løser hybelknipe

  aktuelt og nyttig
  20  Fint for overnattingsgjestene
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  60  Påbygg ble mareritt
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  bad og våtrom 
  72  Flisefine bad

  79  Når toalettet sildrer 

  82  Badstue på badet 
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   faste spalter
    7 Leder  

    8 Peter Batta har ordet

  39    Sett & hørt

  42   Hus & Bolig spør: 
  Silje Sandmæl

  66  Taletrengt?

  91  Nytt på markedet

  95  Medlemsnytt
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HYTTESKATT: 
Nå blir det eien-

domsskatt i ferie-
paradiset Hvaler. 

Foto: Solfrid 
Sande.
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PAKKEPRIS
15.300,- inkl. mva.

PAKKEPRIS
24.800,- inkl. mva.

NORSKPRODUSERT

Norges mest solgte stillas siden 1969 56 30 41 00 • ALUTEC.NO

Kan bygges som A  eller B

Totalvekt kun 170 kg
Huspakke 1

Huspakke 2

56 30 41 00 • ALUTEC.NO

 Et naturlig førstevalg for maling og vedlikehold
 Mange fornøyde brukere
 Enkel og hurtig montering Typegodkjent kl.3

 Prisgaranti

Hvorfor JAMAX?

Kan bygges som C  eller D  eller E  
Totalvekt kun 280 kg

Lengde 3 meter
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Alle våre 
stillas har 
stillbare
føtter
0 - 75 cm

ALUTEC AS | Industrivegen 43 | 5200 OS
56 30 41 00 | info@alutec.no | alutec.no
Org.nr.: 941 935 400 MVA
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Hus & Bolig arbeider etter Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig presseomtale, oppfordres til å ta kontakt med 
redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjoner og fra allmenheten, 
behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.  Adresse: PFU,  Rådhusgt. 17, Pb. 46 Sentrum, 0101 OSLO Tlf. 22 40 50 40, faks: 22 40 50 55
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Rent vann – ingen selvfølge
I store deler av verden er vann mangelvare. Enda 
flere steder er vannet forurenset. God vannkvalitet 
er ingen selvfølge. 
 Her i Norge er vi ekstremt heldige. Vi har 
enorme vannreserver og har alltid hatt rikelig med 
friskt, rent vann. Selv om det selges et betydelig 
antall liter vann på flaske, drikker de aller fleste av 
oss vann rett fra springen. Mengden klor som til-
settes er minimal. Dette kan imidlertid fort endre 
seg. Rørene som fører vannet frem til husene våre 
er svært mange steder av ekstremt dårlig kvalitet. 
Professor Oddvar G. Lindholm og instituttleder 
Jarle T. Bjerkholt ved Institutt for matematiske 
realfag og teknologi ved Universitetet for miljø og 
biovitenskap har forsket på landets underjordiske 
infrastruktur. Og det viser seg at den er ekstremt 
dårlig. 
 Til Fagbladet sier de at 20 prosent av avløps-
nettet burde vært skiftet ut straks. Det er et stort 
problem at 40 prosent av drikkevannet lekker 
ut gjennom sprekker og hull i rørene og på den 
måten belaster renseanleggene unødig. Et enda 
større problem er det at vannrørene for det meste 
ligger i samme grøfter som kloakkrørene. Når 
begge rørene lekker, er det fare for at drikkevannet 
forurenses av kloakken.
 Hvert eneste år samler SSB inn informasjon 
om det kommunale avgiftsnivået i Norge på 

oppdrag fra Huseiernes Landsforbund. Vannavgif-
tene er mange steder betydelige. Det skyldes blant 
annet spredt bebyggelse. Hus & Bolig har tidligere 
skrevet om Steigen kommune, en av avgifts-
verstingene. Der må 650 abonnenter betale for 
seks kommunale vannverk.
 Det er viktig at HL opptrer som vaktbikkje så 
ikke de kommunale avgiftene løper løpsk, men 
vil vi ha rent vann også i fremtiden må vi være 
forberedt på en betydelig ekstraregning. Vi har rett 
og slett sluntret med vedlikeholdet i mange år, og 
nå er det ingen vei utenom. Dette haster. Vi kan 
ikke vente til store deler av befolkningen blir syke 
av drikkevannet. 
 Det finnes nesten 43 000 km med vannrør 
her i landet. Bare omlag. 300 km 
fornyes årlig. Tallene for avløps-
rør er omtrent like begredelige. 
Fortsetter vi i denne takten vil 
det ta 40 år å forbedre de mest 
kritiske strekningene. Og da 
vil enda mer av ledningsnettet 
ha forfalt. Utskiftingstakten   
på gamle rør må derfor økes 
betraktelig – selv om det koster!

ngs@hus eierne.no

 Redaktør Nina Granlund Sæther leder
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Ingen boligkrise 
Det fremstilles i media og i politiske debatter som om de høye og økende boligprisene er 

med på å skape en boligkrise. Samtidig er nesten alle enige om at økningen i boligprisene 
har realøkonomiske forklaringer. De aller fleste av oss er i sikker jobb med økende reallønn 
hvert år. Arbeidsledigheten er minimal og synkende. I en del bransjer (olje, bygg, anlegg, hel-
se) mangler vi arbeidskraft. Samtidig er arbeidsinnvandringen og befolkningsveksten betydelig 
og klart høyere enn det vi forutså for et par år tilbake, samtidig som det årlig bygges rundt  
10 000 færre boliger enn det vi trenger. Med en historisk lav rente på toppen av dette 
er det ikke overraskende at boligprisene øker med åtte-ni prosent årlig.

I Norge eier 80 prosent av husholdningene sin egen bolig. For disse betyr det 
ikke mye om boligprisen øker med fem, syv eller ni prosent; har de ikke flytte-
planer er det bare en papirformue som endrer seg. (Og kanskje blir lånebeting-
elsene bedre fordi sikkerheten øker.) Og de som flytter, handler ny bolig i det 
samme markedet som de selger i. Inngangsbilletten og egenkapitalen er på 
plass. Åtte av ti av husholdningene vil derfor neppe oppleve boligkrise med 
mindre hele verdensøkonomien kollapser og også boligprisene i Norge raser 
ned. Men det er det motsatte som faktisk skjer, og da blir det patetisk å høre 
”boligkrise” gang på gang.

Den gruppen som nå opplever en krise i boligmarkedet er førstegangsetabler-
ere som mangler egenkapital og/eller inntekt til å få boliglån. En betydelig 
del av disse er studenter / nyutdannede, innvandrere og personer som mister 
jobben. Det er denne gruppen som trenger hjelp fra samfunnet til å komme 
inn på boligmarkedet. Både vårt landsmøte i juni og etterfølgende styre- 
møter har besluttet at HL skal prioritere boligpolitiske forslag som kan 
hjelpe de svakstilte inn i en trygg boligsituasjon! Dette blir sikkert viktige 
temaer også i valgkampen til neste år.

Peter Batta har ordet:

ROS fra BATTA går denne gang til konsernsjef Martin Mæland i OBOS som 
i en pressemelding den 17. september sier i klare ordelag at ”Ingen er tjent med prisregulering av 
boliger”. I pressemeldingen fra OBOS fremgår det at det er interessant å se at lederen i SV går med 
tanker om å gjeninnføre prisregulering på boliger, men OBOS har ingen planer om å fremme slike 
forslag.
 I de første tiårene etter annen verdenskrig ble borettslagsboliger bygget med store subsidier. 
Kommunene stilte med rimelige tomter, Husbanken stilte med subsidierte lån og tilskudd og OBOS 

og det øvrige boligsamvirket solgte boligene til selvkost uten noen form for fortjeneste eller 
risikopåslag. For å hindre spekulasjon i boliger som var bygget ved hjelp av disse subsidiene, 
ble det innført prisregulering av brukte borettslagsleiligheter. Som alle vet, førte det til 
uønskede og ulovlige forhold med fingerte bytter og penger under bordet.
 Det er i disse dager 30 år siden regjeringen Willoch opphevet prisreguleringen av boretts-

lagsleiligheter, og den svarte økonomien forsvant fra denne sektoren. OBOS ser altså ingen grunn 
til å gjeninnføre en slik ordning, påpeker konsernsjef Martin Mæland. Vi er helt enig med OBOS-
sjefen! p.batta@huseierne.no
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Rekordmange kurs for 
medlemmene
Allerede i et par år har vi oppgradert vår kursvirksomhet. I vår 
ble det avholdt nær 40 kurs rundt omkring i landet i HL-regi. 
I høst holder vi kurs på 50 steder. Over alt er det fulle lokaler 
og imponerende engasjement. Vår kursgeneral Geir Enge-
braaten har mange års erfaring med forvaltning av eiendom 

og kjenner de mange farer og feller ved å drive utleie. Han 
er en god pedagog og løfter stemningen til store høy-
der. Vi får veldig mange rosende tilbakemeldinger 
fra medlemmer som har vært på kurs med Geir.

Kursene spenner over temaer som: ”Farer og feller 
ved boligutleie”, ”Utleie av næringseiendom”, 
”Farer og feller ved håndverkertjenester” og 
”Styrearbeid i sameier og borettslag”. På vår 
hjemmeside vil du finne kurstilbudene og 
sesongens kurskatalog. 

Husk også Huseierdagen som i år avholdes 
torsdag den 1. november på alle steder hvor 
HL har distriktsledere. Hovedtemaet denne 
gangen er ”Farer og feller ved arv av hus og 
hytte”. Nærmere informasjon finner du på 
www.huseierne.no - på distriktsorganisa-
sjonenes hjemmesider.

Temareiser og helseturer
HL har i lengre tid hatt et samarbeid med Temareiser AS. 
I tillegg er det nå etablert et nytt selskap som heter Tema Helse 
AS som først og fremst tilbyr behandlingsreiser til Ungarn.

Vi er overbevist om at god helse og velvære kombinert med 
kulinariske opplevelser og spennende kultur er noe mange 
av våre medlemmer vil prioritere. Ved Platan Hotell i Eger er 
alt tilrettelagt for nordmenn og medlemmer i HL. Hotellet 
har høy standard med tilbud om behandling av revmatisme, 
andre ledd- og muskelsykdommer, psoriasis og tannbehand-
ling. Ved hotellet er det ansatt en hyggelig ungarsk mann som 
snakker norsk. På de fleste turer fra Tema Helse til Eger vil det 
også bli med en norsk reiseleder.

Gå inn på hjemmesidene til www.temahelse.no og 
www.temareiser.no hvor du finner detaljert omtale av de 
spennende turene.

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 går til Guri Melby som er leder av Venstres programkomité. I Aftenposten den 
5. september står hun frem med smil i ansiktet og er stolt over at hun har fått med seg 
et flertall i komiteen på å innføre høyere boligskatt. Sveinung Rotevatn, leder i Unge 
Venstre, har tatt til orde for høyere boligskatt lenge og er glad for at moderpartiet 
Venstre også åpner for å diskutere dette, skriver Aftenposten. Det viktigste grepet i 
Venstres forslag er å trappe ned rentefradraget på boliglån. 
 Jeg håper og tror at gode gamle hedersmenn i Venstre, med Odd Einar Dørum i spissen, vil lære den 
unge garde at boligen er et nødvendighetsgode for oss alle og at rentefradraget er et grunnleggende 
prinsipp i skattesystemet vårt. De som har banklån og gjeld får fradrag for gjeldsrenter, mens de som 
er ”rike” og har nettoformue og bankinnskudd betaler skatt på renteinntektene! 
Dette er det såkalte symmetriprinsippet.
 Det er trist at Venstre nå har gått i allianse med SV som også vurderer å gjøre økt boligskatt til 
offisiell partipolitikk. Heldigvis kommer det i klar tale fra Høyre, Ap og FrP at de ikke vil øke bolig-
skatten eller kutte rentefradraget! Nå har valgkampen startet – og vi lover å følge med og informere 
våre medlemmer om partienes standpunkter til boligpolitiske saker. p.batta@huseierne.no
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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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nyheter

Krever klarere regelverk for 
vann og avløp 

Enorme nedbørsmengder fører mange ste-
der til overbelastning av avløpssystemene 
i kommunene, men ansvarsforholdene er 

ofte uklare. Mange huseiere opplever at de må 
gjennom rettssaker for å avklare hvem som skal 
betale for vannskadene. Et bedre regelverk vil 
komme både huseiere og kommuner til nytte, 
for det er grunn til å vente mer ekstremvær som 
belaster vann- og avløpsnettet, hevder de fire 
organisasjonene Huseiernes Landsforbund, Fi-
nansnæringens Fellesorganisasjon, KS og Norsk 
Vann.

Målrettede gebyrer
– Staten må ta ansvaret for å avklare hvor stort 
ansvar kommunene skal ha på vann- og avløps-
området, sier administrerende direktør Sigrun 
Vågeng i KS.

 Dette støttes av direktør Einar Melheim i in-
teresseorganisasjonen for kommunene på vann- 
og avløpsområdet, Norsk Vann:
 – Dagens statlige regelverk gir ikke kommu-
nene nok spillerom til å finansiere klimatilpas-
sede tiltak på en hensiktsmessig måte.
 De fire organisasjonene mener det er behov 
for å avklare ansvarsforholdene gjennom et be-
dret regelverk, for å sikre lik praksis og forutsig-
barhet.
 Organisasjonene går inn for at det nedsettes 
et lovutvalg så snart som mulig, for å utarbeide 
forslag til en sektorlov på vann- og avløpsområ-
det som avklarer både ansvarsforhold og finan-
siering. Organisasjonene har bedt om et møte 
med miljøvernministeren for å drøfte situasjo-
nen nærmere. ngs@huseierne.no

Fire store organisasjoner har gått sammen og bedt miljøvernministeren sørge for et bedre 
regelverk som avklarer ansvarsforholdene på vann- og avløpsområdet. 

TEKST: NINa GRaNluNd SæTheR 
FOTO: STeIN BJØRGe / SCaNPIXd
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De borgerlige partiene i Hvaler gikk til valg 
på at de ikke skulle innføre eiendomsskatt 
– og vant. Etter budsjettkonferansen i au-

gust vedtok likevel formannskapet å innføre ei-
endomsskatt på hus og hytter fra neste år. Ifølge 
rådmann Torleif Gjellebæk er den økonomiske 
situasjonen så dårlig at det ikke er noen vei 
utenom hvis man vil unngå underskudd neste 
år. Høyre snudde i saken, og sørget dermed for 
flertall for å kreve inn skatten. 
 – Vi skal følge lovens intensjon og hvert år 
vurdere om vi trenger eiendomskatten Vi kom-
mer til å vise i budsjett og regnskap hva vi får inn 
og hva vi bruker skatten på, sier rådmann Gjel-
lebæk.
 Stor tilflytting, hytteboende og besøkende 
med krav på helse og sosialtjenester, flere eldre, 
mye standsone som gir mange arealbrukskon-
flikter, liten skatteinngang fra fastboende og sta-
dig flere lovpålagte tjenester å utføre er noen av 
utfordringene kommunen står overfor ifølge råd-
mann Gjellebæk. 

hyttefolket
Hvaler har 2 000 boliger med fastboende, og 
4500 hytter. Feriegjestene er en styrke for lokal-
samfunnet og næringslivet, de har vært med på 
å betale for tunellen og vann og avløp, noe råd-
mannen er nøye med å understreke. 
 Hytteforeningen på Hvaler, med 2 000 av 
hytteeierne,  mener de betaler nok i kommunale 
avgifter de få månedene de er på øyene, og liker 
ikke eiendomsskatten. Hytteforeningen er på 
linje med Huseiernes Landsforbund og mener 
eiendomsskatten, som en ren objektskatt, ikke 

tar hensyn til eierens betalingsevne og derfor 
rammer urettferdig. 
 –  Den tar verken hensyn til inntekt, lån eller 
om du er minstepensjonist. Så lenge denne skat-
ten ikke tar hensyn til inntekt mener vi det blir 
feil, sier leder av Hvaler Hytteforening, Gunnar 
Dahl-Johansen.
 Selv om han er motstander av eiendoms-
skatten innser han at kommuneøkonomien er 
dårlig; i vinter slo de av gatelysene for å spare 
penger. Dahl-Johansen skrev et innlegg i Fred-
rikstad blad i september, der han foreslo en lik 
eiendomsskatt for alle; både hytteeiere og fast-
boende, det ville føles rettferdig, men er ikke lov 
i henhold til eiendomsskatteloven. 

Innfører 
eiendomsskatt 
på Hvaler 

Stadig flere kommuner bruker eiendomsskatten som 
inntektskilde. På hvaler mener de det er siste utvei 

for å redde en bunnskrapt kommunekasse. 

TEKST OG FOTO: SolFRId SaNde
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nyheter



Stemmerett
Gunnar Dahl-Johansen i hytteforeningen mener 
det er urettferdig at så mange hytteeiere ikke har 
noe å si i lokaldemokratiet. Han etterlyser med-
bestemmelse i viktige lokale saker, og vil ta dette 
opp med Hytteforbundet som kan ta saken 
videre.
       Lokalbefolkningen fikk mulighet til å påvirke 
den politiske retningen. Ved kommunevalget i 
fjor valgte mange en retning der det å holde 
eiendomsskatten unna var en hovedsak. Frem-
skrittspartiet, som siden 2007 har hatt ordføre-
ren, var garantist mot eiendomsskatt, og gjorde 
et veldig godt valg, og fikk sammen med Høyre 
flertallet. 
       Rådmannen sier det har ligget i kortene noen 

år at tiltak for å bedre økonomien måtte komme, 
og nå er det kuttet og effektivisert på alle kanter. 
Frp er ikke glad for Høyres snuoperasjon, men 
ordføreren sier han bøyer seg for flertallet, men 
vil allikevel legge frem et alternativt budsjett i 
kommunestyret senere i høst.
 – Vi mener at vi må få ned kostnadene, og 
selvsagt gjør det noe med tjenestene. Hvor høyt 
skal vi legge lista? Hvaler ligger høyt oppe på 
listen som måler kvalitet på kommunale tjenes-
ter. Vi må se på kostnadene, sier ordfører Eivind 
Normann Borge fra Frp.
 Varaordfører Kim-Erik Ballovare fra Høyre 
sier vedtaket strider mot det Høyre tror på, men 
skal de unngå lovbrudd måtte noe gjøres.
 – Enhver med litt økonomisk forståelse ser at 

nyheter

INGEN VEI UTENOM: Både 
fastboende og hytteturister 
har betalt for veiforbindelse 
til Hvaler. Nå må de også ut 
med eiendomsskatt.
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vi er på kant med loven. Det er et være eller ikke 
være for Hvaler, mener Kim-Erik Ballovare.

eiendomsskatt i praksis
Huseiernes Landforbund holder øye med utvik-
lingen; innkrevingen av eiendomsskatt på boli-
ger og hytter har steget jevnt, fra 28 prosent av 
norske kommuner i 2005 til hele 45 prosent i 
2011. 
 Solveig Meum, HLs distriktsleder i Østfold 
Sør, har bred erfaring fra da Fredrikstad innførte 
eiendomsskatt, og det forløp ikke problemfritt. 
Det er en stor jobb for kommunen å adminis-
trere saksgangen, og takseringen skjedde på en 
rask, og sjablongmessig måte. var misfornøyd 

med taksten.
 – Jeg tror vi får like mange henvendelser her 
som i Fredrikstad. ”Hvorfor har naboen fått lave-
re takst en meg?” Dette skapte mye uro mellom 
naboer, og frustrasjon, forteller Solveig Meum.
 Kommunestyret kan bestemme at de ikke 
skal bruke markedstakst fullt ut, og et bunnfra-
drag med en sosial profil er mulig. Boplikten på 
Hvaler kan også gjøre at relativt like eiendommer 
med og uten boplikt kan takseres veldig ulikt, og 
det kan gi en større skattebyrde for hytteeierne 
som kun bruker noen av tjenestene på Hvaler få 
måneder i året
 – Det er naivt å tro at de innkrever eiendoms-
skatten ett år og ikke det neste. Når kommunen 

nyheter

IKKE MENINGSBERETTIGET: 
Gunnar Dahl-Johansen, 
leder i hytteforeningen 
foran hytta faren bygde 
i 1933 – en av de aller 
første hyttene på Hvaler. 
– Jeg vil at hytteeierne 
skal få noe å si i viktige 
lokale saker, sier han.
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blir vant til nye, lovligr inntekter kan fokus på 
å redusere utgifter bli mindre, mener Solveig 
Meum.

Vil ha mer fra regjeringen
Utredningssjef Dag Refling i Huseiernes Lands-
forbund synes det er trist at Hvaler vil ha eien-
domsskatt. Han mener de kan redde kommune-
budsjettet på kort sikt,  men ikke kommunen. 
 – Stort sett er eiendomsskatten, selv med 
hard innkreving, en liten del av budsjettet. Hva-
ler er kanskje i en spesiell situasjon fordi de har 
mange hytteeiere og få innbyggere. Får hytte-
eierne denne ekstra byrden vil det være urimelig, 
mener Dag Refling.
 Rådmann Torleif Gjellebæk sier de må for-
valte statlig politikk som påvirker kostnadene. 
Nye statlige reformer, nå samhandlingsrefor-
men, uten at det følger mer penger med, er en 
stor utfordring. 
 – Vi burde fått større statlig overføringer. Vi 
er en av flere kommuner som har særlige utfor-
dringer med mange fritidsboliger og mange til-
reisende, mener rådmann Gjellebæk.
 Besøkende har samme rettigheter som fast-
boende til for eksempel hjemmehjelpstjenester, 
men dette blir ikke kompensert fra den besøken-
des hjemkommune. Kommunen er forpliktet til 
å sette inn disse tjenestene, med så store sesong-
messige variasjoner i folketallet, mener rådman-
nen det er vanskelig å dimensjonere tjenestetil-
budet. Rådmannen mener lokalbefolkningen ser 
alvoret i tiltakene, og har en forståelse for innfø-
ring av eiendomskatt. 

 – Hvis det er så galt i kommunene som de 
hevder, må de ha en gjennomgang av den statlige 
fordelingen av midlene i forhold til de opp-
gavene kommunen skal løse. Dette kan ikke løs-
es med lokal eiendomsskatt, mener utrednings-
sjef Dag Refling. sos@huseierne.no 

DYR FRITID: – Alle som har hytte her ute har 
kanskje også en bolig de betaler eiendomskatt for, 
sier Solveig Meum, distriksleder i HL Østfold Sør. 
– Det kan bli dyrt for dem.

RÅDVILL: – Jeg har stor 
sympati for de som ram-
mes av en høy eiendoms-
skatt, men skal jeg legge 
vekt på dem, eller de 
som har rettigheter på 
tjenester, undrer råd-
mann Torleif  Gjellebæk. 
– Mange er i en kritisk 
livssituasjon.



14 • hus&bolig 5-2012

Sikkerhetsdører 
holder tyvene 
borte, ikke låsen.

Sikkerhetsdører

Det er viktig med en god lås, men det som 
stopper tyven, er hvor vanskelig det er å bryte 
opp døren. Flere lag med stålplate, hake-
formede ståltapper og skåter i både 
frem- og bakkant gjør det så å si umulig å 
trenge gjennom en Daloc-dør.

At Daloc-dørene likevel er både smidige og 
elegante, kommer av at motstandskraften i 
døren helt enkelt er et resultat av hvor intelligent 
sikkerhetsdetaljene er konstruert og hvilket 
materiale man bruker.

Stort prosjekt? Våre profesjonelle montører 
bytter en leilighetsdør på under en halv dag.

Gå inn på Daloc.com og les mer.
Der fi nner du også nærmeste forhandler.
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Bygging på fritiden 

kan bli dyrt
det kan bli dyrt å bygge hus eller hytte på fritiden 

dersom du er snekker, elektriker eller rørlegger. 
er du kokk, frisør eller renholdsarbeider kan du 

derimot jobbe i vei uten å frykte regning fra staten.

TEKST: lINda ØRSTaVIk ÖBeRG

Sikkerhetsdører 
holder tyvene 
borte, ikke låsen.

Sikkerhetsdører

Det er viktig med en god lås, men det som 
stopper tyven, er hvor vanskelig det er å bryte 
opp døren. Flere lag med stålplate, hake-
formede ståltapper og skåter i både 
frem- og bakkant gjør det så å si umulig å 
trenge gjennom en Daloc-dør.

At Daloc-dørene likevel er både smidige og 
elegante, kommer av at motstandskraften i 
døren helt enkelt er et resultat av hvor intelligent 
sikkerhetsdetaljene er konstruert og hvilket 
materiale man bruker.

Stort prosjekt? Våre profesjonelle montører 
bytter en leilighetsdør på under en halv dag.

Gå inn på Daloc.com og les mer.
Der fi nner du også nærmeste forhandler.

Historien om tømrer Geir Lundheim fra 
Kongsberg som fikk en momsregning på 
106 000 kroner etter å ha bygget hytte på 

fritiden, har skapt mye harme og engasjement.
 Som følge av at Skatt Sør i 2011 kontrollerte 
selvstendig næringsdrivende for bygging av egne 
hus og fritidseiendommer, måtte Lundheim be-

tale godt over 100 000 i moms, straffemoms og 
tilleggsmoms for 900 timer med arbeid fordi han 
ikke hadde ført timelister over fritidsprosjektet. 
Siden han var selvstendig næringsdrivende tøm-
rer mens hytta ble bygd, blir han momsbelagt. 
Byggevirksomheten anses som bruk av bedrif-
tens spesialkompetanse. Lundheim var selv helt 
uvitende om denne regelen, og bygde hytta i god 
tro utenom arbeidstid. Det måtte han med andre 
ord betale dyrt for.

Rammer ikke ansatte
Generelt er reglene slik at en håndverker som 
utfører arbeid på familiens hytte eller lignende, 
skal beregne merverdiavgift etter reglene om ut-
tak i merverdiavgiftsloven paragraf 3-22. Det er 
kun innehavere av enkeltpersonforetak som kan 
bli rammet av uttaksreglene ved privat bruk, og 
det spiller ingen rolle om arbeidet gjøres på fri-
tiden eller ikke.
 – Spørsmålet går på hvorvidt det tas ut en 
tjeneste som ved omsetning er avgiftspliktig, og 
som er av en slik karakter at den krever den næ-
ringsdrivendes særskilte kompetanse – det som 
ofte omtales som profesjonelle tjenester – sier 

nyheter

FERDIG: Geir Lundheim valgte å bygge hytta selv på fritiden, noe som har kostet ham dyrt i etterkant. FOTO: PRIVAT.
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Lars Skimmeland, seksjonssjef i rettsavdelingen 
i Skattedirektoratet. Reglene er til for å likestille 
kjøp av tjenester med bruk av eget arbeid. 
 – Eksempelvis ville forbrukeren ved opp-
føring av et bolighus til 2 millioner kroner eks-
klusive mva, bli endelig belastet med en halv 
million kroner i mva. En næringsdrivende snek-
ker som fører opp et hus til egen privat bruk ville 
uten uttaksreglene ikke bli belastet mva for de 
tjenestene som omsettes i virksomheten, sier 
Skimmeland.

Finnes ingen liste
Siden det ikke finnes noen klar liste hos verken 
Skattedirektoratet eller Finansdepartementet 
over hvilket arbeid som er innenfor, kan det være 
vanskelig å vite hvor grensen går.
 – Vi har ingen liste. Lovens uttrykk ”privat 
bruk” må undergis en konkret fortolkning i 
hver enkelt sak. Finansdepartementet har lagt til 
grunn at før det kan bli tale om uttak, må det 
ses på om ferdighetsutnyttelsen ved det konkrete 
arbeidet ikke kunne ha skjedd omtrent like godt 
om vedkommende ikke hadde drevet næring 
med omsetning av tjenester basert på nevnte fer-
digheter. For uttak kreves det således en viss bruk 
av spesialkompetanse, sier Skimmeland.
 – Så hvor ligger denne spesialkompetansen 
når en selvstendig rørlegger, maler, regnskaps-
fører og alle ansatte uten eierinteresser i selska-
pet kan utføre samme arbeidet på fritiden uten å 
rammes av uttaksbestemmelsene, undrer tømrer 
Lundheim.
 Skatt Øst er for øvrig kjent med at hånd-
verkere til stadighet ikke skjønner reglene ved ut-
taksavgift, og det er tatt inn millioner i skatt som 
følge av etterkontroller de siste årene.

Mange unntak fra regelen
Fagarbeidere med ”lettere” arbeid som frisører, 
malere og kokker slipper å betale uttaksmva. 
Mange synes derfor dagens regler er urimelige, 
urettferdige og vanskelige å forstå, og Facebook-
gruppen som Geir Lundheim startet etter moms-
kravet har allerede nesten 2 000 medlemmer. 
Innleggene kritiserer et reglement som de mener 
straffer snekkere, tømrere og elektrikere, mens 
sjåfører og kokker fint kan hente barna i barne-
hagen og lage mat momsfritt etter at arbeids-
dagen er over.
 – Klipping av for eksempel egne barn i eget 
hjem vil kunne kreve spesialkompetanse, men i 
praksis har man lagt til grunn at dette ikke skal 
uttaksberegnes. Matlaging er vel et typisk eksem-
pel på private dagligdagse gjøremål som det ikke 
skal beregnes uttaksmva av, forklarer Skimme-
land.
 Lundheim mener at normalarbeidstid må 
inn i regelverket for selvstendig næringsdrivende 
for å løse problemet.
 – Det er viktig å få frem at dette rammer kun 
selvstendig næringsdrivende som utøver sin 
kompetanse utover normal arbeidstid, på fri-
tiden og til seg selv. Fritidsarbeid til seg selv må 
berammes likt enten det gjelder den private eller 
den næringsdrivende, uansett hvilken type nær-
ing man driver, mener Lundheim.

– Slår uheldig ut
Gry Nilsen, fagsjef i Skattebetalerforeningen, sier 
at de ser nødvendigheten i å ha en regel på dette, 
men at det er mange aspekter ved regelen som er 
uheldige.
  – Det første er at regelen er vanskelig å forstå. 
I praksis er dette en regel som ikke er blitt etter-
levd, sier hun. - Reglene er lite kjent og så vidt vi 
vet har ikke dette vært noe prioritert område for 
avgiftsmyndighetene. Da blir det urimelig for-
skjellsbehandling av de tilfeldig utvalgte som må 
betale moms, sier hun.
 Hun mener også at det er uheldig at det etter 
reg-lene er forskjell på selvstendig næringsdri-
vende og ansatte i AS, og at man indirekte straf-
fes for måten man har organisert bedriften på.
  – I den grad det gjennomføres kontroller går 
det utover de yrkesgruppene hvor fritidsarbeidet 
er synlig. Man ser hytta som en snekker har satt 
opp, men man ser ikke den skattekompetansen 
en advokat benytter for å løse sine egne skatte-
spørsmål på fritiden, sier Nilsen.
  Foreningen har hatt få henvendelser om dette 
og har dermed ikke brukt mye tid på regelen. 
Ordlyden i merverdiavgiftsloven som gjelder ut-
tak til privat bruk har stort sett vært uforandret 
siden innføringen av merverdiavgiften fra 1. jan-
uar 1970, med små presiseringer og oppmyk-
ninger underveis. loo@huseierne.no

Råd fra 
Skatteetaten
 
De som driver egen virk-
somhet innenfor særlig 
håndverksfag som snek-
ker, tømrer, rørlegger, 
elektriker og lignende 
bør være oppmerksom 
på at det går en grense 
for hva man kan gjøre 
av arbeid privat innenfor 
sitt område uten å måtte 
betale uttaksmva.

Husk at hvis du utfører 
arbeid der du bruker din 
spesialkompetanse på 
fritiden, kan du risikere å 
måtte betale.

Hvis man er i tvil om 
uttaket ligger på den ene 
eller andre siden av gren-
sen for uttaksmva, kan 
man ringe skatteetaten.

Svarene på en del av 
spørsmålene våre kan 
gi en pekepinn på hvor 
grensen går mellom 
uttakspliktig arbeid og 
arbeid som ikke medfører 
uttaksmva. 

FERDIG: Etter mye dugnadsarbeid av familiemedlemmer på fritiden, 
står hytta nå ferdig. FOTO: PRIVAT.
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arkitekt
Momslegges du hvis du tegner egen bolig, og er det 
noen unntak her?

– Det skal betales uttaksmva. Slikt arbeid krever 
spesialkompetanse.

Snekker/tømrer
Momslegges du hvis du bygger på huset, og hva 
hvis du bare skifter lister?

– Vi forutsetter at arbeidet er innenfor en 
snekkers spesialkompetanse, og da må det 
betales uttaksmva. Skifte av lister mener vi er 
en type arbeid som det ikke skal betales 
uttaksmva av.

Rørlegger
Momslegges man hvis man skifter rør i hus, og hva 
med kun skifte av pakning?

– Vi legger til grunn at skifte av rør krever 
spesialkompetanse, og dette arbeidet må følge-
lig uttaksberegnes. Ved skifte av pakning skal det 
ikke betales uttaksmva.

elektriker
Momslegges du hvis du monterer elektrisk 
anlegg i en leilighet, hytte eller hus, og hva med 
småarbeid som skifte av stikkontakt?

– Ja, montering av elektrisk anlegg krever 
autorisasjon. Hvis skifte av stikkontakt krever 
autorisasjon som elektriker, vil slikt arbeid 
også måtte uttaksberegnes.

Gartner
Kan man da avgiftlegges på diverse arbeid i egen 
hage?

– Nei, her vil vel i de aller fleste tilfellene arbei-
det være av en slik karakter at det ikke kreves 
spesialkompetanse. Annerledes blir det hvis en 
anleggsgartner opparbeider egen hage som krever 
spesialkompetanse innenfor anleggsgartneres 
arbeidsområde.

Maler
Momslegges du hvis du maler om huset utvendig, 
og hva med innvendig malearbeid?

– Det skal ikke betales uttaksmva av ordinært 
malingsarbeid innendørs 
og utendørs. 

Taktekker
Momslegges du hvis du skifter taket, og hva hvis du 
bare skifter en ødelagt takstein?

– Ja, å legge nytt tak krever spesialkompetanse, 
men reparasjon / skifting av én takstein skal ikke 
uttaksberegnes.

Renholdspersonell
Kan du vaske hjemme uten å betale 
moms, og i hvilken grad kan du vaske 
hos slektninger som trenger hjelp / avlastning?

– En som driver egen virksomhet med rengjøring 
kan vaske i sitt eget hjem uten å måtte betale  
uttaksmva for dette arbeidet. Vasking hos slekt-
ninger som av ulike årsaker trenger hjelp til ren-
gjøringen og som det ikke tas betalt for, må anses 
som vennetjenester som det ikke skal betales 
uttaksmva for. Kreves ingen spesialkompetanse.

Snøbrøyter
Er det momsbelagt å måke 
sin egen oppkjørsel med bil, 
og hva hvis du kun gjør det 
for hånd? 

– Hvis du er registrert entreprenør som driver med 
snøbrøyting, vil det måtte betales uttaksmva ved 
måking av egen oppkjørsel eller vei med brøytebil. 
Derimot vil måking for hånd være noe som ”alle” 
kan utføre, slik at det ikke utløses uttaksmva.

Noe momslegges, annet slipper du unna med
Vi har stilt Skattedirektoratet en rekke spørsmål knyttet til ulike yrker, og i hvilken 
grad disse kan kreves for uttaksmoms på fritidsarbeid. her er svarene.
 

nyheter
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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

US
/O

PP
LA

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

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

LO
/A

KE
RS

HU
S/

BU
SK

ER
UD

MK – TAKST
v/Arvid Martin Kvalbein

Boligsalgsrapport, tilstandsrapport,
verditaksering av bolig og næringseiendommer.
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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

Kan pålegge 
utbedring 
av bevarings-
verdige bygg
Liv Signe Navarsete vil 
hindre at eiendomsbesittere 
spekulerer i at verneverdige 
bygg forfaller.

– Vi vil hindre at bevaringsverdige 
bygg går tapt. Fra nyttår kan kom-
munene pålegge eiere å utbedre, 
sier statsråd Liv Signe Navarsete i 
en pressemelding fra Kommunal- og 
regionaldepartementet. Kommunen 
kan ikke kreve fullstendig rehabi-
litering, bare utbedring til nivået 
bygget hadde hatt ved normalt 
vedlikehold.
 – Dette vil trolig få størst betyd-
ning for eiendommer med høy tom-
teverdi. Der kan det i noen tilfelle 
lønne seg å la bygg forfalle så lenge 
at en kan rive det, sier statsråden.  
 Kommunen må først vurdere ver-
dien av å bevare, og må også gå i 
dialog med eieren. Eieren skal blant 
annet få anledning til å vurdere 
alternativ bruk eller regulering, og 
det skal tas hensyn til eierens situa-
sjon – både økonomisk og på annen 
måte. Eieren skal også få rimelig 
frist til å utbedre bygget. 
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Fjerner eien-
domsskatten
Kommunestyret i Dovre vedtok 
17. september å fjerne eiendoms-
skatten. 
 – Høyre er arkitekten bak dette 
vedtaket. Det har vært friske 
diskusjoner, men Høyre har lykkes. 
Mange i både SP og A var i mot å 
fjerne denne urimelige skatten, 
skriver varaordfører Per Arnold 
Backe i en epost.
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nyheter

Løser hybelknipe
Endelig kan studentene i Vestfold glede seg 
over moderne og innflytningsklare hybler. 
Hybelkonseptet på Bakketeigen har vakt stor 
oppmerksomhet blant studentsamskipnader 
landet over.

Hyblene er bygget av moduler i tre, og prosjektsjef Kenneth 
Brakstad i Moelven Byggmodul AS mener konseptet passer 
som hånd i hanske inn i regjeringens ambisjon om at det 
skal bygges flere studentboliger her i landet; boliger som er 
til å leve med økonomisk både for studenter og studentsam-
skipnader.
 – Kristin Halvorsen uttaler i disse dager i flere medier at 
hun i 2005 fikk gjennomslag for å gi støtte til bygging av 
1000 boliger i året. Nå ønsker kunnskapsministeren å jobbe 
for at det gis støtte til dobbelt så mange - 2000 hybler - i 
2013. Vi har lyst til å invitere henne ned til studentene i 
Vestfold slik at hun med egne øyne får se at vårt prosjekt i 
samarbeid med studentsamskipnaden i Vestfold (SIV) gjør 
hennes ambisjoner fullt overkommelige, sier Brakstad.
Han forteller at modulbedriften i Moelv har opplevd stor 
pågang og interesse fra studentsamskipnader landet over da 
det ble kjent at SIV skulle bygge og oppføre et høystandard 
hybelbygg vesentlig raskere og rimeligere enn tradisjonell 
plassbygging.
 – Det er tydelig at det er et stort behov for å se på kost-
nadseffektive løsninger. Regjeringen har satt stramme krav 
til samskipnadene for at støtte til bygging skal oppnås. Det 
skal blant annet ikke koste mer enn maks 480 000 kroner 
eks moms å bygge en boenhet. Dette dreier seg om svært 
moderne hybelenheter bygget etter dagens standard og 
komplekse normer. Slike bygg er normalt ikke enkelt å bygge 
til en kostnad under 480 000 kroner, sier Brakstad.
 Dersom det går som prosjektsjefen vil, kan Moelven 
bistå studentsamskipnader over hele landet med bygging og 
oppføring av høystandard hybelbygg vesentlig raskere og 
rimeligere enn tradisjonell plassbygging. ngs@huseierne.no 

Sorteringssamfunnet 
Min mann og jeg vil gjerne være miljøvennlig hjemme. 

På kjøkkenet har vi, i likhet med svært mange andre her 

i landet, én beholder for restavfallet, en for matavfall, en 

for plast, en for panteflasker, en for glass, og en for papp 

og papir. Så det er ikke utstyret det skal stå på. Det er … 

utførelsen. En stund gikk flasker og glass i plastdunken. 

”Jo, da, naboen her sa at det gikk fint, det står jo på 

posen at man kan kaste flasker, kopper og blomsterpot-

ter i den,” argumenterte min mann. Men jeg hadde en 

anelse om at det var for godt til å være sant, og det var 

det jo, viste det seg, da jeg sjekket saken nærmere. Det 

var selvfølgelig plastflasker, plastkopper og plastblom-

sterpotter som skulle i de blå posene. Men fortsatt er vi 

både usikre og uenige om en rekke ting. Skal serviettene 

i papirkurven? Går kaffefilteret i matposen? 

 Det verste er nok likevel irritasjonen over hvor fort 

de ulike beholderne fylles opp. Hvor fort plasten spret-

ter opp over kanten på beholderen og sprer seg utover 

hele skapet. Hvordan det alltid flyter i papirkurven. Og 

følelsen over at dette er ikke bare er vår skyld. Riktignok 

handler vi inn disse tingene som så raskt blir til søppel. 

Men de er jo umulig å unngå! For stadig mer frukt og 

grønnsaker kommer i polstrede små hus vi må dra med 

oss hjem fra butikken. Hver eneste lille paprika er pak-

ket i stram plast. Eplene ligger i små seksmannsboliger 

med gulv av papp og tak av plast. Tomatene, salaten 

og gulrøttene bor i romslige plastbeger med plastposer 

rundt. Løken har nettingstrømper på, og du må kjøpe 

fire om gangen, så du garantert må kaste den siste. Hver 

eneste lille ingefærrot har et palass av en plastskål å bol-

tre seg i. Der ligger de, tørre og utilnærmelige i butikken, 

så man ikke ser før man kommer hjem at de var mugne, 

og må gå rett i matavfallet. 

 Jeg kan ikke skjønne butikkenes behov 

for å pakke hver grønnsak som om de 

skulle ut i krigen. Ikke får vi sjekket 

ordentlig om tomatene faktisk er fine 

før vi kjøper dem, og ikke vil vi ha alt 

det avfallet. Norsk miljøpolitikk har 

lenge styrt etter prinsippet 

om at forurenser betaler. 

Gi produsentene enorme 

avgifter på salat-plasthus 

og gjør hverdagen enklere 

og bedre for oss alle. 
 
Rikke Åserud, 
raa@huseierne.no
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KØYESENG: 
Hvem har sagt at en sovesofa nød-
vendigvis må bli til en vanlig dobbelt-
seng når den blir redd opp? Denne 
sofaen lar seg enkelt transformere til 
en stilig køyeseng. Fordelen er at den 
dermed ikke bygger mer i dybden som 
seng enn som sofa, og dermed kan 
plasseres på rom der det er trangt om 
plassen. Og så er den jo rimelig stilig, 
da. Herligheten koster 41 200 fra 
nettbutikken til Norsk Sengesenter. 
Foto: Norsk Sengesenter. 

Fint for  overnattingsgjestene
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SOVESTOL: 
Har du liten plass kan en enkel sovestol være praktisk. Denne modellen fra Ikea koster 2 300 
kroner og kan plasseres nesten hvor som helst. Sovestolen fås med mange ulike trekk og farger. 
Foto: Ikea

aktuelt og nyttig

Fint for  overnattingsgjestene

SJESELONG: 
Denne fine mellomtingen mellom 
sofa, sjeselong og seng kan være 
anvendelig både for overnattingsgjes-
ter og andre som bare vil ta seg en 
deilig liten powernap etter middag. 
Sovesofaspesialisten selger den for 
4 850 kroner, og opplyser at noen 
ukers leveringstid må påregnes. 
Foto: Sovesofaspesialisten. 

Kommer studerende ungdommer hjem i helgene for å sove ut og spise skikkelig 
middag – eller er det én gjest som aldri vil gå, selv om selskapet for lengst er over? 

Uansett kan en ekstra, godt skjult sengeplass komme godt med, og valgmulighetene er mange. 

TEKST: RiKKE ÅSERUd
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MEd SJESELONG: 
Mange sovesofaer fås med sjeselong-del. Denne praktiske 
varianten fra Hovden har rom i sjeselongen, der dyner og puter 
kan oppbevares om dagen. Veiledende pris er 23 495 kroner. 
Foto: Hovden. 

KULT MEd GULT: 
Kanarigult frisker opp ethvert 
rom, enten det er gjesterommet, 
ungdomsrommet, eller stua, for 
den saks skyld. Og en enklere 
sofa å gjøre om til seng skal man 
vel lete lenge etter. Fargeklatten 
koster 9 100 på nettbutikken 
til Norsk Sengesenter. 
Foto: Norsk Sengesenter. 
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LiTT MiAMi ViCE: 
Denne sovesofaen fra Sengemakeriet knuser vel en gang for alle myten 

om at sovesofaer er trauste og kjedelige. Rygglenet er justerbart, og kan 
enkelt settes i sofa, lounge- eller sengeposisjon. Sidevingene kan løftes 

med et enkelt klikk. Sofaen koster 6 852 på Sengemakeriet. 
Foto: Sengemakeriet. 

FLYTTBAR: 
Med hjul blir en sovestol et enda 
mer fleksibelt møbel, som enkelt 
kan flyttes ved rengjøring og 
ommøblering. Sengetøyet kan 
oppbevares under stolen i den lille 
oppbevaringsbagen i samme serie. 
Den koster 290 kroner, stolen 2 790 
med det røde trekket. Foto: Ikea. 

ENKEL OG dOBBEL: 
En helt enkel sofa kan helt enkelt bli en dobbeltseng. Sofaen har justerbar 
ryggstøtte og kan kjøpes hos Robert Tandberg fra 8 690 kroner. Foto: Softline. 

PUFF: 
En koselig puff kan med et lite serverings-
brett oppå bli til et bord – som igjen kan 
bli til en seng pluss nattbord. Det hele er 
enkelt, kjapt og greit – og prisen på 2 250 
hos Robert Tandberg er det vel heller ikke 
noe å si på. Foto: Softline. 
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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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aktuelt og nyttig

Problemet med krypkjellerne er at det blir 
fuktige forhold i et avgrenset område fordi 
avstanden mellom fuktig grunn og byg-

ningsmaterialer er liten. Det er vanskelig å sørge 
for god utlufting av kryperommet. Oftest blir det 
også ignorert i byggeprosessen.  
 – Avdamping fra grunnen og tilsig av fuktig-
het fra omkringliggende terreng er de vanligste 
årsakene til fuktighet i kryperommene. Om som-
meren, når det er svalt og kjølig i kryperommene 
og sommerlufta er varm og fuktig, kan det i til-
legg oppstå sommerkondensering. Dette skjer 
ved at den varme sommerlufta transporteres inn 
i kryperommet og avkjøles. Når dette skjer frigjø-
res vann, og kondensering oppstår. Denne fuktig-
heten kan resultere i oppblomstring av muggsopp, 
forklarer seniorrådgiver Tage Rolén i Mycoteam.

 Ifølge RadonLab vil så mange som 70 prosent 
av alle hus med krypkjeller angripes av sopp som 
en følge av fukt i kjelleren.

Vanlig byggemåte
Krypkjeller er en vanlig konstruksjon i Norge og 
forekommer ofte i sammen med en ringmur. Hus 
med ringmur og krypkjellere er enkle å bygge. I 
tillegg er det en rask og billig variant. I områder 
med skrånende terreng kreves mindre forarbeid 
dersom det skal etableres ringmur sammenlignet 
med for eksempel støping av dekke, som krever 
utgraving og jevning av grunnen før det kan støpes. 
 – Det finnes ikke eksakte tall på hvor mange 
krypkjellere det finnes, men på 1960- og 70-tallet 
var det vanlig å bygge slik. Også i dag bygges det 
nye boliger med krypkjeller. Veldig mange hytter 
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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.

Sjekk krypkjeller 
for fukt

Mange norske hus og hytter er bygget på krypkjeller. 
Mangel på utlufting gir ofte fukt og muggsoppdannelse.

TEKST: dAG ERiK KONGSLiE FOTO: MYCOTEAM



Inngang til krypkjeller kan være via luke i grunnmur eller fra luke i gulv. 
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aktuelt og nyttig
er bygget med ringmur og krypkjeller, men det er 
også vanlig at hus, særlig eneboliger har det, sier 
Tage Rolén.

To mulige problemer
Det er i hovedsak to problemer som kan oppstå 
i en krypkjeller: Et helseproblem og et material-
problem.
 – I en krypkjeller kan det dannes muggsopp. 
Soppen kan vokse på bygningsmaterialer eller på 
den fuktige jordbakken. Hvis det er tilstrekkelig 
fukttilgang, kan muggsopp vokse på de aller fleste 
overflater. Mange muggsopptyper kan vokse selv 
når fukttilgangen er begrenset. Denne veksten 
skader ikke konstruksjonen siden det ikke fore-
kommer noen nedbrytning og det ikke oppstår 
svekkelser i materialene. Men fordi sporene føl-
ger naturlige luftstrømmer, kan de spres gjennom 
utettheter i etasjeskillet og opp til boligdelen over. 
Dette kan gi lukt- og helseplager for beboerne i 
boligen, sier Rolén.
 Det er andre problemer som dukker opp der-
som oppfuktingen er mer omfattende. Da kan tre-
materialer råtne i bjelkelaget mellom kryperom-
met og første etasje. Bjelker, bunnstokker og andre 
trematerialer brytes ned av råtesopp og konstruk-
sjonen svekkes og ødelegges gradvis.

Slik løser du det
Det første man må gjøre er å lokalisere og avklare 
hvor omfattende problemet er. Tiltak vil variere 

ut fra tilstanden. Fordi krypkjellerne enten brukes 
til å langtidslage materialer eller ikke brukes i det 
hele tatt, går det ofte lang tid før skader i gulv og 
etasjeskille oppdages. 
 – Den gjennomsnittlige huseier er lite lysten 
på å krabbe inn i krypkjelleren og i noen tilfeller 
er kryperommene fysisk lukket og uten adkomst-
veier, sier Rolén. 
 Hele krypkjelleren må undersøkes grundig. For 
sikkerhet og helse trengs kjeledress, støvmaske, 
god lommelykt og en kniv. Klaustrofobiske tanker 
og edderkoppforbi er ingen fordel når man skal 
undersøke krypkjelleren. Når tilstanden er avklart, 
kan tiltak iverksettes.
 – Dersom det er etablerte soppskader må dis-
se håndteres først. Råteskadet treverk må skiftes. 
Forekomst av muggsopp kan vaskes bort dersom 
omfanget er vesentlig. Plast på grunnen hindrer 
avdamping og reduserer fuktbelastningen i kry-
perommet. Dette vil bedre forholdene og skape 
dårligere vekstvilkår for sopp. Dersom problemet 
er lukt og sporespredning til første etasje, er det i 
noen tilfeller nødvendig å montere en vifte som 
skaper undertrykk i krypkjelleren og dermed hin-
drer luft i å spres til første etasje. Viften bør være 
på kontinuerlig for å skape permanent undertrykk. 
Når skadene er utbedret, er det viktig med jevnlig 
tilsyn av krypekjelleren, forklarer Rolén. 

Forskjellige løsninger
En som mener han har et produkt som kan løse 
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KREVENDE:
Kontroll av krypkjeller 
krever kjeledress og 
pågangsmot.
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slike problemer, er Olav J. Rettedal i Clima Norge 
AS. Deres sorpsjonsavfukter gjør at våtluftsmeng-
den blir mindre i forhold til tørrluftsmengden. 
Avfuktere finnes i flere varianter, men dette er 
den eneste som har et stillestående element. Al-
ternativene har alle roterende element.
 – Det stillestående elementet gjør avfukteren 
mer effektiv og den jobber annerledes, selv om 
grunnprinsippet er det samme. Denne avfukte-
ren er også vesentlig billigere enn alternativene. 
Tidligere har det vært problemer med konden-
sering i våtluftsslangen i slike avfuktere. Dette 
har vi klart å eliminere. Samtidig har avfukteren 
termostat og intelligent styring. Ved hjelp av et 
display kan du lese av aktuell fuktighet, tempe-
ratur og innstilinger. Du vil også varsles om det 
oppstår eventuelle feil, sier Rettedal
 Dersom man ønsker en alternativ behand-
lingsmåte er KlimaVakten fra RadonLab for ek-
sempel et system som tørker ut uoppvarmede 
kjellere og krypkjellere, og beskytter dem mot 
fuktskader og soppangrep. KlimaVakten har en 
styreenhet, som ved hjelp av en temperatur- og 
fuktgiver registrerer klimaet i krypkjelleren. 
Ved å sammenligne klimaet med vekstkrav for 
muggsopp og råtesopp kan KlimaVakten avgjøre 
om det begynner å nærme seg fare for vekst.

Advarer mot falsk trygghet
Tage Rolén i Mycoteam ser ingen betenkeligheter 
med å montere avfukter og andre hjelpemidler, 
men advarer mot at det kan skape en falsk trygg-
het. Du vil uansett alltid måtte drive ettersyn og 
vurdering.
 – Det er viktig at det ikke monteres en avfuk-
ter uten i forkant å vurdere i hvilken grad fuktbe-
lastning i krypkjelleren utgjør et problem og hva 
eventuelle skader skyldes. Det er alltid en fordel 
om tekniske og elektriske installasjoner som kre-
ver strøm og vedlikehold kan unngås. Dersom 
det monteres en avfukter og man med det tror 
at problemet er løst, kan det skape en falsk trygg-
het. Uansett hvilke tiltak som iverksettes, må det 
i etterkant vurderes fortløpende om tiltakene 
fungerer. 
 Ifølge Rolén er det en del uenighet i fagmiljø-
ene om hva slags ventilering som fungerer best. 
I Sverige er det blant annet vanlig å bygge kry-
perom som er hermetisk lukket. Det vil si ingen 
ventilasjon og ingen adkomstmulighet.
 – Dette gjør de for å unngå problemer med 
transport av fuktig luft utenfra og inn siden dette 
kan gi kondensering. Dersom det monteres en 
vifte som suger luft ut av kryperommet, altså 
undertrykksventilering, blir de fleste lukene i 
ringmuren lukket. En ventil med tilluft i én ende 
og vifte med avsug i den andre enden skal sørge 
for jevn luftgjennomstrømming i kryperommet 
uten at muggsoppinfisert luft forsvinner opp i 
etasjene, sier Rolén. dek@huseierne.no

PROBLEM: Kraftige råteskader i etasjeskille. 

NYHET: Acetec avfuktere med stillestående sorpsjonselementer til bruk i blant 
annet krypkjeller.

UFF DA: Kraftig muggsoppvekst på himling i krypkjeller. Fuktige trematerialer. 
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Moderne bad fortjener moderne designsluk. Med PURUS Line kan du 
kombinere mønstre og farger på renner, (13 mønstre i 6 lengder), trekanter 
(9 mønstre) og fi rkanter (9 varianter). Du kan bygge kreative og funksjonelle 
renner etter hverandre langs vegg, i hjørner, som terskel, også som vinkel, 
mellom tørr og våt sone. 

PURUS Line designsluk:

Helt rått! Og vilt vakkert!

Prikken under i’en på et moderne bad.

www.purusline.no

Line

PURUS er alltid på jakt etter gode bilder av bad med PURUS Line designsluk.
Bruken av disse bildene honoreres etter nærmer avtale.
Bildene kan du sende til jang@joti.no



29hus&bolig 5-2012 •

Moderne bad fortjener moderne designsluk. Med PURUS Line kan du 
kombinere mønstre og farger på renner, (13 mønstre i 6 lengder), trekanter 
(9 mønstre) og fi rkanter (9 varianter). Du kan bygge kreative og funksjonelle 
renner etter hverandre langs vegg, i hjørner, som terskel, også som vinkel, 
mellom tørr og våt sone. 

PURUS Line designsluk:

Helt rått! Og vilt vakkert!

Prikken under i’en på et moderne bad.

www.purusline.no

Line

PURUS er alltid på jakt etter gode bilder av bad med PURUS Line designsluk.
Bruken av disse bildene honoreres etter nærmer avtale.
Bildene kan du sende til jang@joti.no

aktuelt og nyttig

Det er tidlig formiddag, men allerede travelt på 
Elkjøp på Skøyen utenfor Oslo. Charlotte Tiger-
stedt er tilbake med mobiltelefonen hun kjøpte 

for bare noen minutter siden. Den kostet tre tusen kro-
ner og var, fikk hun opplyst, låst til Telenor.
 – Men da jeg skulle prøve den nå for litt siden, viste 
det seg at den var blokkert for Telenor! Jeg kom rett 
tilbake hit for å bytte telefonen. Det er ikke det at jeg 
angrer på kjøpet, telefonen er helt fin, men jeg får jo 
ikke brukt den, sukker Tigerstedt. Hun har akkurat møtt 
kundeveileder Daniel Patino, som etterspør embal-
lasjen. 
 – Jammen den har jeg jo kastet! Jeg var sikker på at 

jeg skulle beholde telefonen. Dette handler ikke om at 
jeg har ombestemt meg, men varen fungerer ikke, og 
da må jeg vel få en ny, sukker Tigerstedt. Patino går og 
henter selger Joachim Veibu for å få oppklart hva det er 
som har skjedd. Snart finner selger og kundeveileder ut 
av saken, og Tigerstedt får raskt en ny telefon av samme 
type. Denne er helt riktig låst til Telenor, og Tigerstedt 
kan fornøyd forlate butikken for denne gang, svært til-
freds med den gode og raske behandlingen. 

Mange henvendelser
Ikke alle varer er like enkle å ta med seg tilbake til selger 
som en mobiltelefon. Og ikke alle saker løser seg like 

Når hvitevarer 
ikke varer 

Mange produkter fungerer strålende gjennom hele sin lange livstid. 
dessverre er det også mange som ikke gjør det. 

TEKST: RiKKE ÅSERUd

Foto: Olaru Radian-Alexandru / Scanstockphoto
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TUNG VEI: Går vaskemaskinen i stykker, er det ikke bare å ta den under armen og gå tilbake til butikken. 
Foto: Henrik Bjørnsson / Scanpix.
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raskt og lett som denne. 
 – Må man virkelig være bevandret i forbru-
kerkjøpsloven for ikke å bli lurt, undrer en leser 
av Hus & Bolig. Han ber redaksjonen finne ut av 
hvilken praksis elektrokjedene har når det kom-
mer til reklamasjon, etter at han selv opplevde 
dårlig kundebehandling i forbindelse med repa-
rasjon av den nye tørketrommelen han akkurat 
hadde kjøpt.
 En liten runde rundt til ulike elektrokjeder 
gir imidlertid få svar. Ved ett av utsalgene er det 
for travelt denne dagen, og spørsmål om rekla-
masjoner og behandling av feilvarer må eventu-
elt tas på telefon ved en senere anledning. Ved 
et annet er det ombygging på gang, og selv om 
butikken er åpen, er det rotete og hektisk – det er 
dessuten bare daglig leder som kan snakke med 
pressen, og han er tidligst ledig for en prat om 
en halvannen ukes tid. Ved et tredje utsalg er be-
skjeden at det kun er konserndirektøren som kan 
svare på spørsmål fra journalister. 

Vektlegger opplæring
Så da er det bare å sette seg ved telefonen og 
ta intervjuene med høyeste hold. Fra kjedenes 
toppledelser bedyres det at man ikke skal trenge 
å være jurist for å få rettighetene man har krav på 
som forbruker. 
 – Vi bruker ca. 50 millioner kroner i året på 
opplæring av våre ansatte, for det er viktig for oss 
at både selgere og servicemedarbeidere har god 
kompetanse. Vi har også mange fagdager i løpet 
av året. Så i utgangspunktet skal våre medarbei-
dere kjenne godt til lovgivning og rettigheter, sier 
kommunikasjonssjef i Elkjøp Nordic, Åshild In-
dresøvde. Også Kirsti K. Berg, markedsansvarlig i 
Euronics, forklarer at service er prioritert. 
 – Salget handler ikke bare om produktet, 
men også om kundens opplevelse i etterkant. 
Derfor er det viktig for oss at kunden vet at vi 
kan ordne ting dersom noe er galt, sier Berg. 

Forbrukerkjøpsloven 
Det er altså forbrukerkjøpsloven som regulerer 
forholdet når du går i en elektrobutikk og kjøper 
en ny dupeditt. Hvis varen du har kjøpt slutter å 
fungere som den skal, bør du reklamere, det vil 
si gi selger beskjed om at du vil påberope deg en 
mangel, så raskt som mulig.  Loven sier at rekla-
masjon må senest skje to år etter at forbrukeren 
overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den 
ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er 
fristen for å reklamere fem år. 
 I utgangspunktet gir loven deg rett til å velge 
om du vil ha reparert produktet eller kreve om-
levering – men retten er begrenset av hvor stort 
økonomisk tap selger eventuelt vil få ved omle-
vering. Selger har normalt bare to forsøk på seg 
til å reparere samme feil. 

 Det er fritt frem for butikkene og deres leve-
randører å gi garantier utover kravene som må 
oppfølges etter loven. 
  
dokumentér
Men en ting er teorien – en annen praksisen. 
Hvordan bør du som kunde gå frem når kjø-
leskapet slutter å kjøle, eller vaskemaskinen 
lekker vann? Første skritt er å kontakte utsalgs-
stedet. Om du klager per telefon, skriftlig, per 
e-post eller via butikkens facebook-side, skal i 
utgangspunktet være sidestilt. Å ringe er gjerne 
det enkleste. Men Forbrukerrådet anbefaler folk 
å dokumentere henvendelsene sine. 
 – Si ifra så raskt som mulig etter at feilen er 
oppdaget, og dokumentér at du sier ifra. Det er 
første skritt på veien mot en løsning når noe er 
galt med produktet, sier kommunikasjonsrådgi-
ver Ann Hege Skogly i Forbrukerrådet. Merk deg 
at dersom du ikke er rask til å varsle når feilen 
er oppdaget, kan du etter forbrukerkjøpsloven 
miste rettighetene dine på området. 
 Utsalgsstedene setter deg i kontakt med de 
ulike merkeprodusentenes reparatører. 
 – Ofte vil du bli satt i direkte kontakt med en 
reparatør, for det er gjerne greiere når dere skal 
få avtalt når det passer med besøk, sier Kirsti K. 
Berg i Euronics. For om det er kjøleskapet, vaske-
maskinen eller andre store ting som ryker, er det 
– heldigvis for ryggene våre – vanlig praksis at 
reparatøren kommer hjem til deg, ikke at varen 
sendes inn til reparasjon. 

Opplysning om betaling
Dersom feilen viser seg ikke å skyldes en man-
gel, kan du som kunde bare avkreves betaling for 
undersøkelsene og reparasjonen dersom du på 
forhånd ble gjort oppmerksom på at du måtte 
dekke disse kostnadene, i følge forbrukerkjøps-
loven. 
 Hvorvidt feilen skyldes en mangel, eller om 

EKSPEDITT: På Elkjøp på 
Skøyen i Oslo er Charlotte 
Tigerstedt tilbake med 
mobiltelefonen. Kunde-
veileder Kaniel Patino 
og selger Joachim Veibu 
ordner opp. Foto: Rikke 
Åserud.
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dette har du krav på:
• Forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å klage på mangler ved en vare når 

du handler med en profesjonell selger. 

• Reklamasjonsretten er i utgangspunktet to år, men du kan klage i inntil 
fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig lengre. Det gjelder 
varer som kjøleskap og vaskemaskiner.

• Når du reklamerer og selger er ansvarlig, kan du kreve at de kostnads-
fritt gir deg en ny vare eller reparerer feilen innen rimelig tid. 

• Selger kan reparere to ganger, men tredje gang har du krav på ny vare.

• Hvis selger ikke klarer å rette mangelen eller gi deg en ny vare, kan 
du enten kreve et passende prisavslag eller levere tilbake varen og få 
pengene tilbake. 

• Ved heving av kjøpet, kan du kreve forsinkelsesrente. Har feilen påført 
deg et økonomisk tap, kan du i en del tilfeller i tillegg kreve erstatning. 

aktuelt og nyttig
den skyldes for eksempel feilbruk, er ofte lett å 
avsløre for reparatørene. 
 – Sett i forhold til antall produkter vi selger, 
er tvilstilfellene sjeldne. Sitter det fast en BH-spi-
le i en pumpe i vaskemaskinen er det ikke mye 
tvil, da må kunden betale, sier ettermarkedsjef 
Roger Tangen i Expert.  
 Han legger til at i tvilstilfeller vil de ofte strek-
ke seg langt for at kunden skal bli fornøyd. 

Klagemuligheter 
Dersom saken ikke løser seg etter din første hen-
vendelse til utsalgsstedet, kan du sende en klage, 
for eksempel med et ferdig klagebrev fra Forbru-
kerrådet. Rådet kan også megle. Saken kan deret-
ter eventuelt tas videre til Forbrukertvistutvalget. 
Vedtak fra utvalget er bindende på lik linje som 
en dom fra domstolene, dersom saken ikke går 
videre til tingretten innen fire uker etter forkyn-
nelse. 

Forsikring
Mange butikker tilbyr forsikringer tilknyttet pro-
duktene sine. De går under navn som Trygghets-
forsikring, Trygghetsavtale og lignende, og er 
først og fremst forsikringer mot uhell. Kundene 
kjøper slike forsikringer som oftest til bærbar 
elektronikk, forteller Åshild Indresøvde. 
 – Nettbrett, kameraer og bærbare dvd-spille-
re er ofte kostbare, samtidig som bruken er tøff. 
Mange av oss går rundt med disse tingene både i 
veska og overalt ellers, og da er risikoen for uhell 
gjerne større, sier hun. 
 I mange tilfeller vil imidlertid skader og øde-
leggelser kunne dekkes av innboforsikringen. 
Dette er en av grunnene til at for eksempel Eu-
ronics ikke tilbyr ekstraforsikringer med produk-
tene de selger. 
 – Forsikring er ikke noe folk etterspør, og hvis 
de gjør det, henviser vi gjerne til deres eget forsi-
kringsselskap. I de fleste tilfeller kan man tegne 
utvidet innboforsikring og slik få sikret produk-
tene sine, sier Kirsti K. Berg i Euronics. raa@hus-
eierne.no 

Slik går du frem:
• Er du misfornøyd med varen du har kjøpt, må du først klage til selger.

• Selv om den absolutte fristen er to eller fem år, må du reklamere innen 
rimelig tid etter at du oppdaget mangelen. Hvis ikke kan du miste 
kravet ditt mot selger.

• Du må kunne dokumentere når og hvor varen ble kjøpt, så pass godt på 
kvitteringen. Hvis du har mistet den kan du vise til en kontoutskrift.

• Dersom du ikke når frem eller blir tatt på alvor, må du fremme en 
skriftlig klage mot selger. Da sikrer du deg dokumentasjon for eventuell 
videre behandling av klagen.

• Når du står fast og ikke kommer noen vei med selger, kan du klage 
saken til Forbrukerrådet. Saken kan også tas videre til Forbrukertvistut-
valget.

• Forbrukerrådet har maler på klagebrev dersom du er usikker på hvordan 
du skal gå frem.

Kilde: Forbrukerrådet.

R

Tlf 22 66 04 00

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

KRYSTALLKLAR 
OG UNIVERSAL

– limer, fuger og tetter

R
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Gamle sikringsskap kan være brannfeller!
Vi har flere elektriske apparater i hjemmet i dag enn for 20 år siden. Faren for varmegang 
og overbelastning i gamle sikringsskap er stor, og dermed også brannfaren. Du behøver 
ikke å kjøpe nytt sikringsskap - kun bytte innmaten - og fronten for å få et pent skap både 
inni og utenpå. Og - det koster mindre enn du kanskje tror! 

Kontakt en av våre Sikringen installatører for et pristilbud. Ring 0 20 60 eller gå inn på 
www.sikringen.no for å finne din nærmeste installatør.

Som medlem hos våre samarbeidspartnere har du rabatt på elektrisk materiell og tjenester, husk å oppgi ditt medlemskap 

ved bestilling hos installatør.

0 20 60
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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

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 
�uortensider.

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
- Luft�lter
- Meget e�ektiv

En fuglekasse i solid eiketre, fuglekassen har 
et innebygd  kamera som kan kobles til PC 
(med tv kort /tuner) eller  direkte i din TV. I 
denne pakken er alt du trenger for å tilslutte 
kameraet ( 30 meter kabel, trafo, info )

Kameraet kan startes og slukkes fra din PC 
eller TV, og du vil få tydelige bilder over 
hva som skjer i fuglekassen din. Kameraet 
vil ikke forstyrre fuglene, da �lmingen 
foregår med infrarødt  lys

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

Fuglekasse med kamera

Sikkerhetsskap - 
Minisafe

Art. nr: HLTTR55S

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

Art. nr: HLFL 104

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 

890,-

Art. nr: HLB1025
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Livets ulike faser krever forskjellige løsninger. 
En fellesnevner enten du har bodd i leilig-
het  eller har hus og hage, er at med alderen 

kommer også ønske om og behov for en bolig 
som er mer tilrettelagt, og som ikke krever for 
mye jobb. På Østeråstunet har de nå 24 års erfa-
ring med å bo i en fellesskapsløsning, som de er 
sikre på gjør at livet i egen bolig blir mye lettere 
og ikke minst lenger.
 – Vi har omtanke for hverandre, ikke omsorg 
sier Finn Hannestad.
 Hannestad har bodd på tunet i 19 år, og alltid 
vært aktivt med i driften, før som styreleder, nå 
som sekretær. Her gjør strukturen og nærheten at 

de passer litt på hverandre, de tilhører jo en en-
het, et felleskap. Omtanken og det sosiale inklu-
derer alle beboerne, men den rene omsorgen må 
det offentlige ta seg av.  Du kommer ikke hit til et 
pleiehjem. Her må du kunne bidra til driften og 
ha sosialt engasjement.
 Finn Hannestad og de andre styremedlem-
mene på Østeråstunet er sikre på at man kan bo 
lenger hjemme her fordi boligen er tilrettelagt, 
og har et nabofelleskap langt utover det  vanlige. 
Selv om alle lever sine liv og ikke renner ned 
hverandres dører, gir tilhørigheten og strukturen 
en ekstra verdi som styrker. 

Omtanke på tunet
Smarte boligløsninger som holder inn i alderdommen er noe stadig flere trenger. 

På Østeråstunet i Bærum har de funnet en oppskrift som føles både trygg og sosial.

TeksT og foTo: Solfrid Sande 

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



STYRET: Bodil Bjelke, Finn Hannestad, Einar Karud og William Bjelke sitter i styret. Bodil Bjelke har bodd her siden starten 
for 22 år siden. – Jeg er ikke i tvil om at denne boformen gjør at du kan bo lenger hjemme, sier styreleder Einar Karud.

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 
�uortensider.

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
- Luft�lter
- Meget e�ektiv

En fuglekasse i solid eiketre, fuglekassen har 
et innebygd  kamera som kan kobles til PC 
(med tv kort /tuner) eller  direkte i din TV. I 
denne pakken er alt du trenger for å tilslutte 
kameraet ( 30 meter kabel, trafo, info )

Kameraet kan startes og slukkes fra din PC 
eller TV, og du vil få tydelige bilder over 
hva som skjer i fuglekassen din. Kameraet 
vil ikke forstyrre fuglene, da �lmingen 
foregår med infrarødt  lys

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

Fuglekasse med kamera

Sikkerhetsskap - 
Minisafe

Art. nr: HLTTR55S

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

Art. nr: HLFL 104

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 

890,-

Art. nr: HLB1025
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Pionerer
Tre gründere hadde ideen til Østeråstunet, som 
var inspirert av lignende boformer i Danmark. Å 
bygge hus rundt et tun er en unorsk form, men 
det skaper en tetthet og sosial kjerne som kan 
være veldig fin. 14 kjedede og frittstående boliger 
ble satt opp rundt felleshuset som ligger i sen-
trum av tomten sentralt i Østerås i Bærum. 
 – Det viktigste med Østeråstunet er beliggen-
heten, Østeråssenteret og andre servicetilbud lig-
ger rett ved. Et slikt boligkonsept bør ligge slik at 
du kan gå med rullator til alle fasiliteter, mener 
Finn Hannestad.
 Tunhuset har en stor stue som brukes til fel-
lesarrangementer og utleie til beboere, en liten 
leilighet til låns for slekt på besøk og svømme-
basseng. Rundt 2 000 kroner i månedlige fel-
lesutgifter dekker blant annet innleie av gartner, 
snømåking, alarmer og tv. Et styre med fire av 
beboerne har det administrative ansvaret for 
driften. De fleste husene er på ett plan, og bygget 
med datidens livsløpsstandard, ingen dørstok-
ker, plass til rullestol og lignende. 
 Alle boligene eies av beboerne, og selges gjen-
nom boligmarkedet på vanlig måte, men kjøpe-
ren må godkjennes av styret. Det har ikke vært 
særlig stor gjennomtrekk i de 22 årene, nå er det 
et generasjonsskifte, mange av pionerene er gått 
bort og de fleste av beboerne er nå langt over åtti. 
Her er den nedre grensen 50 og den øvre 70 for å 
få lov til å kjøpe. 

Trygghet
– Det er en meget god og vennlig stemning her. 
Man bryr seg om hverandre, sier Liv Inger Karud.
 Liv Inger Karud og mannen Einar har bodd 

på Østeråstunet  i to år, og er blant de yngste her 
med sine 67 og 71 år. De ville begge ha en ny bo-
lig som var praktisk tilrettelagt for å bli gammel i. 
Liv Inger Karud er mektig imponert over det som 
er bygget opp her. Hun har besøk av Sissel Bjelke 
som har 19 års fartstid på tunet, og det var sviger-
sønnen som i sin tid fikk henne og mannen hit, 
fordi hans foreldre også bor her. 
 – Barna våre er veldig glad for at vi bor her, 
sier Sissel Bjelke.
 Karin Høyland, forsker hos Sintef Byggforsk, 
var med på et forskningsprosjekt som evaluerte 
ulike typer boligkonsepter for eldre i Trondheim, 
også prosjekter utenfor offentlig regi. Dette var 
større leilighetskomplekser, der ulike konsepter 
gjorde erfaringene forskjellige, men noen klare 
tendenser var å finne. En av tingene som kom 
frem var at mange eldre mente at disse bofor-
mene gjorde at de kunne bli boende. De føler at 
de andre følger med dem, og at andre tenker på 
dem.
 – Det vi så var at en god del klarte å bli bo-
ende, bare med hjemmehjelp, livet ut. Beboerne 
sa at det var fordi boligen var tilrettelagt, at det 
var sosialt og at det var tilbud om trening, sier 
forsker Karin Høyland i Sintef Byggforsk.
 Det er vanskelig å måle den samfunnsøkono-
miske gevinsten av slike boformer. I prosjektet 
på Birkhaug i Trondheim har mange blitt boen-
de livet ut, og det må være gunstig for samfunnet 
tror Høyland.

ny fremtid, nye løsninger
Det blir flere eldre, og med den store eldrebølgen 
som kommer, vil det være nødvendig å kunne bo 
lengst mulig i egen bolig. Kåre Hagen, nå leder 

Les om Østerås-
tunet, fosslia 
og skyttertunet 
på den felles 
hjemmesiden 
www.seniortun.no
skyttertunet har 
en grundig be-
skrivelse av hele 
prosessen fra idé 
til ferdig tun.

FELLESSKAP: Styremøte i 
tunhuset. Her kan bebo-
erne leie fellesstuen til 
private arrangementer, 
og ekstra soverom til 
familiebesøk. Svømme-
bassenget blir også 
flittig brukt. 
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aktuelt og nyttig

SOSIALT: Liv Inger Karud 
med Sissel Bjelke på 
besøk. Liv Karud bodde 
før i et hus i en stikkvei 
og sier hun kun hadde 
kontakt med en nabo. 
Her på tunet er det mye 
mer kontakt mellom 
naboene.

for Nova forskning ledet et utvalg som har sett 
på fremtidens behov og løsninger for en god el-
dreomsorg. Rapporten ”Innovasjon i omsorg” er 
nå sendt på høring. Rapporten slår fast at med 
den sterke veksten i antall eldre, i hvert fall etter 
2025, vil det kreve nye løsninger, og Hagenutval-
get  foreslår at tiden frem til dette brukes til å 
prøve ut og etablere nye boformer. 
 Utvalget foreslår at det må gis støtte til aktø-
rer som ønsker å utvikle nye og alternative bolig-
løsninger som har til hensikt å styrke muligheten 
for å kunne bli boende hjemme selv med funk-
sjonsnedsettelse. Det bør gis støtte til kommu-
ner, utbyggere og arkitekter som ønsker å utvikle 
alternative boligkonsepter.
 Gründerne på Østerås fikk kjøpt tomten tid-
lig i åttiårene, og den gang var det Bærums dy-
reste tomt, men kommunene var med på å endre 
reguleringsplanen for området. I mindre kom-
muner kan det være store og billigere tomter til 
rådighet. 

Manglende støtte fra myndighetene
Konsepter for eldre kan være en god investering 
både for utbyggere og for samfunnet, men ennå 
er det ikke lagt til rette for denne typen bolig-
bygging. Husbanken gir i dag bare direkte inves-
teringsstøtte til kommunene, til bygging av rene 

omsorgsboliger. Støtte til boligkonsepter som 
Østeråstunet finnes ikke pr. i dag. Det gis kun 
støtte til en tilstandsvurdering om du vil gjøre 
boligen du har mer tilrettelagt.
 Kommunene eier ikke selv mye land og er av-
hengig av å kjøpe tomter fra private grunneiere, 
og her mangler de penger til å sikre seg tomter 
som i neste omgang kunne legges til rette for nye 
boligprosjekter for eldre. Christian Hellevang i 
Kommunenes Sentralforbund sier at utbyggere 
over hele landet mangler byggeklare tomter, og 
da særlig i pressområdene. 
 – KS har flere ganger tatt til orde for en låne-
ordning i Husbanken for at kommunene skal 
kunne kjøpe tomter fra private, som de kan legge 
til rette for boligbygging generelt. Vi har tatt dette 
opp med kommunalministeren, men vi har til 
nå ikke møtt forståelse for dette, sier Christian 
Hellevang i KS.
 På Østeråstunet er de utrolig glad for å ha 
muligheten til å bo så fint og praktisk. Gjennom 
årene har også flere besøk ført til lignende pro-
sjekter, som Skyttertunet på Kongsberg og Fosslia 
i Numedal der kommunene også har vært mer 
aktive.
 –  De tre som startet arbeidet her har gjort en 
kjempejobb. Jeg skulle ønske at flere kunne bo 
sånn som dette, sier Sissel Bjelke. sos@huseierne.no
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A-K MASKINER
NORGES STØRSTE FORHANDLER AV HUSQVARNA SNØFRESERE

ST 268EP
9 Hk med Powerstyring, arbeidsbredde 68 cm
Svært e�ektiv og kraftig snøfreser med to-trinns system, elektrisk start, 
varme i håndtak, variabel hastighet og Powerstyring. En robust og 
holdbar maskin som gir et førsteklasses resultat under alle forhold.

ST121E  Den lette, enkle og solide 
Kompakt 1-trinns snøfreser med høy ytelse 
for oppkjørsler og gangveier. Svært lett å 
manøvrere, og med nyskapende �ernstyring 
av utkastretning. Kraftig motor med elektrisk 
start og en arbeidsbredde på 53 cm. E�ektiv 
LED-belysning gjør det mulig å arbeide tidlig 
om morgenen og sent om kvelden.

A-K pris kr 6 990,- 

5524ST 
5 Hk, arbeidsbredde 61 cm
En hendig snøfreser med overskudd 
av krefter. Egnet for såvel store, som 
små jobber. To-trinns system.

A-K pris kr 10 990,-

ÅRETS NYHET 
– Beltedrevne snøfresere 

fra Husqvarna!

A-K maskiner 
Telefon 63 94 06 00

Det første snøfallet kommer alltid 
uventet men da du står opp og 
ser dyp snø over hele innkjørselen 
din, er dette øyeblikket da du kan 
gratulerer deg selv for å ha kjøpt 
en Husqvarna snøfreser. Nå kan du 
nesten ikke vente på å komme deg 
ut og kaste bort snøproblemene. 
Husqvarnas snøfresere er lette 
å håndtere og starte, selv på de 
kaldeste dagene.  Med Husqvarnas 
suverene ergonomi og design blir 
snøryddingen en god opplevelse. 

ST 261E 
El.start, 8 Hk, arb. bredde 61 cm.
Kraftig og e�ektiv to-trinns  
snøfreser med elektrisk start og 
variabel hastighet.

A-K pris kr 15 995,-

A-K prisA-K prisA-K pris

Kr 18 995,-
ST 276EP – Arbeidshesten 
11 Hk, arbeidsbredde 76 cm)
Vår kraftigste snøfreser har et 
to-trinns system for e�ektiv 
snørydding, samt elektrisk start, 
variabel hastighet og servostyring. 

ST 268EPT   
9 Hk, arb.bredde  68 cm.

ST 276EPT   
11 Hk, arb.bredde 76 cm.
Beltedriften gir god fremkomst evne  
i vanskelig terreng og på hardpakket 
snø. Kraften fordeles over en større 
�ate, og gir godt grep.

A-K pris ST 268 EPT
A-K pris ST 268 EPT

Kr 26 990,-Kr 26 990,-
A-K pris ST 276 EPT
A-K pris ST 276 EPT

Kr 29 990,-

NYHET!

BESTSELGER!

A-K prisA-K prisA-K pris

Kr 21 995,-
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Tilskudd til heis
schanchesgate borettslag i sandefjord har 

fått 3 millioner kroner i tilskudd til heis 
fra Husbanken. Det gjør at mange av de 
menneskene som flyttet inn for mer enn 
55 år siden fortsatt kan bo i leilighetene 

sine. Den totale potten til heistilskudd 
i eldre boliger, bevilget over stats-

budsjettet i 2012, er imidlertid bare på 
10 millioner, skriver UsBL-nytt.

sett&hørt
“Leser hytte/interiør-magasiner. Begynner å bli litt 

lei av a) enorm peis i stableskifer b) gevirlampe 
c) afrikansk dyrehode d) dårlig språk.”

@orjas, det vil si Elin Ørjasæter på Twitter

Ha moppen 
innen rekkevidde
Det er alltid lurt å ha utstyret stående 
der man faktisk bruker det, råder ren-
gjøringsekspert else Liv Hagesæther. 
 – Ha for eksempel stående et moppe-
staiv med en tørr syntetisk mopp ved inn-
gangspartiet. Når barna har kommet inn, 
er det da enkelt å feie sammen sand og 
grus med en gang, så slipper dere at det 
blir trukket med inn i resten av lokalene, 
sier Hagesæther til klikk.no. eventuelle 
flekker tas med et fuktig tørkepapir 
eller en klut. 
foto: salauyou Yury / scanstockphoto. 

Mørk panel kan lysnes
fortvil ikke: en mørk og gulnet panelvegg 
kan gjøres lys med enkle midler og et mini-
mum av innsats – uten at trestrukturen blir 
borte, skriver Ifi.no. Det finnes en rekke gode 
produkter på markedet.
 – Alt treverk som utsettes for lys gulner. 
Dette er fordi bindemiddelet i treverket i 
utgangspunktet har en vannklar ”harpiks” 
som gulner fordi det ikke har solfilter i seg, 
forteller overflatebehandlingsekspert finn 
Wang.
 Hvilket produkt du bør velge avhenger av 
hva slags resultat du ønsker deg. et bleke-/ 
luteprodukt vil reversere gulningen og gi deg 
tilbake treverkets naturlige farge, men bør 
overflatebehandles for å forsegle treverket. 
ellers finnes det en del lakker og beiser som 
legger seg som et mer hvitskurt sjikt på top-
pen av panelet. Jo flere strøk, jo hvitere blir 
fargen. 
 en del produsenter har egne fargekart, 
men fordi den fargen treverket har i utgangs-
punktet vil virke inn på det endelige resulta-
tet, er oppstrøksprøver på et lite synlig sted 
viktig. følg alltid produsentens anvisninger 
om påføring og eventuell bruk av verne-
utstyr. Les mer på www.ifi.no. 
foto: Yuri Arcurs / scanstockphoto.

Kloakkversting
Det underjordiske Norge forfaller, 

skriver fagbladet. store deler av kom-
munenes avløpsrør ble lagt før andre 
verdenskrig. Det lekker ut mer kloakk 
enn i noe annet vesteuropeisk land. 

 – Det vil ta 200 år å fornye avløps-
nettet med dagens utskiftingstempo. 

Vi skyver en milliardregning foran oss, 
sier professor oddvar g. Lindholm og 

instituttleder Jarle T. Bjerkholt ved 
Universitetet for miljø og biovitenskap 

til bladet. foto: elena elisseeva
 / scanstockphoto.
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Høstjakt på snegler
Plukk snegleegg i hagen nå! gjør man en 
innsats nå, før snøen kommer, kan man 
redusere neste års snegleplage betraktenlig, 
hevder professor og snegleekspert Arild 
Andersen ved Bioforsk på Ås.
 – sneglene ligger på startstreken i for-
hold til neste år. Det er veldig smart å ta en 
sjau og fjerne egg nå. De hvite eggene er 
lette å få øye på. senere i høst, når de små 
sneglene kommer, er de vanskelige å få øye 
på mot den mørke jorden, sier Andersen til 
Aften. foto: Baard Næss / scanpix.

Strikker tiden
Norsk forms pris til unge designere gikk til den 
bergenske industridesigneren siren elise Wilhelmsen. 
Juryen begrunner valget med at hun ”forener nytte 
med kommunikasjon, og at arbeidene tilbyr en tanke-
vekkende interaktivitet som belyser hverdagsfeno-
mener og eksistensielle spørsmål på nye måter.” 
 ”365 knitting Clock” er en maskin som strikker 
1 maske hver time. klokken strikker 24 timer i døg-
net og viser derfor også tiden fysisk etter hvert som 
en strikket bit tar form og kommer til syne. etter 365 
dager har klokken transformert året som har gått til 
et to meter langt skjerf. foto: Miriam Lehnart.

sett&hørt
“De lokale folkevalgtes viktigste mulighet til å 

skaffe seg ekstra inntekter ligger i å innføre eien-
domsskatt. Selv om rødgrønt styrte kommuner er 
gladere i å skrive ut slike skatter enn de blå, er det 

stort sett den lokale kommuneøkonomien – ikke 
den ideologiske fargen – som avgjør.”

Dagens Næringsliv på lederplass i 2011

Tenk deg om 
før du inviterer TV

en rekke TV-kanaler inviterer deg til å være 
deltager i et interiørprogram, men drøm-

men din om et lekkert kjøkken eller et 
trendy bad trenger slett ikke gå i oppfyl-

lelse selv om du får være med, skriver 
Aftenposten. Dette handler om å lage god 

underholdning, og da kan det hende at 
du blir overrasket både over hvordan du 

fremstår i programmet og hvordan resulta-
tet blir. Det kan også bli en nedtur når man 

ikke lenger får så mye oppmerksomhet, 
advarer psykolog John Petter fagerhaug.

Husmorporno
sex selger maling, skriver Maleren. 
Byggevarebutikken Baptiste Ltd på Bermuda 
har utnyttet den storselgende, erotiske boken 
”fifty shades of grey” til å lage radioreklame. Her 
lokker de med at Baptiste kan blande 50 toner av akkurat den 
fargen kunden ønsker. De opplyser også om at de selger strips 
og mykt bomullstau. Budskapet har slått spesielt godt an blant 
kvinnelige kunder. foto: Yong Hian Lim / scanstockphoto
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Ønsker du å refinansiere ditt

boliglån?
Tilbyr du god sikkerhet - 
tilbyr vi god rente.*

Sammenlign oss med andre! 

Send SMS med “ta kontakt” til 
404 98 887 eller kontakt oss på 
mail: bolig@eiendomskreditt.no
tlf: 55 33 27 00

www.eiendomskreditt.no*Lån må være innenfor 
65% av boligens verdi.

Eks: eff.rente 3,60%, 
lån kr 2 mill o/25 år, 
totalt kr 3.025.381
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hus & bolig spør;

– Hva er den største utfordringen ved å være 
ekspert i Luksusfellen?
– Den største utfordringen er rett og slett å sette 
på plass deltakerne. Jeg blir fort glad i dem og 
får litt for mye morsfølelse med en gang. Det er 
ikke greit å ha havnet i den situasjonen de er i. 
De kan virke som idioter for TV-seerne, men det 
er oppriktig synd på mange av disse folka. 
Da er det ofte vanskelig å skulle sette på seg TV-

masken, være alvorlig og skulle fortelle 
dem hvor dumme de har vært på en 
streng måte.

– Takker dere nei til håpløse tilfeller, 
eller er ingen for håpløse?
– Nei, ingen problemer er for store. Jeg 
tror alle kan hjelpes ut av en fortvilet 
situasjon. Riktig-nok er det ikke alle 
som får være med, men disse tilfellene 
stopper opp hos psykologen. Det er en 
enorm personlig påkjenning å brette ut 
privatlivet sitt på TV. Etterdønningene 
kan bli store. Potensielle deltakere vur-

deres nøye av psykologer som avgjør om de er 
skikket til å være med i programmet. De første 
program-
mene bar preg av at deltakerne virkelig hadde 
gått i luksusfellen på grunn av overforbruk. 
Mange av dagens deltakere har fått livet snudd 
på hodet av forskjellige årsaker. Da er det ikke 
alltid lett å omstille seg til en ny hverdag.

– Du har sagt at du blir forbannet når du ser 
hvor dømmende folk er overfor deltakerne 
– hvorfor det?
– Det er fordi alle kan havne i en slik situasjon. 
Man skal være veldig forsiktig med å dømme 
folk ut fra det man ser på TV. Jeg er som andre, 
jeg leser kommentarfelt i nettaviser. Folk er utro-

lig nedlatende og det virker som man godter seg 
over andres ulykke. Det kan være mange grun-
ner til at man har havnet der man er. Prøv heller 
å hjelpe folk fremfor å skyve dem lenger ned i 
det hullet de har havnet i.

– Du er fra Romsås – hvordan var oppveksten 
der?
– Oppveksten var kjempebra. Jeg hadde en trygg 
oppvekst i trygge omgivelser på Romsås. Sam-
tidig hadde vi det trangt økonomisk. Mamma 
var alene med broren min og meg. Derfor var 
det ikke rom for store utskeielser. Jeg ble tidlig 
drillet i at penger er et gode man ikke kan kaste 
rundt. Allerede som 13 åring fikk jeg ansvaret 
for min egen økonomi og jeg fikk min aller 
første jobb som reklamebud samme år. Av de 
pengene betalte jeg mine egne regninger og 
gjorde egne innkjøp. Jeg har alltid hatt både 
to og tre jobber. Alt fra å sitte i resepsjonen på 
Romsåssenteret til ulike vaskejobber. 

– Hva får ei Romsåsjente til å bosette seg i 
Bærum?
– Det handler om prioriteringer. Min ektemann 
er fra Nesøya i Asker og vi kunne like gjerne 
havnet der, men jeg vil være nærmere marka 
enn vannet. Det var naturlig å velge et sted 
hvor en av oss har en tilknytning og vi fant det 
perfekte huset. Da spiller det ikke så stor rolle 
hvor det ligger, så lenge beliggenheten svarer 
til de ønskene man har. Det perfekte huset har 
også den perfekte beliggenheten – derfor er det 
perfekt, ikke sant?

– Er kontrasten fra å bo i en effektiv bomaskin 
på Romsås til eplehageomgivelser i Bærum stor?
– Man tror at forskjellene mellom øst og vest 
skal være så innmari store. Det er de ikke.  Det 
er mange eplehager i Groruddalen også. Det 

luksufellen-Silje har stålkontroll på hverdagen og prøver å endre 
vanene til det norske folk. Men de er ikke gode å vende. 

TeksT: riKKe ÅSerud   ILLUsTrAsJoN: HerB

Silje Sandmæl fra Luksusfellen

”Kutt ut sidemål 
og sats heller de 
ekstra timene på 
privatøkonomi 
– det vil man ha 
mye mer nytte av.”



Lever som hun  anbefaler
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Silje Sandmæl

• utdannet økonom i San francisco. 
forbrukerøkonom i dnB som hjelper 
nordmenn ut av økonomiske kriser i 
luksusfellen på TV3.

• følger sine egne råd slavisk slik at 
det ikke er langt mellom liv og lære.

• Ønsker privatøkonomi inn i skolen.

Lever som hun  anbefaler
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Få oversikt over mulighetene  
med hjelp av en vinduskonsulent
Det er mange hensyn å ta når man skal ha nye  
dører og vinduer. 

Våre konsulenter er her for å gi deg gode råd og 
hjelpe deg med å finne den løsningen som passer 
best til ditt prosjekt og budsjett.

Ønsker du at vi kommer hjem til deg, så vi kan  
vurdere og presentere forskjellige løsninger hos  
deg, gjør vi gjerne det. Alt for at dere skal bli  
fornøyde med resultatet, også på lang sikt.

Vi har konsulenter i store deler av Sør-Norge  
– se oversikt på nvk.nu

Bli inspirert på nvk.nu eller i våre utstillinger  
i Krokstadelva, på Kjeller og i Stavanger.
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815 58 581
nvk@nvk.nu
nvk.nu

HVILKEN FARGE
VIL DU HA?

er kun tiden som forandrer seg. Romsås er marka-nært og det 
samme er det på Tanum i Bærum der jeg bor nå. Det var langt 
fra Romsås til Oslo sentrum og det er det nå også. Selv om vi 
hadde det trangt på Romsås, både økonomisk og plassmessig, 
ser jeg ikke på dette som noen stor forskjell. Jeg lever ikke livet 
mitt annerledes av den grunn. Jeg er fortsatt en sparsommelig 
jente med et romslig hjerte.

– Hva er de største forskjellene på å vokse opp i dag i forhold til 
for 25-30 år siden?
– Jeg tror de største forskjellene er mangel på kontanter, og en 
manglende følelse av hva penger er verdt. Vi lever i et helt annet 
forbrukersamfunn enn for bare 30 år siden. Jeg er så heldig å ha 
fått oppleve denne vanvittige velstandsøkningen i Norge. 
Da jeg vokste opp var nordmenn fortsatt nøysomme og spar-
sommelige. Etter hvert som vi ”alle” er blitt boligmillionærer 
og velstanden har økt har vi også mistet litt av bakkekontakten. 
Vi er nok ekstremt sårbare for en velstandsknekk. Barn i dag vet 
knapt hva kontanter er. De preges av at man bare kan dra kortet 
og kjøpe hva man vil. Barn i dag ønsker seg jo ingenting til jul, 
for de får så mye jevnt gjennom året. Det er litt trist.

– Hvordan skal Oslo møte befolkningsveksten i fremtiden?
– Det som er åpenbart er at vi må bygge mer. Vi kommer ikke 

til å få billigere boliger hvis 
ikke boligmassen kan tilfreds-
stille etterspørselen. Det nytter 
ikke å vente eller håpe på et 
boligprisfall for å få råd til 
bolig. Ringvirkningene av et 
boligprisfall vil være så store 
at det definitivt ikke vil bli 
lettere å kjøpe bolig. Det vil 
være en årsak til at prisene 
faller og den kommer ikke til å 
være hyggelig for noen, verken 

boligeiere eller førstegangsetablerere. Derfor må det bygges og 
man må kanskje vurdere om det er så farlig å bygge i marka. Vi 
har mye skog i osloregionen.

– Hvordan skal unge komme seg inn på boligmarkedet?
– For det første må man begynne å spare. Tidlig. Det nytter ikke 
bare å ha en full BSU-konto. Den redder ikke boligkjøpet ditt. 
Den vil hjelpe litt, men du må ha noe i tillegg. Derfor må du ha 
spart i tillegg, eller du må få hjelp av noen som kan garantere 
for pengene dine. Har du ingen av disse mulighetene kan du 
søke om startlån i Husbanken. Jeg tror i tillegg man må tenke 
på at det ikke er en menneskerett å bo i sentrum. Folk må tenke 
litt videre når man ser etter bolig. Fra Asker tar det nå 17 minut-
ter med det raskeste toget inn til Oslo sentrum. Vi må befolke 
områdene rundt Oslo og de andre store byene – ligg unna 
sentrum hvis du ikke har råd.

– Lønner det seg egentlig noen gang å leie, rent økonomisk?
– Som regel gjør det ikke det. Veldig forenklet handler det jo 
om hvem du ønsker å betale avdragene for. Ønsker du å betale 
ned avdragene på ditt eget lån eller ønsker du å betale avdrag-
ene på en annens lån? Jeg vil nok si at det noen ganger er greie-
re å leie fremfor å eie, men det vil sjelden være mer lønnsomt.

”Jeg er fortsatt 
en sparsommelig 
jente med et 
romslig hjerte.”
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FUKT
i kjelleren?

– Hva er de beste argumentene overfor 
banken dersom du ønsker mer boliglån 
enn du egentlig kan få?
– Du kan jo bare få låne det du kan få 
låne, så her er det ikke snakk om noen 
særlige triks. Tidene da banken var din 
beste venn og man pleide forholdet 
er forbi. Du får ikke lenger høyere lån 
for lang og tro kundetjeneste. Nå må 
banken følge retningslinjene og de kan 
ikke vike fra det. Din beste sjanse er å 
ha dokumentasjonen din i orden. Do-
kumenter alt du mener er vesentlig for 
å gi deg lån. Jo mer du kan vise banken 
skriftlig, jo bedre er det.

– Hva er de største tabbene folk gjør i 
forhold til sin egen boligøkonomi?
– Den aller største tabben er å miste 
oversikten. Du må aldri bruke penger 
uten å vite hva pengene dine brukes på. 
Det er mye vanskeligere å vende et over-
forbruk enn det er å starte med gode 
vaner. Dette er et typisk problem med 
å kjøpe på avbetaling. Har man dårlig 
kontroll er det bensin på bålet å kjøpe 
på avbetaling hvor du i tillegg får 4 - 6 
måneders betalingsutsettelse. Da rekker 
du å glemme regningene før du skal 
begynne å betale dem. Kjøp kun ting du 
har råd til i øyeblikket.

– Man ser gjerne for seg at forbru-
kerøkonomer har stålkontroll på hele 
økonomien – går du aldri bananas med 
kredittkortet?
– Nei, jeg er et produkt av mine egne 
råd. Du vil aldri se meg løpe opp og 
ned Bogstadveien med et smeltende 
gullkort. Mye av årsaken er jo min egen 
bakgrunn. Jeg kjøper alltid ting til meg 
selv på salg, og jeg handler julegaver og 
andre gaver hele året hvis jeg kommer 
over gode tilbud. Jeg kan for eksempel 
kjøpe ti ting av samme produkt for å 
bruke som bursdagsgaver. Da får mot-
takeren fine gaver og jeg gjør en god 
deal på den totale handelen. Da jeg 
hadde bleiebarn var jeg av dem som tok 
med bleier i bagasjen når jeg skulle ut å 
reise, for bleier er dyrt i utlandet og det 
er mye å spare på å ta de med fra Norge. 

– Aldri fått så mye som en purring, 
inkassovarsel eller betalingsanmerkning?
– Hehe kanskje en purring, men med 
avtalegiro i banken får man ikke det 
lenger. Da går jo alt automatisk. 
Inkassovarsel eller betalingsanmerkning 

har jeg aldri fått. Det ville vært pinlig. 
”Practice what you preach” er noe jeg 
lever etter.

– Lærer du dette videre til neste 
generasjon?
– Jeg tror nok barna mine plukker opp 
at mamma jobber med det hun gjør. 
Mannen min er også økonom og vi er 
begge opptatte av de samme tingene. Da 
min eldste sønn på syv år hadde burs-
dag fikk han lommebok og kontanter 
i gave av oss. Da spurte en av kompi-
sene hans om han ikke skulle kjøpe en 
spesiell ninja-figur for pengene. Nei, 
det skulle han ikke, for den kunne gå i 
stykker og da kostet det så mye å kjøpe 
nye deler. Pengene hans skulle heller 
gå til boligsparing. Mannen min og 
jeg lo så tårene sprutet. Når det er sagt 
etterlyser jeg privatøkonomi som et fag 
i skolen. Jeg foreleser mye på ungdoms-
skoler og videregående og det er utrolig 
lite de kan om privatøkonomi. Kutt ut 
sidemål og sats heller de ekstra timene 
på privatøkonomi – det vil man ha mye 
mer nytte av.

– Hva slags forhold har du til kubbelys 
fra Ikea?
– Ja du, der kom den. Du sikter til 
bryllupet mitt. På vei til hytta i Osen i 
forbindelse med bryllupet mitt skulle vi 
innom Ikea for å kjøpe noen kubbelys 
som jeg egentlig ikke trengte. Etter 20 
minutter kom vi tilbake til bilen og så at 
ruten var knust og alt innhold var stjå-
let. Det eneste som lå igjen var brude-
kjolen. Etter å ha ringt nødnummeret til 
politiet, hvor jeg for øvrig fikk skikkelig 
overhøvling for unødig bruk av nød-
nummeret, fikk jeg til slutt anmeldt 
forholdet. Allikevel var jeg jo like langt, 
for tingene mine ville jeg ikke få tilbake. 
Saken havnet i tillegg i avisen. Det endte 
med at folk fra hele landet tilbød seg å 
hjelpe med alt jeg måtte trenge. Det er 
utrolig hvor hjelpsomme folk er i slike 
situasjoner og det er fantastisk å ha 
gode venner som stiller opp. Samtidig er 
jeg en person som tror at ting som skjer 
har en høyere mening. For samtidig 
viste det seg at hengeren vi hadde bakpå 
bilen var fullstendig feillastet, noe som 
kunne endt riktig galt om vi hadde kjørt 
videre. Derfor var det hell i uhell at vi 
hadde innbruddet og ikke kunne kjøre 
videre. dek@huseierne.no
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Tatt av vinden
Regjeringen har nettopp gitt konsesjon til bygging av fem nye vindkraftverk i Rogaland. 

Utbyggingsambisjonene frem mot 2020 er høye. Det er derfor svært sannsynlig at det 
dukker opp et vindkraftverk i nærheten av der du bor eller har hytte. 

TeksT og foTo: NiNa GRaNlUND SætheR

PÅ VAKT: Kari Gjøstøl Dyrnes og Jim 
Gøran Dyrnes kjører ambulanse på 

Smøla. Hjemmefra kan de se nesten 
alle de 68 vindmøllene i Norges 

største vindmøllepark. 
Avstanden til de nærmeste 

møllene er ca. 2 km.
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Vindkraft utgjør i dag om lag én prosent av 
norsk kraftproduksjon. Potensialet er imid-
lertid betydelig, da Norge både har gode 

vindressurser og store arealer, heter det i konse-
sjonsvedtaket fra regjeringen.
 – Denne vindkraftutbyggingen vil være et vik-
tig bidrag i Norges satsing på fornybar energi frem 
mot 2020, sier olje- og energiminister Ola Borten 
Moe. Ambisjonene er å bygge nye 26,4 TWh i lø-
pet av de neste åtte årene.
 I dag er det gitt konsesjon til i alt 65 kraftverk 
fra Lebesby i nord til Lindesnes i syd. 18 av dem 
står ferdig. Ytterligere 123 vindkraftanlegg er til 
behandling. Bare siden juli er det kommet til syv 
nye. Foreløpig er det bare i fylkene Oslo, Buske-
rud, Vestfold og Telemark det ikke er planlagt en 
eller flere vindmølleparker, men det kan fort en-
dre seg.

Frykter støy
Flere av Hus & Boligs lesere er bekymret for de 

nye vindmølleparkene som rykker stadig nærmere 
boligområder og hyttefelt. Støy er det de frykter 
mest. 
 – Hvis man vil være helt sikker på å unngå støy 
fra store vindmøller, bør man bo minst 1 400 me-
ter unna, eller helst 3 500 meter hvis det er snakk 
om veldig store vindmøller, har professor Henrik 
Møller ved Institut for Elektroniske Systemer på 
Ålborg Universitet sagt til Forskning.no.
 – Vi opplever ikke støy som noe problem, sier 
Kari Gjøstøl Dyrnes. Hun og ektemannen Jim 
Gøran Dyrnes er blant de nærmeste naboene til 
vindmølleparken på Smøla, en av Europas største. 
 – Vi hører duren godt hvis det er stygt vær og 
vinden kommer fra sørøst, men da durer det også 
fra havet, legger ektefellen til.
 – Vinden i seg selv lager mer støy enn møllene 
når det blåser mer enn 8 m pr. sekund, opplyser 
Tor Moholt, daglig leder for Nasjonalt Vindenergi-
senter Smøla. Han mener det er liten grunn til å 
være engstelig for støy fra vindmølleparker. 
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 – En liten vindmølle med gammel teknologi 
genererer mer støy enn de store moderne, hevder 
han. Støy kan derfor være et større problem hvis 
man har en nabo som velger å sette opp en vind-
mølle som er kjøpt brukt fra Danmark. 
 – Her på Smøla fjernet man dessuten de møl-
len som var planlagt nærmest bebyggelsen, leg-
ger han til.

Kan gi søvnforstyrrelser
Det er svært individuelt hvor sårbare vi er for 
støy. Målinger har vist at moderne vindturbiner 
som benyttes i dagens vindmølleparker avgir så 
lite lavfrekvent lyd og infralyd at dette i all ho-
vedsak er under terskelen for hva mennesker kan 
oppfatte. Vindmøller kan likevel gi søvnforstyr-
relser hvis man bor for nære.       Støy fra vind-
møller kan oppleves som            pulserende, 

hørbare ”svisj” fra møllevingene, og lydene kan 
høres gjennom hele døgnet i en stor del av året. 
Dette kan utløse betydelig ubehag, selv om støy-
nivåene ikke er spesielt høye, opplyser Folkehel-
seinstituttet, som understreker at vitenskapelig 
kunnskap om hvordan støy fra vindmøller virker 
på helsen fortsatt er mangelfull.
 Det som betyr mest for støynivå fra vindmøl-
lene er avstanden til vindkraftanlegget, vindret-
ningen og vindstyrken. Andre faktorer, som for 
eksempel støy fra veitrafikk, elvesus, havdøn-
ning, vegetasjon, topografi, meteorologiske for-
hold og type og størrelse på vindmøllene vil også 
kunne påvirke oppfattelsen av støy.
 Befolkningsundersøkelser i Sverige viser at re-
fleksblink og skyggekast fra vindmøllene synes å 
kunne forsterke støyplagen. Også det å kunne se 
vindmøllene.

Skulpturer i landskapet
Landskapet på Smøla er svært flatt, og vindmøl-
lene ser man stort sett fra hele øya. Fra stuevin-
duene hjemme hos Kari Gjøstøl Dyrnes og Jim 
Gøran Dyrnes har de god utsikt til vindmøllepar-
ken. 
 Ekteparet er kledd i røde uniformer da Hus & 
Bolig er på besøk. De kjører ambulanse i den lil-
le kommunen med ca. 2 000 innbyggere, og må 
være klare til utrykning om det skulle skje noe. 
Vindmøllene er de blitt så vant til at de knapt 
legger merke til dem.
 – Vi synes ikke møllene er sjenerende. Jeg vil 
heller si de er flotte og majestetiske der de står, 
sier Kari.

kristiansund

smøla
Trondheim
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 – Vindmøllene har vært et stort pluss for 
kommunen, rett og slett alfa og omega, påpeker 
Jim. – Vi var noe skeptiske i anleggsfasen, og vi 
visste svært lite om vindmøller på forhånd, men 
nå er det vanskelig å finne noe å sette fingeren 
på. Det har blitt flere arbeidsplasser her ute i hav-
gapet. Turismen har økt, og vi ser at flere ung-
dommer kommer tilbake og etablerer seg her. Jeg 
hadde kanskje ikke vært like positiv til vindmøl-
lene hvis jeg var hytteeier. Da er man mer opptatt 
av å oppsøke uberørt natur.
 Ekteparet synes imidlertid ikke at naturen er 
ødelagt selv om det er anlagt kilometervis med 
veier i landskapet.
 – Jeg synes at det er svært positivt at området 
er blitt så tilgjengelig. Før var det aldri noen som 
gikk der. Det var så å si ufremkommelig. Nå både 
går og sykler vi, og det er også mulig å gå på ski 
langs veiene hvis det legger seg litt snø – men det 
kan være årevis mellom hver gang, ler Kari.

Gir god kommuneøkonomi
Ordfører Roger Osen bekrefter at vindmøllepar-
ken ytterst i havgapet på Nord-Vestlandet har gitt 
kommunen et oppsving. Inntektene fra vind-
møllene har gitt kommunene betydelig bedre 
økonomi og eiendomsskatt på hus og hytter har 
derfor ikke blitt nødvendig. 7 – 8 millioner ek-
stra hvert år betyr mye for en så liten kommune, 
mener han. Han kan til og med skryte av befolk-
ningsvekst.
 – Før parken kom, for ti år siden, hadde vi 
en anstrengt kommuneøkonomi og folk flyttet 
herfra. De siste to årene har vi hatt en liten be-
folkningsøkning, og det er et godt signal, mener 

Osen. – Ungdom må reise vekk for å få utdan-
nelse, men nå er det faktisk noen som vender til-
bake.
 De ekstra kronene i kommunekassa har gitt 
ny idrettshall, helsesenter og utescene. Han opp-
lever økt optimisme blant innbyggerne. Noen 
bygger nytt, andre setter i stand boligene sine.
 – Statkrafts administrasjon, som ligger her 
ute, har gitt 15 nye arbeidsplasser. Turismen 
blomstrer og antall overnattinger har økt fra 200 
til 600 senger. Vindmøllene har ikke ødelagt for 
verken havfiske eller annet fiske, hevder Osen. 
 Også grunneierne tjener noen kroner. De fikk 
en engangskompensasjon innledningsvis, og i 
tillegg får de en årlig produksjonsavkastning. 
Arealet der vindmøllene står er ikke solgt, og de 
har fortsatt beiterettigheter.
 – Vi har bare en liten flekk inne på området, 
og får ca. 12 000 kroner i avkastning i året, for-
teller Jim Gøran Dyrnes. – For andre er det nok 
betydelig større summer.

På kartet
– Vindmølleparken har satt Smøla på kartet, hev-
der Tor Moholt. Ukentlig tar han i mot gjester fra 
inn- og utland og viser dem rundt på området. 
Hvert år har han mer enn 1 000 mennesker på 
besøk.
 Så  langt er det bygget 248 vindmøller i Norge. 
68 av dem står på den lille øya ytterst i havgapet 
mellom Kristiansund og Trondheim. Konstruk-
sjonene er enorme, og de største møllene rager 
110 meter opp i været. Hver av vingene måler 40 
meter, og selv om de er bygget av glassfiber veier 
de 9 tonn. Datateknologi styrer møllene slik at 

VISER RUNDT: Tor Moholt 
tar årlig i mot over 1 000 
mennesker som kommer 
for å se vindmøllene på 
Smøla.
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de alltid står gunstig til i forhold til vindretning, 
og blåser det for mye, stopper de.
 – Vindmølleindustrien er Europas største 
voksende industri. Utviklingen går raskt, og møl-
lene blir større og større. De største på Smøla kan 
produsere 2,3 megawatt, men de største møllene 
som settes opp offshore, kan være så store som 7 
megawatt. Anlegget på Smøla gir nok energi til 
ca. 20 000 husstander, opplyser Moholt.
 Videre utbygging bør være i nærheten av der 
strømmen brukes, mener han. Å bygge ut led-
ningsnettet er kostbart, og blir avstandene for 
lange forsvinner mye av energien på veien.
 At havørn flyr inn i møllevingene og blir 
drept, er et problem. Møllene overvåkes med ka-

meraer, og tidligere ble det 
også søkt med hund etter 
døde fugler hver uke. I gjen-
nomsnitt blir det drept seks 
– syv havørn hvert år.
     – Vi kan likevel ikke måle 
noen nedgang i havørnbe-
standen her ut på Smøla, 
sier Moholt.

Miljøvern eller 
naturvern?
Miljøvernorganisasjonen 
Zero er blant dem som ivrer 
mest for vindmølleparker i 
Norge, og Frederic Hauge i 
Bellona har uttalt at vi tren-
ger hver eneste vindmølle 
som er planlagt selv om det-

te kan ha noen negative konsekvenser.
 Fornybar energi er klimavennlig, men ikke 
nødvendigvis miljøvennlig. Vindkraftutbygging 
skaper inngrep i sårbar kystnatur og legger beslag 
på store naturområder, hevder Naturvernforbun-
det som mener vi må bruke mindre energi frem-
for å lage mer. Potensialet i energieffektivisering 
er enormt, er deres mantra.

Ragnarok
Vindmøllemotstanderne er ikke mange, men 
en av dem som er meget skeptisk til vindkraft-
utbygging, er sørlendingen, statsstipendiaten og 
forfatteren Annemor Sundbø. 66 vindmøller er 
planlagt på Hovatn og Jaddarheia i Setesdal, og 
hun er svært redd for at verdifulle og uberørte 
heiområder skal gå tapt.
 – Jeg ser det som et ragnarok. Dette er voldtekt 
av naturen, sier Sundbø. – Hovatn har bestandig 
vært et viktig rekreasjonsområde. Her ligger det 
både nye og gamle hytter, samt en rekke støler i 
kanten av dette området. Turistforeningens løy-
pe passerer også. I tillegg er det beiteområde for 
sau og rein. En som ville flytte ei gammal stølsbu 
inne på heia fikk nei på grunn av hensynet til 
reinkalving, og derfor er det også svært strenge 
regler for skuterkjøring. Når man skal sette opp 
vindmøller er det plutselig helt greit med enor-
me veianlegg og anleggstrafikk. Jeg fikk sjokk da 
jeg så hvordan naturen på Lista ble rasert, sier 
hun til Hus & Bolig. 
 Hun tviler på om hytteeierne i området er 
særlig begeistret for utbyggingen.
  – I Danmark opplever man svært mye vind-

SKEPTISK: Annemor 
Sundbø mener vind-
mølleparker ødelegger 
store naturområder 
og vil derfor opp-
gradere gamle vann-
kraftverk fremfor å 
satse på vind. Hun 
er svært skeptisk til 
et enventuelt anlegg 
på Hovatn i Setesdal. 
Foto: Tale Christian-
sen.
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mølledur, og om natten blinker det rødt over store 
områder. Nå skjer det samme på Lista.
 Is og snø som legger seg på vindmøllene utgjør 
også et problem. I 1979 falt en 70 m høy antenne 
ned ved Sunne i Sverige fordi ising i masten økte 
vindfanget. Det kan også være risikabelt å bevege 
seg i nærheten når mildere vær og vind får store 
biter til å brekke av og falle ned. Annemor Sundbø 
frykter derfor at det tidvis kan bli forbudt å bevege 
seg inn i vindmølleparken, et 8,6 kvadratkilometer 
stort område. 
 – Ingen vet hvor langt møllene kan kaste is, og 
man har ingen teknologi som håndterer snøkas-
ting fra rotorbladene. Sannsynligvis må det brukes 
forurensende kjemikalier ved avising, sier hun.
 Lønnsomheten i vindkraftprosjektene er meget 
diskutabel. Setesdal har bestandig bidratt med be-
tydelige mengder energi. Nå er bøndene i ferd med 
å gi fra seg arvesølvet sitt i bytte mot småpenger, 
hevder Sundbø, som mener at man ville fått like 
mye grønn strøm ved å oppgradere vannkraftan-
leggene i dalen. 
 Skeptikeren undrer også på hva som vil skje 
hvis utbyggeren går konkurs eller når vindmøllene 
er utrangert. Både i Danmark og USA er det store 
vindmølleparker som står stille og forfaller. 
 – Det kan godt være at vindmølleparken på 
Smøla har vært veldig positivt for Smøla, men det 
betyr ikke at vindmølleanlegg nødvendigvis blir 
en suksess andre steder i Norge selv om vind-
mølleindustrien i Tyskland opplever gode ti-
der, sier Annemor Sundbø. 
ngs@huseierne.no 

FAKTA

Tårnet er laget av stål 
og veier 125 tonn.

Fundamentet er laget 
av 60 kubikkmeter 
betong og inneholder 
17 tonn armerings-
jern.

Vindmøllene snur seg 
automatisk etter 
vinden. Kraftproduk-
sjonen starter ved 
svak vind, det vil si 
3 m/s. Maksimal 
kraftproduksjon nås 
ved liten kuling, 
13 m/s. Møllene 
stopper ved full 
storm, dvs. vindstyrke 
over 25 m/s

En vindmølle produse-
rer i gjennomsnitt 5,2 
GWh strøm pr. år. Det 
tilsvarer forbruket til 
262 husstander

Høyde
fra

bakke
til rotor:

70 m

Total høyde: 
110 m. 
Tilsvarer 
et hus på 
36 etasjer

Ytterste
rotor-
diameter: 
82,4 m

Lengden på 
en vinge: 
40 m

Navet er 
laget av 
stål og 
veier 
27 tonn

Maskinrommet, som blant 
annet inneholder generator 
og vindmålingsutstyr, er i 
stål. Vekt: 82 tonn

På Smøla er 
det totalt 
68 vind-
turbiner. De 
 produserer
 årlig 356
 GWh

Bladene er 
laget av 
glassfiber 
og veier 
9 tonn 
hver

Grafikk: Kennet Lauveng / Mediamania  
Kilde: Nasjonalt Vindenergisenter
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I dag er det 18 vindkraftverk i Norge. 65 anlegg har fått konsesjon, og 
ytterligere 123 vindkraftanlegg er til behandling. Regjeringens 
ambisjoner er å bygge nye 26,4 TWh i løpet av de neste åtte årene.

Oslo, Buskerud, Vestfold og 
Telemark er de eneste fylkene 
hvor det foreløpig ikke er 
planlagt vindmølleparker.

FINNMARK
Kjøllefjord Lebesby
Hamnefjell Båtsfjord
Dønnesfjord Hasvik
Havøygavlen Måsøy
Rakkocearro Berlevåg

TROMS
Kvitfjell Tromsø
Sandhaugen Tromsø
Raudfjell Tromsø
Fakken Karlsøy

NORDLAND
Andmyran Andøy
Ånstadblåheia Sortland
Vardøya Træna
Nygårdsfjellet 1 Narvik
Nygårdsfjellet 2 Narvik

VEST-AGDER
Kvinesheia 
vindkraftverk Lyngdal
Lista Farsund
Fjeldskår Lindesnes

HORDALAND
Midtfjellet Fitjar
Kollsnes SWAY Øygarden

NORD-
TRØNDERLAG
Ytre Vikna Namsos
Hundhammerfjellet 1 Nærøy
Hundhammerfjellet 2 Nærøy
Hundhammerfjellet 3 Nærøy

SØR-
TRØNDERLAG
Sørmarkfjellet Roan
Roan Roan
Bessakerfjellet 1 Roan
Bessakerfjellet 2 Roan
Kvennkalsfjellet Åfjord
Harbakfjellet Åfjord
Remmafjellet Snillfjord
Svarthammaren Snillfjord
Geitfjellet Snillfjord
Hitra 1 Hitra
Hitra 2 Hitra
Frøya Frøya
Valsneset Bjugn
Valsneset teststasjon Bjugn
Storheie Bjugn

MØRE- OG
ROMSDAL
Harøy Sandøy
Havsul (offshore) Sandøy
Smøla vindpark Smøla
Haram Haram
Mehuken 1 Vågsøy
Mehuken 2 Vågsøy
Stadt testområde Vågsøy
Lutelandet vindkraft
og testanlegg Fjaler

ROGALAND
Utsira vind- 
og hydrogenanlegg Utsira
Svåheia Eigersund
Egersund Eigersund
Bjerkreim Bjerkreim
Gravdal Bjerkreim
Stigafjellet Bjerkreim
Måkaknuten Bjerkreim
Tysvær Tysvær
Friestad Hå
Skinansfjellet Hå
Høg-Jæren Hå
Åsen 2 Time
SWAY (offshore) Karmøy
Karmøy demo Karmøy
Hywind Karmøy
Royrmyrå Hå
Kvitsøy (offshore) Kvitsøy
Kvitsøy   Kvitsøy
Rennesøy Rennesøy

Vindkraftverk 

UNDER BEHANDLING
Finnmark:

Digermulen Gamvik
Kvalsund Kvalsund
Falesrassa Kvalsund
Båtsfjordfjellet Båtsfjord
Snefjord Måsøy
Laksefjorden Lebesby
Nordkyn Lebesby
Skjøtningsberg Lebesby
Hammerfest Hammerfest
Seglkollfjellet Vardø
Domen Vardø
Bugøynes Sør-Varanger
Bjørnevatn Sør-Varanger
Laukvikdalsfjellet Berlevåg
Eliastoppen Berlevåg

Troms:
Maurneset Nordreisa
Måsvik Tromsø
Vannøya (offshore) Karlsøy
Flatneset Berg
Rieppi Storfjord

Nordland:
Mosjøen Vefsn
Kovfjellet Vefsn
Stortuva Vefsn
Øyfjellet Vefsn
Hovden Bø
Sørfjord Tysfjord
Skogvatnet Tysfjord
Straumøya Bodø
Selvær (offshore) Træna
Gimsøy Vågan
Gimsøy (offshore) Vågan
Lofoten havkraft Vågan
Sjonfjellet Nesna
Sjonfjellet 2 Nesna
Kvalhovudet Rødøy
Seiskållåfjellet Rødøy

Nord-Trønderlag:
Vikna Vikna
Breivikfjellet Namsos
Kalvvatnan Namsskogan
Grøndalsfjellet Namsskogan
Innvordfjellet Namdalseid

Beingårdsheia 
og Mefossheia Namdalseid
Hyllfjellet, 
Sognavola og 
Markavola Verdal
Mariafjellet Lierne
Rørvassheia Osen
Aunkrona Flatanger
Benkheia Rissa
Staurheia Verran
Sandvassheia 
og Follaheia Verran
Kopperå Meråker

Sør-Trønderlag:
Stokkfjellet Selbu
Eggjafjellet / 
Åsfjellet Selbu
Brungfjellet Melhus
Vargheia Orkdal
Fosen (offshore) Åfjord
Krokstadfjellet Snillfjord

Møre og Romsdal:
Skardsøya Aure
Mørevind (offshore) Aukra
Havsul 3 Aukra
Steinshamn (offshore) Sandøy

Sogn og Fjordane:
Guleslettene Flora
Ytre Sula Solund
Ytre Sula 2 Solund
Ulvegreina Solund
Dalsbotnfjellet Gulen
Sandøy Gulen
Setenesfjellet Gulen
Brosviksåta Gulen
Vågsvåg Vågsøy
Hennøy Bremanger
Bremangerlandet Bremanger
Okla Selje
Folkestad Fjaler

Hordaland:
Mjøs vindpark Radøy

Rogaland:
Karmøy Metcentre offshore Karmøy

Karmøy   Karmøy
Tellenes Sokndal
Helleheia Sokndal
Fruknuten Sokndal
Dufjellet Sokndal
Gismarvik Tysvær
Gilja Gjesdal
Nevlandsheia Gjesdal
Holmafjellet Bjerkreim
Faurefjellet Bjerkreim
Soltuva Bjerkreim
Njåfjell Time
Døldarheia Vindafjord
Bukkanibba Vindafjord
Utsira vindkraftverk Utsira
Utsira offshore Utsira
Vardafjellet Sandnes
Sandnes Sandnes

Vest-Agder:
Siragrunnen (offshore) Flekkefjord
Skorveheia Flekkefjord
Stemmeheia Flekkefjord
Håskogheia Flekkefjord
Blåberg Hægebostad
Skveneheii Åseral
Tonstad Sirdal

Aust-Agder:
Hovatn Aust Bygland
E-18 Vindkraftverk Grimstad
Storehei, Oddeheia og 
Bjelkeberget Birkenes

Oppland:
Skreifjella Østre Toten

Hedmark:
Engerfjellet Nord-Odal
Kvitvola / Råhøgda Engerdal
Raskiftet Trysil

Akershus:
Songkjølen Nes  

Østfold:
Kjølen Halden
Høgås og Elgåsen 
vindkraftverk Marker

Grafikk: Kennet Lauveng / Mediamania  Kilde: Norges assdrags- og energidirektorat, juli 2012. Syv nye søknader har kommet til siden.
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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
OL

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
   

AK
ER

SH
US

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
   

AK
ER

SH
US

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

   
AK

ER
SH

US

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

LO
   

AK
ER

SH
US

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
   

AK
ER

SH
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
   

AK
ER

SH
US

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
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 / 
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ADVOKATENE STAVRUM, NYSTUEN & BØEN
v/adv. Werner Forr Nystuen
Fast eiendoms rettsforhold, herunder tvister 
ved kjøp og salg av fast eiendom, og alminnelig 
praksis.
Spinneriveien 7, 2615 Lillehammer
Tlf.: 61 25 79 00. Fax: 61 26 01 30.
Epost: post@stavrum.as 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

GD
ER

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
ER

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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ER

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

AN
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-
TR
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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

ØN
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G

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
-A

GD
ER

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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Siden 1937 har det vært servering 
i Munkegaten 10 i Tønsberg. 
Naboene klaget aldri på støy så 

lenge det var pizzaservering i restauran-
ten, men etter at stedet skiftet eiere i fjor 
og lokalet ble omgjort til brun pub, har 
konfliktnivået ligget skyhøyt. Politi-
et blir tilkalt så å si daglig. I lokalets 
bakgård hygger nemlig stamgjestene seg 
høylytt hele året. Ute kan de nyte både 
tobakk og alkohol. 
 – Det går på nervene løs. Det er rett 
og slett uutholdelig å bo et sted hvor vi 
støtt og stadig blir sjikanert av pubgjes-
ter som roper til oss at vi skal komme 
oss inn i leilighetene, forteller beboer 
Tom Ludwigsen. Uteplasser og balkon-
ger i leilighetskomplekset omkranser 
pubens uteservering, og avstandene er 
korte. 
 – Det er hyl, bråk, skrik og skrål. Da 
puben ikke hadde skjenkebevilling på 
grunn av manglende styrer og stedfor-
treder var det deilig her. Det var stille og 
rolig slik det bør være et sted hvor folk 
bor, sier han.
 – Det som forundrer meg er at 
borettslaget ikke har tatt seg bryet med å 

Høye stemmer, skrik og skrål fortrenger hyggen, men kan også 
ødelegge nattesøvnen. Må man akseptere høylytt støy 

fra næringslokaler kveld etter kveld? 

TekST: Dag Erik kongsliE  FoTo: solfriD sanDE

Ikke gøy 
med mye 
støy

Inngangspartiene til puben og borettslaget ligger side om side.

Ole Henrik Røine plages av mye 

støy i gaten utenfor vinduet. 

Han savner tiden da det var en 

pizzaresturant i lokalene.
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henvende seg direkte til meg. Jeg er åpen 
for dialog, men den eneste kontakten vi 
har hatt er et brev fra deres advokat, sier 
daglig leder i Munken Cafe og Catering, 
Lars Bertil Erik Viktor Rothwall. Han får 
støtte av gjestene som nyter øl og vin 
under solen, da vi besøker puben en 
tirsdag ettermiddag i september.
 – Det er ikke lett å nyte god mat og 
drikke når naboene skjeller en ut og 
kommer med ubehagelige tilrop. Jeg bor 
rett over veien på den andre siden og 
har aldri opplevd noen problemer med 
denne puben, sier en av gjestene som 
frekventerer etablissementet jevnlig.
 
Et vanlig problem
Norsk forening mot støy mottar mange 
henvendelser om slike saker, noen blir 
også omtalt i media.
 – Den siste kjente, er Odeon-saken 
i Oslo, hvor utestedet måtte stenge på 
grunn støyen de påførte naboene. Stort 
sett er det tre typer støyklager som gjel-
der næringsbygg: Det er støy fra butik-
ker, da gjerne på grunn av kjøleanlegg, 
støy fra lastebiler under varelevering og 
støy fra utsteder. Der blir det gjerne mye 

skrik og skrål i tillegg til høy musikk, 
forteller Pål Jensen i Norsk forening mot 
støy.
 I Askim gikk det så langt at en eldre 
dame må se seg om etter ny bolig og 
krever at utestedet som påfører henne 
flyttingen er nødt til å betale omkost-
ningene for skifte av bolig. 
 – I denne saken har støyforenin-
gen bistått og puben har fått pålegg av 
kommunen om å redusere støyen til 27 
desibel, sier Jensen.
 Hva som oppleves som støy er svært 
individuelt, påpeker han. Noen reagerer 
langt mer enn andre. Regelverket sier 
hvor mye støy man skal kunne tåle inne 
i en leilighet. For noen oppleves faktisk 
dagens grenseverdier for lave. 
 Jensen mener det er naturlig at det 
reageres mer mot støy i dag enn tidlige-
re.
 – Vi bor tettere og tettere, byene blir 
større og aktiviteten tiltar. Det er bare 
naturlig at det blir mer støy, men vi til-
passer oss ikke dermed som mennesker. 
Derfor må vi gjøre tiltak. Fra folk 
som bor i nyere boliger som er godt 
isolert vil vi nok ikke få så mange 

Sameiet i Tønsberg er bygget med vegger som omslutter 

hele uteserveringen (røyketeltet nederst til venstre). 

Lyden slår tilbake fra alle kanter.

Munkens gjester synes naboene viser liten forståelse. 

De kjenner seg ikke igjen i beskyldningene fra borettslaget.

for all støy gjelder 
følgende regelverk: 
”Hvis støyen innendørs over
stiger 35 desibel målt i gjen
nomsnitt over et helt døgn, skal 
tiltakshaver kartlegge støyen. 
Tiltakshaver skal gjøre støydem
pende tiltak hvis støyen oversti
ger 42 desibel”. 

forurensnings-
forskriften lyder slik:
”Når det gjennomsnittlige 
støynivået innendørs over 
døgnet overskrider 42 dB i 
eksisterende bygninger, skal det 
gjennomføres tiltak etter § 59. 
Tiltaksgrensen skal være over
holdt fra og med 1. januar 2005. 
Ved beregning av støynivået 
forutsettes lukkede vinduer og 
ventiler.”
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henvendelser, men fortsatt er de aller 
fleste boligene i storbyer eldre bygårder. 
Disse har dårlig isolering og dårlige 
vinduer.

føler ubehag
– Vi føler stort ubehag. Nå har dette 
pågått lenge, og det har nærmest blitt en 
åpen konflikt. Ikke bare mellom inne-
haver og oss beboere, men gjestene har 
blitt en part, sier styreleder i boretts-
laget, Trond Solvang.
 Han får støtte av Inger Aaker, som 
også sitter i styret.
 – En av våre beboere bruker øreklok-
ker på kveldstid når hun er inne. Dette 
dreier seg ikke bare om helger, men det 
er hver eneste dag hele uken, gjerne til 
langt på natt. Nå har vår advokat sendt 
brev til innehaver og til kommunen, 
men vi har ikke fått svar på vår henven-
delse, sier hun.
 – Vi er flere damer i alderen 60 pluss 
som er redde for å gå ut om kvelden. 
Det er fordi gjestene står utenfor og 
røyker. Inngangen til puben ligger rett 
ved siden av inngangen til borettslaget. 
Med den konflikten som pågår føler vi 
oss truet, sier Aaker.
 Dette tilbakeviser innehaver Roth-
wall.

 – Jeg opplever ikke dette i det hele 
tatt. En naturlig konsekvens av at vi må 
stenge bakgården klokken 23 er at de 
røykende må ut på forsiden. Ett sted må 
gjestene våre kunne ta seg en røyk, sier 
han.

får ikke svar
Beboerne har henvendt seg til kom-
munen gjennom sin advokat. Brev til 
kommunen ble sendt i juli og de venter 
fortsatt på svar. De har tidligere også 
klaget til Utvalg for helse og omsorg og 
til politikerne i Tønsberg. Hvor lenge 
de må vente er uklart. Kommunen 
ønsker ikke å svare på Hus & Boligs 
henvendelse. På direkte spørsmål om 
hvorfor kommunen bruker lang tid på 
å behandle saken, svarer saksbehandler 
Anne Mette Silbodal følgende:
 – Borettslagets advokat har selv ytret 
ønske om utredning fra flere etater og 
da tar det tid. Man kan ikke pålegge 
andre å jobbe fortere enn det de kan. Ut 
over det ønsker jeg ikke å kommentere 
saken.
 Beboerne har også jevnlig vært i kon-
takt med politiet for å få stoppet høy 
musikk utover klokken 23, slik uteste-
stedet er blitt pålagt.
 – Over en periode på 14 dager ble 

det ringt til politiet 22 ganger fra for-
skjellige beboere i borettslaget. Vi føler 
ikke vi blir tatt på alvor noe sted. Det er 
ekstremt fortvilende, sier Inger Aaker.
Politiet er godt kjent med den aktuelle 
problemstillingen, men sier det er lite 
de kan gjøre annet enn å anmode ute-
stedet om å ta hensyn.
 – Vi kjenner godt til denne konflik-
ten og vi har fått mange telefoner. Når 
vi rykker ut kan vi ikke gjøre annet enn 
å pålegge utestedet å avslutte festingen. 
Ønsker man å gå videre er ikke vi rett 
instans. Vi kan ikke pålegge noen å sten-
ge driften, sier Kenneth Berg i ordens-
avdelingen ved Tønsberg politikammer.
 Hver gang politiet får en klage, enten 
de rykker ut eller ikke, loggføres dette. 
 – Dersom kommunen trenger dette 
for å vurdere en sak, er de velkommen 
til å få loggen av politiet, sier Berg, sam-
tidig som han understreker at man kan 
ringe politiet så ofte man vil.
 – Vi ignorerer ingen som ringer. Der-
som utestedet ikke overholder reglene 
har man rett til å ringe oss, for å få det 
avsluttet. Ordensproblemer har man rett 
til å få hjelp til, men vi kan ikke gjøre 
annet enn å avslutte festingen der og da, 
sier Berg.

Tom Ludwigsen har verandra rett ut mot uteserveringen. 

– Vi føler ikke at de tar noe hensyn til oss som bor her, sier han.

Uteserveringen har fått pålegg 

om å stenge klokken 23.



59hus&bolig 5-2012 •

juss

Du har rettigheter
Dersom du er plaget av støy fra nærings-
virksomhet, er du nødt til å ta kontakt 
med kommunen for å få utredet proble-
met. 
 – Overholdes ikke disse kravene har 
du rett til å få dette utbedret. For å få gjort 
målinger kan støyforeningen bidra med 
måleinstrumenter, sier Jensen.
 Det vil være store forskjeller på nye og 
gamle boliger. Der nye boliger vil fremstå 
som rolige, vil en forbipasserende trikk 
kunne høres ut som et jordskjelv i en 
gammel bolig. Det gjør også at regelverket 
ikke er likt for alle typer boliger.
 – Derfor er det to sett grenseverdier. 
Ett sett er juridisk bindene og et annet sett 
er veiledende. Gamle boliger kan ha vei-
ledende grenseverdier der nye boliger har 
juridisk bindende verdier. Fortsatt er det 
slik at et regelverk ikke kan ha tilbakevir-
kende kraft. Derfor kan man ikke pålegge 
tiltak i alle gamle boliger, slik at de møter 
de nye kravene. Det ville være utenkelig. 
På den annen side kan en næringseien-
dom pålegges å gjøre støydempende tiltak 
dersom det er til sjenanse for naboene, 
sier advokat og distriktsleder i Huseier-
nes Landsforbund Telemark, Thor Johan 
Larsen. dag@huseierne.no

Uteserveringen har fått pålegg 

om å stenge klokken 23.

Daglig leder, Lars Bertil Rothwall forstår ikke hvorfor beboerne ikke har 

forsøkt å komme i dialog. - De ringer politiet fremfor å snakke, sier han.

ingen enkel løsning
Advokat i Huseiernes Landsforbund, 
Anders Leisner, sier at støy fra 
næringseiendom er et vanlig problem. 
Derimot er det sjelden det finnes noen 
enkel løsning ettersom regelverket til 
tider er vanskelig å håndheve.
   – Mitt beste tips å ta kontakt med 
dem problemet gjelder. Dialog er 
alltid en god start. Hjelper ikke dette 
ville jeg først ha kartlagt problemet. 
Dokumentasjon er alltid viktig. kan du 
dokumentere at lover og regler brytes 
er det mye lettere å få kommunen med 
på laget, sier Leisner.
   Med dokumentasjonen i orden er 
det mye enklere å gå til eventuelt 
søksmål og vinne i retten. 
   – Å gå til rettslige skritt er alltid 
en belastende prosess både psykisk 
og økonomisk. Dette må man være 
forberedt på. Jo bedre dokumentasjon 
du har, desto større sjanse har du til 
å vinne frem i retten. Men husk at det 
mye vanskeligere å få rett enn å ha rett, 
avslutter Leisner.

Advokat Anders Leisner
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Han vant rettssaken mot tømrer-
mesteren som med forsinkelser 
og feil forårsaket store skader på 

boligen hans. Likevel er det huseieren 
som må ta seg ekstrajobb.
 – Det har vært et langt mareritt. Så 
mange våkenetter! Jeg unner ingen å gå 
gjennom det jeg har gjort, det er derfor 
jeg vil fortelle min historie, sier huseier 
Jan Christian Fredriksen. 
 Sammen med familien kjøpte han 
en bolig på Jessheim i 2009. Planen var 
da å bygge på en etasje, slik at hver av de 
tre barna kunne få hvert sitt rom, samt 
et felles bad. I tillegg var det klart alle-
rede fra begynnelsen av at huset, som 
ble bygget i 1966, måtte etterisoleres og 
at vinduene måtte skiftes; kjøkkenet var 
dessuten klart for fornyelse, og både ter-
rassen og garasjen måtte skiftes. I tillegg 
trengte innkjørselen steinlegging. Første 
prioritet var imidlertid påbygging av en 
ekstra etasje. 

fatale feil og skader
Fredriksen gjorde det meste etter boka. 
Han la påbyggingsprosjektet ut på 
anbud våren 2010. Han understreket at 
han så etter et firma med ansvarsrett og 
nødvendige godkjenninger blant annet 

som ansvarlig søker, ansvarlig prosjek-
terende, kontrollerende og ansvarlig 
utførende for bygninger og installasjo-
ner i tiltaksklasse 1. Etter en stund fikk 
han kontakt med en tømrermester som 
drev et enkeltmannsforetak med innleid 
hjelp. Foretaket hadde ansvarsforsikring 
og de formelle sentrale godkjenningene 
var i orden. Fredriksen sjekket referan-
ser og tidligere arbeider, som ga godt 
inntrykk. Tømrermesteren ble også god-
kjent lokalt. De to partene inngikk en 
avtale med fremdriftsplan og avtalt pris 
på rundt 770 000 kroner høsten 2010.  
Etter hvert ble det imidlertid tydelig at 
tømrermesteren ikke utførte jobben et-
ter avtalen. Arbeidet sakket akterut i for-
hold til fremdriftsplanen, og da høsten 
for alvor satte inn med regn i bøttevis i 
slutten av oktober, ble situasjonen raskt 
uholdbar. 
 – Taket ble ikke dekket tilstrekkelig 
til og raskt nok etter at takstolene var 
på plass. Resultatet ble at det regnet rett 
inn, og vi fikk store vannskader i alle 
rom, sier Fredriksen, og slår på PC-en 
for å vise bilder. De er et trist syn: Tak-
plater som buler under vekten av vann; 
råteflekker og ødelagt isolasjon; vann 
som drypper fra taklamper.

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

Påbygg ble
mareritt

Huseier Jan Christian fredriksen må ta seg ekstrajobb for å betjene gjelden som 
tømrermesterens slurv og feil har påført ham. Håndverkerens pengepung er nemlig tom. 

TekST oG FoTo: rikkE ÅsEruD

SAKSPAPIRENE: Rettssaken mot hånd-
verkeren har gitt mengder av papirarbeid. 
I tillegg kommer alt av e-postkorrespon-
danse og andre digitale dokumenter som 
ikke er skrevet ut. 
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Velkommen til kompetanse-
huset Bendixen Eiendom!

Det lille ekstra innen eiendomsrelaterte tjenester - les mer på www.bendixen.no

Bendixen Eiendom er et komplett fagmiljø innen forvaltning,
drift, juridisk bistand og utvikling av fast eiendom. 

Vi har forretningsførsel for boligsameier, boligaksjeselskaper
og borettslag, og vi forvalter også noen utleieselskaper og
næringsbygg. Vår virksomhet holder i 
hovedsak til i Oslo og Akershus. 

Kontakt oss på telefon 22 00 86 00
for tilbud på forretningsførsel for ditt 
bolig- eller eiendomsselskap.  

eiendom
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UFERDIG: Barnas bad 
i overetasjen har fore-
løpig blitt lagt på is. 

Jan Christian Fredriksen 
fortviler.



juss

advokathjelp
Fredriksen kontaktet Huseiernes Lands-
forbunds juridiske avdeling. Her fikk 
han anbefalt en lokal samarbeidsadvo-
kat, John Arne Dalby i firmaet Nico-
laisen & Co. Etter råd fra ham, holdt 
Fredriksen tilbake delbetaling til huset 
var tett i henhold til avtalen. Partene 
inngikk en ny avtale med en justert 
tidsplan, men heller ikke denne ble 
overholdt. Fredriksen varslet kommu-
nen og byggestilsynet, og håndverkeren 
ga beskjed til kommunen om at han 
trakk ansvarsretten i alle klasser. Da 

byggetilsynet kom på befaring, avdekket 
det en rekke feil og mangler. Tiltaket ble 
stoppet, og avtalen med tømrermesteren 
sagt opp. 
 – Det ble klart for meg at jeg måtte 
få inn noen andre raskt, noen som kun-
ne begrense skadene og rette opp i feile-
ne. Vi var allerede i desember og det var 
fortsatt ikke takstein på taket. Heldigvis 
fant jeg Mesterbygg ved Isy Usta – han 
kom meg til unnsetning og jeg er evig 
takknemlig for det, sier Fredriksen. Usta 
utbedret manglene og fikk tettet huset. 
Dagen før vinterens første store snøfall 

la han den siste steinen på taket. 
 – Jeg kunne puste lettet ut. Men ut-
bedringen av feilene og manglene, samt 
vannskaden ga meg store ekstrautgifter, 
sier Fredriksen, som måtte ta opp dyre 
forbrukslån for å dekke dem.  

Vant rettssaken 
Huseieren syntes ikke det var riktig at 
han skulle betale for dette uønskede 
gildet, og bestemte seg i samråd med ad-
vokat Dalby for å saksøke tømrermeste-
ren. Etter en omgang i forliksrådet endte 
saken i Nedre Romerike Tingrett i febru-
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ar 2012 – to år etter at problemene oppsto. 
Tømrermesteren kom med motsøksmål, 
men Fredriksen vant på alle punkter, og 
tømrermesteren ble dømt til å betale både 
Fredriksens merutgifter i forbindelse med 
påbyggingen og skadene, samt de store 
saksomkostningene. Til sammen kom be-
løpet på litt over en halv million kroner. Så 
skulle man tro at problemet var løst, og at 
en lang prosess gikk mot slutten. Men den 
gang ei. For pengene lot vente på seg. 
 – Først sendte jeg krav om utbetaling. 
Da dette ikke ga resultater, gikk jeg som 
man skal til namsmannen med en utleg-

gingsforretning. Problemet var bare at 
namsmannen ikke fant noen verdier, ver-
ken i enkeltmannsforetaket eller personlig 
hos eieren. Dermed er tømrermesteren 
uangripelig. Så lenge han sørger for å stå 
med null i inntekt og formue, er det umu-
lig å hente ut noe for meg, sier Fredriksen. 
For ham er det ubegripelig at han ikke 
har myndighet til å pålegge foretaket for 
eksempel en nedbetalingsordning. 
 – Jeg vet at tømrermesteren fortsatt 
jobber, men nå kan han jo tjene hva som 
helst uten å bry seg. Noe må gjøres med 
regelverket, mener huseieren. 

ETTERISOLERING: Boligen trenger 
sårt etterisolering, men arbeidet 
går sakte når gjelden på en halv 
million må prioriteres. 
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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

svarteper
Nå er det altså han selv som blir sit-
tende med svarteper – en regning på en 
halv million kroner. Fredriksen, som 
ble pensjonert fra forsvaret i januar, har 
nå tatt seg ekstrajobb for å nedbetale 
regningene. Foreløpig jobber han deltid, 
men han håper å få fulltid etter hvert, 
så han kan bli kvitt gjelden sin så raskt 
som mulig. 
 – Den må jo nedbetales. Men det 
var ikke dette jeg hadde sett for meg i 
pensjonisttilværelsen, sier den tidligere 
offiseren. Som får ytterligere ekstrakost-
nader siden tømrermesteren ikke sender 
inn dokumentasjon på det arbeidet 
han faktisk gjorde. Nå må han leie inn 
ekstern ekspertise så kommunen får 
sine nødvendige papirer for å utstede 
ferdigattest. Uten den får han heller ikke 
refinansiert huslånet. 
 Ekstrautgiftene har satt en stor 
brems på utbedringen av resten av hu-
set. Drømmen om ny garasje er knust. 
Utvendig etterisolering er såvidt igang, 
men arbeidet går sakte fremover nå når 
gjelden har hovedprioritet. 
 – Et eget baderom i andre etasje, til 
oss og barna, kan vi foreløpig se langt 
etter. Og nytt kjøkken må nok min 
tålmodige kone vente enda noen år 
på, hvis det i det hele tatt blir noe. Det 
viktigste for meg er nå å få betalt lånene 
og regningene, så ikke flere blir skade-
lidende i denne saken, sier Fredriksen, 
som legger til at han er svært takknemlig 
for den gode hjelpen han fikk da nøden 
var størst, både fra Mesterbygg og fra 
advokat John Arne Dalby. 
 – Jeg er også glad for at kommunen 
ikke legger press på meg for å bli ferdig 
i henhold til den opprinnelige tidspla-
nen, sier han. Men at det er han som 
til slutt må betale for det hele, opplever 

fredriksens råd ved hyre av håndverkere: 

1 Bruk veletablerte lokale firma med god økonomi og egne ressurser.   
Ikke bruk enkeltmannsforetak til store prosjekter.

2  Sjekk referanser grundig og oppsøk eventuelle tidligere utførte   
prosjekter.

3  Vær veldig konkret i tidsplanen og følg nøye med på utviklingen  
– benytt dagbøter.

4  Delbetalinger må tidfestes i utført arbeid  ikke datoer.

5  Sjekk at foretaket har ansvarsforsikring  få bekreftelse fra forsikrings 
selskapet og les vilkårene.

6  Sjekk egen rettshjelpsforsikring  vilkår og maksimumsbeløp  juster 
 eventuelt maksbeløpet opp hvis det er et større prosjekt.

7  Går det mot rettssak vær klar over at idømte saksomkostninger er   
kun de omkostninger du har hatt i forbindelse med rettsforhand 
lingene i tingretten  ikke de forut (eksempelvis i forbindelse med 
forhandlinger og saksbehandling mot forliksrådet).

8  Husk at enkeltmannsforetak er uangripelige så lenge de har skrevet  
formuesgoder over på andre. Vurder derfor hvor langt du vil gå.

9  Husk at idømt erstatningsbeløp blir stående i løsøreregisteret inntil 
beløpet er innbetalt. Pass på å fornye kravet hvert tredje år. 

10  Allier deg med en fagmann og benytt advokatfirma med ekspertise 
innen avtalerett og forbrukerrett – gjerne etter råd fra Huseiernes 
Landsforbund.

11  … og sist men ikke minst: Ta bilder av alt som blir gjort og ikke gjort. 
Få med datoer og klokkeslett og hvis mulig; før fremmøtelogg.





64 • hus&bolig 5-2012

sjekk egenkapitalen hvis mulig
– Utfordringen med alle små håndverksbedrifter, enten de driver AS eller enkelt
mannsforetak, er risikoen for at de ikke gjør jobben sin, og ikke har penger, sier 
advokat John Arne Dalby i advokatfirmaet Nicolasen & Co. Han bisto Fredriksen i 
saken mot tømrermesteren. 
     – I slike tilfeller er altså en rettssak ikke bare fåfengt, men et tapsprosjekt? 
     – Ja. Men det vet du jo ikke før du står der, sier advokaten. Han forteller at 
Fredriksens situasjon ikke er unik. Gjennom sin lange advokatkarriere har han 
vært borti flere lignende saker, der forbruker har blitt sittende med store utgifter 
han selv må dekke. 
     – Derfor vurderte vi nøye hvorvidt vi skulle gå til sak. Det var en risiko vi var 
klar over, sier Dalby. 
     Han har følgende anbefaling til folk som vil unngå å havne i lignende situa
sjon: 
     – Dersom du skal hyre inn et AS, kan du for eksempel på nettsidene purehelp.
no gjøre et søk på det aktuelle firmaet. Der får du innblikk i regnskap, eventuelle 
anmerkninger fra revisor og lignende. 
     For enkeltmannsforetak er ikke slike opplysninger tilgjengelig, og en slik 
forundersøkelse er dermed umulig. Men som eier av et enkeltmannsforetak er 
man personlig ansvarlig. Dersom foretakets eier har personlige verdier, vil disse 
kunne avkreves for innbetaling av eventuell gjeld, hvis det ikke er noe å hente i 
foretaket. 

han som svært urimelig. En halv 
million ekstra gjeld er mye for en 
pensjonist. 

Et lite håp
Nå har Fredriksen et håp om at hans 
eget forsikringsselskap dekker noe av 
saksomkostningene. Maksbeløpet er 
imidlertid 80 000 kroner, langt under 
halvparten av de totale saksomkost-
ningene. 
 Det er også et ørlite håp at hånd-
verkeren en dag opparbeider seg ver-
dier eller blir registrert med fast lønn 
eller trygd. Først da vil namsmannen 

ha grunnlag for å ta utlegg. 
 – Jeg må bare passe på å fornye 
kravet hvert tredje år. Så lenge jeg 
gjør det, vil det ikke bli foreldet, og 
dersom motparten skaffer seg verdier, 
enten i foretaket eller personlig, vil 
jeg med namsmannens hjelp kunne 
få tatt utlegg, sier Fredriksen. 
 Og gjør seg klar for nok en natte-
vakt på Gardermoen. raa@huseierne.no

Hus & Bolig har vært i kontakt med 
både tømrermesteren og hans advokat, 
men ingen av dem vil kommentere 
saken.

Vi skal gjennom vår uavhengighet 
og erfaring være den beste forvalteren

et sameie kan velge.
www.sebraforvaltning.no / post@sebraforvaltning.no / tlf: 23 89 10 20

Bustadoppføringslova 
En praktisk juridisk 
håndbok
Skrevet av Christian Wefling

Forfatter Christian Wefling arbeider 
som advokat, og har kontraktsrett, 
entrepriserett og plan og bygningsrett 
som hovedarbeidsområder. Alle avtaler 
mellom entreprenør og forbruker om 
oppføring av ny bolig reguleres av 
bustadoppføringslova, og Wefling har 
her samlet kunnskap, råd og tips om 
temaet i form av en praktisk håndbok. 
I boken redegjør forfatteren på en 
lettfattelig måte for når disse reglene 
gjelder, og hvordan de skal forstås.
Boken er beregnet på jurister uten 
spesialkunnskaper om fagområdene 
kontraktsrett og oppføring av egen 
bolig. I tillegg er den også nyttig for 
alle som skal bygge seg hus, for entre
prenører og eiendomsmeglere. 
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Individuell tilpasning!
Gilje ytterdører gir deg alle mulighetene...

... og vår standard er:
- FG-godkjent lås, to-funksjonssylinder og bortesikring.
- Hengsler med bakkantsikring, høyde- og sidejustering.
- Sylinder- og vriderpakning.
- HC-terskel i aluminium med slitelist i eik.
- Tetningslist på dørbladet.
- Ytterskikt i kompaktlaminat - tåler vann!
- Gilje ytterdører tilfredsstiller energikravene i 
  byggeforskriftene TEK 2010 med god margin!
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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.

sneglekamp 1
kombinasjon av Ferromol sneglemiddel, avkok av brennesle som vannes ut, pluss 
kaffegrut = NULL SNeGLeR NÅ. (Plukket 1520 hver kveld før.)

Knut Rellsmo, Sofiemyr

sneglekamp 2
Leste med interesse og medfølelse redaktørens kamp mot brunskogsnegler. I min 
hage har jeg tatt i bruk en annen form for krigføring som er svært effektiv: 
 Jeg dyrker leopardsnegler. Leopardsneglen er en territorial morder som  spiser 
andre snegler. Den er rask, har en tann i munnen, og dreper alle snegler som be
veger seg inn i hans private hage. Finner du en leopardsnegle så ta den med hjem 
og du har en venn i hagen som er like effektiv som nemaslug, men langt billigere. 
 Det er lett å identifisere en leopardsnegle. Stripene og flekkene på hodet er 
ikke til å ta feil av. De er langt færre enn vanlig svart skogsnegle, men kan bli 
omtrent like store. Leoparden tar alt som rører seg i snegleutvalget, men jeg har 
aldri sett at de spiser sin egen leopardfamilie. 
 Det er morsomt å plassere en leopardsnegle i nærheten av andre snegler.   
Da får du se snegler i maksimal toppfart..... 

Elisabeth

gjengroing 
Som ganske fersk medlem i Huseiernes Landsforbund har 
jeg mottatt  “Hus & Bolig” og lest bladet med stor glede.  
At du i din leder tar til orde for økt bruk av beitedyr i 
Norge, da eksemplifisert ved geiter, er fint og nødvendig. 
Men du kunne tatt tak og satt beitedyrenes avskjed fra 
Norge som overskrift også. I dag skal det ikke lønne seg 
for gårdbrukere å ha beitedyr i utmarka, dette gjelder 
geiter (vi spiser for lite geitekjøtt også), sau og storfe. 
Av forskjellige årsaker får vi gjengroing i Norge, men 
fraværet av beitedyr er viktig. Litt merkelig at turistene 
også klager da bildene fra Norge ikke stemmer med det 
de får se på stedene de besøker, bl.a. grunnet gjenskog
ing. kanskje huseiere, turoperatører og bønder skal alliere 
seg for å komme problemet til livs? Statens vegvesen og 
Jernbaneverket bruker flere titalls millioner på å fjerne 
lauvskog fra veg og jernbaneskuldre og sider for å trygge 
trafikken. Statens vegvesen har et prosjekt på å lage 
nasjonale turistveier. også dette koster store summer. 
Men gjenskoging tar bort utsikten bilistene er ment å 
nyte. Nåvel, kanskje naboene våre også burde tatt tak 
og tillatt begrenset hogst for å sikre en smule utsikt fra 
stuevinduene? krangel mellom naboer om busker og trær 
er alltid like voldsom og vanskelig.  også noe å ta tak i. 
 Til sist en korreks. Steinkjer skrives med e og ikke æ. 
Jeg har utsikt til Steinkjer og har byen kjær. Men jeg må 
forholde meg til byens korrekte navn; Steinkjer.

Arne Bredland, Sandvollan

• 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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Kjells markisers avtale som  
solskjermingsleverandør  

for Huseiernes Landsforbund  
gir deg følgende rabatter: 

 - 20 % 
på alle produkter fra 01.10 - 30.03  

og - 15 % resten av året

Se www.kjellsmarkiser.no  
for eventuelle andre tilbud

Norges største produsent og leverandør 
av innvendig og utvendig solskjerming

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

815 00 570

Capanno

www.kjellsmarkiser.no

Duette® 80 mm utvendige persienner

Boligkrisen i oslo skyldes at 
universitetet er en forvokst gjøkunge 
Boligkrisen i oslo, som er et årlig problem av økende omfang, skyldes 
i stor grad at universitetet er en gjøkunge som bare vokser og vokser. 
Dertil kommer Høgskolen i oslo som et tredjeklasses tilbud for dem 
som ikke når opp andre steder. Sammen trekker disse to institu
sjonene til seg ungdom fra hele landet for å få grunnfagsundervis
ning. Dersom all slik elementærundervisning kunne flyttes ut til 
distriktshøgskoler i provinsen, ville trykket på midlertidige boliger 
straks bli lettere. etter studiene er det mange som gjerne vil ha et 
kontor hundre meter fra oslo rådhus. Disse legger unødig stort press 
på boligmarkedet i Bærum og Asker. 
 Universitetet i oslo, som rangerer på 108.plass blant ledende 
forskningssteder, har lagt seg til med en rekke «frynsefag» uten 
vitenskapelig forankring. eksempelvis litterær kjønnsforskning som i 
stor grad er ideologisk oppkok, samt retorikk og juridisk kriminologi. 
Universitetet, som teller ca. 27 000 studenter og ca. 9 000 ansatte, 
burde lett kunne trimmes til 12 000 studenter og maksimalt 3 000 
ansatte. Ved å konsentrere seg om hovedfag og forskning kunne 
Universitetet i oslo bygge seg opp til en eliteinstitusjon på linje med 
Universitetet i Bergen og NTNU i Trondheim. 
 Allerede for 50 år siden ble det foreslått at den stormannsgale 
utbyggingen på Blindern burde vært lagt til eidsvoll. I andre land 
ligger store universiteter utenfor hovedstaden, eksempelvis oxford og 
Cambridge i england, Harvard i USA. også Rikshospitalet burde ligge 
på eidsvoll med gode kommunikasjoner til resten av landet. ennå kan 
mye gjøres for å redusere boligkrisen i hovedstaden.

Mauritz Sundt Mortensen, Kriminolog 

kebab tar liv
kongslies artikkel i 32012 er provoserende! Jeg kan godta at natt
mat tillaget og inntatt utenfor eget hjem kan bidra til at risikoen 
for nattlige kjøkkenbranner i hjemmet kan reduseres, men frem
stillingen / ingressen blir helt feil. Som å hevde at overnatting på 
hotell reduserer hjemmeulykker, eller at en bil i garasjen reduserer 
trafikkulykker på veien.
 Når det usmakelige ord kebab først settes i forbindelse med 
personlig helserisiko, fremstår et helt annet univers:
Risikoen for matforgiftning øker (har tatt A liv) 
Brann i kebabsjapper /  kjøkken er overrepresentert i statistikken 
(har tatt B liv) 
ordensforstyrrelse i kababkøer (har tatt C liv) 
ernæringsmessig katastrofe (har tatt D liv) 
Gateforsøpling 
Matkulturell katastrofe 
Illegale operatører 
Summen av A, B, C og D er beviselig høy nok til å påstå at kongslies 
oppslag er direkte feil.
Tas de ikkekvantifiserbare størrelsene 5, 6 og 7 med i betraktning, 
er det grunnlag for hevde at artikkelen i tillegg er kulinarisk og 
kulturelt usmakelig.
Last night a kebab took my life  

Magne L. Hammer
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På Innemiljøsjekken 
kontrollerer vi:

• Fuktkilder
• Muggsopp
• Ventilasjon
• Luftfuktighet
• Fuktighet i utvalgte 
   konstruksjoner
• Temperatur
• Radon

Ta Innemiljøsjekken, så kan du få
bedre luftkvalitet – og livskvalitet

Gå inn og trekk litt frisk luft

Anbefalt  av  Huseiernes Landsforbund og Astma- og Allergiforbundet

815 48 250 eller gå inn på www.anticimex.no

Dårlig innemiljø kan forårsake blant annet hodepine, pustebesvær, trøtthet, astma 
og allergi. Det kan være vanskelig å vite hvordan det står til med luftkvaliteten 
i din egen bolig. Dersom du bestiller Innemiljøsjekken fra Anticimex, kommer en 
av våre boliginspektører hjem til deg og sjekker forholdene i din bolig. Vi gir deg råd 
om hva som kan gjøres for at du og din familie skal få en behageligere og sunnere 
tilværelse hjemme.

renom
m

e.no

Hvis du vil trekke frisk luft inne, kontakt oss på: 

 

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.  

Taletrengt?
ord til Batta
Viser til “Batta har ordet” i nummer 4: Jeg liker ikke å bli tatt 
til inntekt for syn jeg ikke deler, på forhold som angår langt mer 
enn boligpolitikk. Mange medlemmer har et sterkt engasjement 
for jordvern. Norge har lite dyrkningsjord, og mye av den beste 
jorda er av historiske årsaker nær dagens bysentra. Bolig
problemene krever andre grep enn å bygge den ned for godt. 
Måtte jeg velge, ville jeg heller bo trangt og usentralt enn å 
mangle mat eller være avhengig av et presset og ustabilt 
verdensmarked.
 Hvorfor skal HL ta stilling innen samferdsel? Medlemmene er 
over hele landet, og næringslivet trenger noe infrastruktur også 
i spredtbygde strøk.
 Gå gjerne mot SVs reguleringsforslag, men lite fair å slå 
et demokratisk parti i hartkorn med gammelkommunisme. 
Boligregulering finnes tross alt i flere demokratiske land, 
med skiftende regjeringer.

Tore Wentzel-Larsen, Oslo

Belysning 
Har med interesse lest de mange leserinnleggene om belysning,   
og da spesielt LeDbelysning i de siste numrene av Hus & Bolig.  
Har lyst til å kommentere to forhold; 

1: Det er nok dessverre slik at det er mange misforståelser om 
forholdet mellom kunstig belysning og nytten av avgitt varme. 
Ivar egge har i nummer 32012 delvis rett i sin betraktning rundt 
energimengden i et lukket system. Dette forholdet vil dog bare 
gjelde i rom som er absolutt tette (vakuum), og ikke lekker luft på 
noen måte. Slik er jo ikke bygninger, som jo ofte har (og skal ha) en 
betydelig luftutskifting i løpet av et døgn. I ”lys” av dette faktum, 
kan man ganske raskt konstatere at varmeavgivelsen fra en lyskilde 
er et ganske dårlig energiøkonomisk tilskudd til oppvarming. Typisk 
kan vi si at en takmontert lyskilde kun vil bidra med ca. 15 prosent 
av sin ”varmeavgivning” direkte til oppvarmingen. Resten vil for
svinne ut gjennom bygningskroppen ubenyttet enten via ventila
sjonen eller andre ”luftlekkasjer”.  Det er dermed en veldig god idé 
å bruke så energieffektive lyskilder som mulig, uansett bygg og 
arealtype.

2: kvaliteten og egenskapene til LeDbaserte lyskilder er i høyeste 
grad et aktuelt tema. Dette er noe vi som er i den profesjonelle del
en av belysningsbransjen diskuterer daglig i vårt arbeid. Det er der
for ikke rart dette også engasjerer ola og kari Nordmann, når denne 
”ferske” lyskilden gjør et massivt inntog i hus og hjem hovedsakelig 
basert på kun et energiøkonomisk grunnlag. Dette samtidig som at 
lyskvaliteten ikke oppleves som tilsvarende det vi hadde fra før. Man 

Anbudstorget
Søker du håndverker?

Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget

Anbudstorget:Layout 1 8/12/08 9:48 AM Page 1
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utsikten som forsvant
Jeg syns Hus & Bolig i nr 3/2012 brukte et litt misvisende 
forsidebilde i saken om ”Norge som gror igjen”. Bildet viser en 
veldig pen bjørkeskog, og det er kanskje flere enn meg som 
valgte å beholde denne utsikten og ikke klippe langs den 
stiplede linja for å få utsikt mot sjøen.
 I selve artikkelen inne i bladet syns jeg derimot det var riktig 
fokus. Tettstående osp, selje, or og andre løvtrær som vokser fort 
til kratt  etter min mening en relativt stor kontrast til den flotte 
bjørkeskogen på forsida av bladet.
 Takk for et supert blad!

Eivind, Follo

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.

må skille mellom to ulike typer LeDlyskilder; rene erstatnings
produkter for andre lyskilder og belysningssystemer bygget for og 
med LeDdioden som lyskilde. Det er i hovedsak på erstatnings
produktene vi fortsatt har et kvalitetsproblem. Disse lyskildene er 
av høyst varierende kvalitet, og holder i mange tilfeller heller ikke 
det de lover verken angående levetid, lysutbytte eller energi
effektivitet. Vær spesielt obs når lyskildene har innebygde vifter 
for temperaturkontroll! Dette er ikke et godt tegn for lang leve
tid. For belysningssystemer bygget for proffmarkedet begynner 
kvalitet og andre egenskaper ved lyskilden å bli tilfredsstillende. 
Dessverre er tilgangen på råmaterialer fortsatt noe begrenset, noe 
som foreløpig gir høy pris i forhold til energi og levetidsgevin
ster, sammenlignet med andre lyskilder. Bransjen har dog stor tro 
på at dette vil rette seg til i løpet av relativt kort tid.

Morten Olav Berg, Fagerhult belysning AS



70 • hus&bolig 5-2012

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



71hus&bolig 5-2012 •

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

Kun vann gjør deg helt ren. 
Geberit AquaClean.
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tema: bad og våtrom
Flere og flere søker velvære på badet. Derfor er svært mange baderom eksklusive og 

påkostet. Denne gangen viser vi bilder fra lekre bad som kanskje kan inspirere 
hvis du går i tanker om å fornye – kanskje får du også plass til en badstu... 

FLISEFINT:

Tre bad er pusset 
opp. Vi viser 

hvordan det ble. 
Les mer side 72.

IRRITERENDE:

Toaletter som står og 
sildrer er et utbredt 

problem. Gjør du 
ikke noe med det 

risikerer du en 
gedigen regning. 

Se side 79.

MINIATYRER:

Før bygde vi badstu 
i kjelleren. Nå har 

det kommet en rekke 
små ferdigbadstuer 
som kan settes rett 

inn på badet. 
Les mer side 82.

ÅPNER OPP:

Mange tyr til 
avløpsåpnere når 
vasken går tett, 

men enkelte hevder 
at Plumbo skader 

rørene. 
Vi har sjekket. 

Les mer side 86.

Foto: Sean Nel / Scanstockphoto.
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Flisefine bad
Hus & Bolig har tittet inn på fire forskjellige bad. Går du med 

oppussingstanker, kan det kanskje være noen ideer å hente.

TeksT: MARI KjETuN OG HEIDI WESTERLuND
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FREDRIKSTAD 1: Badet er totalrenovert og har blitt vakkert 
med italienske mosaikkfliser i perlemor fra Flis AS i skin-
nende rosa, grønne og turkise nyanser. Vasken fra Hafa er 
plassert oppå den murte benkeløsningen. Knallrosa håndklær 
fra Ha det på badet understreker det varme skinnet i flisene. 
Eierne har valgt å legge gulvflisene diagonalt for å gi rom-
met ytterligere spenning. Foto: Øyvind Bjørkum.

FREDRIKSTAD 2: De hvite flisene står i fin kontrast til mosaikkflisene på 
veggene i badet. Det runde speilet tar opp formen på vasken. Små innmurte 

nisjer i veggen gir verdifull plass. Sølvkurven fra Ørskov / Ha det på badet 
harmonerer flott med fargene i mosaikkflisene. Foto: Øyvind Bjørkum.
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GRÜNERLØKKA 1: Badet har grå og hvite rektangulære fliser fra Norfloor. Massasjebadekaret og vasken er fra 
Porsgrund Porselen, og baderomsinnredningen er fra Sigdal. Det store vinduet slipper inn masse deilig dagslys. 
Eierne har dekorert de rene flatene med eksotiske figurer. De grå håndklærne er fra Ikea. Foto: Einar Aslaksen.
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KORSVOLL 1: Det lekre 
badet er bygget i T-

løsning slik at man får 
atskilte soner til dusj, 
badekar og toalett, og 
får skjult røropplegg i 

den midtre delen. 
De sorte og hvite 

flisene er fra Modena 
Fliser, vasken er fra 
Intra, armaturet fra 

Hans Grohe / Axor og 
lampene på veggen 

er fra Nordesign. 
Liftgardinene er fra 

Designers Guild. Rosa 
er brukt som effektfull 
dekorfarge i det sorte 

og hvite interiøret.

KORSVOLL 2: Bade-
karet fra Villeroy & 
Bosch er murt og 
fliset inn og har 
ekstra dybde på 10 
cm. Batteriet er fra 
Mora. Lekre hånd-
klær i ulike rosa 
nyanser fra Ha det 
på badet. 

KORSVOLL 2: Toalet-
tet er plassert i en 
egen sone med et 
innebygget skyve-
dørsskap fra Structo. 
Håndklærne er fra 
Ha det på badet. 
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BRUMMUNDDAL 2: Praktisk med egen 
nisje til toalettet. Veggflisene (20x20cm, 
Megaflis) har en ru overflate, i leken 
kombinasjon med sjakkmønstrete gulv-
fliser (Pamesa Negro 15x15cm Stenhuset). 
Gulvflisene er lagt diagonalt både for 
variasjonens skyld og for å få det smale 
baderommet til å virke bredere. Håndklær 
fra Palma. Foto: Øyvind Bjørkum.

BRUMUNDDAL 1: 
Baderomsinnredning-
en er spesialbygget 
av Snekker Holtlien. 
Den vakre, italienske 
mattslipte granitt-
benkeplaten (Nero) 
er både praktisk og 
hygienisk. De sorte 
mosaikkflisene fra 
Stenhuset rammer 
pyntelig inn det 
baklimte speilet. 
Armaturen er fra 
Alessi, sinkvaskene 
er levert av Snekker 
Holtlien. Foto: Øyvind 
Bjørkum.
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HVORDAN VIL DU 
HA DET?

Varme & Bad består av 200 rørleggerbedrifter og mer enn 1500 
medarbeidere. Vi er over hele landet. Mer enn noe annet er det 
fagkunnskapen vår vi selger. Den er bred og mangfoldig.  
Går du med planer om å renovere badet eller gjøre noe med 
varmeløsningen hjemme hos deg, kan du bruke oss i alle faser. 
Trenger du inspirasjon, har vi laget noen magasiner til deg.  
Et baderomsmagasin med alle de siste nyvinningene på 
baderomsfronten. Pluss et varmemagasin med alt det du trenger 
å vite om energi-effektive varmeløsninger. Har du ikke fått dem i 
postkassen, får du dem hos din nærmeste VB rørlegger. Du kan 
også laste dem ned fra vb.no

HOS OSS FÅR DU HJELP MED ALT 
FRA PLANLEGGING TIL FERDIG 
INSTALLERTE BAD OG VARMELØSNINGER

TILPASSET NORSKE 
FORHOLD

VARMELØSNINGER

RØRLEGGERKJEDEN 

VARME & BAD

NORGES ENESTE LANDSDEKKENEDE RØRLEGGERKJEDE 
FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

TILPASSET NORSKE 
FORHOLD

VARMELØSNINGER

RØRLEGGERKJEDEN 

VARME & BAD

RØRLEGGERKJEDEN VARME & BAD

KAN DU 

DRØMME 

DET,

KAN VI GJØRE 

DET VIRKELIG

FRAMTIDENS BAD

TEKNOLOGIEN HAR TATT 

PLASS PÅ BADET

T(R)ENDENSER

HØSTENS NYE TRENDER, 

VELG DIN EGEN STIL

2012

T(R)ENDENSER

T(R)ENDENSER

HØSTENS NYE TRENDER, 

HØSTENS NYE TRENDER, 

HØSTENS NYE TRENDER, 

VELG DIN EGEN STIL

VELG DIN EGEN STIL

VELG DIN EGEN STIL

ENDELIG OLJEFRI!

SOLFRID OG HALDOR 

FIKK SEG FJELLVARME

Ann. Hus & Bolig.indd   1 27.09.12   08:28
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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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– Det er et stort problem, men det er ikke alltid så 
lett å oppdage for folk. Og mange følger ikke så godt 
med på toalettet, så lenge det virker ok, sier rørleg-
germester Terje Brodahl i Varme & Bad. Han er daglig 
leder i rørleggerfirmaet Martinsen & Brodahl i Oslo, 
og er stadig ute på oppdrag for å reparere toaletter 
som renner. Han mener dette er et problem flere bør 
være oppmerksomme på. 
 – Om toalettet står og renner litt hele tiden, kan 
det bli kondens på rørene inne i veggen. Dette kan 
igjen gi grobunn for skjulte sopp- og råteproblemer, 
sier Brodahl. 
 Et annet problem er vannmengdene som går 
med. I verste fall kan det gi en kjemperegning når de 
kommunale avgiftene skal betales. 

Sjekke
Det er ikke bare toaletter der man både 
ser og hører sildringen som er et pro-
blem. Ofte kan sildringen skje i det 
skjulte. 
 – Et triks er å følge med på vannspei-
let. Dersom det er urolig, vitner det om at 
vannet sildrer. Et annet er å følge med på 
porselenet – dersom det får en mørkere stri-
pe, er det gjerne lekkende vann som lager det. 
Et tredje triks er å følge med på lyden. Dersom 
cisternen begynner å suse uten at noen har spylt 
ned, er det også et tegn på vann på avveie, sier Bro-
dahl. 
 En annen måte å avdekke problemet på, er å 
vente en stund etter nedspyling, og så tørke med 
toalettpapir rundt kanten. Dersom det er vått igjen 
der etter en stund, er det også tegn på lekkasje. 
 Stort sett er det eldre toaletter som begynner å 
sildre. Nye klosetter har som oftest pakninger og sli-
tedeler intakte, men dersom de er feilmontert eller 
av spesielt dårlig kvalitet kan også lekkasjer skje der. 

To mekanismer
Når toalettet sildrer er det i de aller fleste tilfellene 
to mulige årsaker. Problemet sitter enten i innløps-
armaturen, i utløpsarmaturen, eller begge steder. 
 – I innløpsarmaturen, som sørger for at toalettet 
fylles, ligger det en slags tetteball som flyter opp og 

Når toalettet sildrer
Toaletter som står og sildrer er et utbredt problem 
på norske baderom. I verste fall kan de påføre sine 
eiere enorme vannregninger og skjulte fuktskader. 

TeksT: RIKKE ÅSERuD
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VIKTIG: Vegghengte 
toaletter skal ha en 
lekkasjeluke nederst 
på veggen.

bad og våtrom

sørger for at cisternen slutter å trekke inn vann 
når den er fylt opp til et visst punkt. Dersom 
denne er defekt, stopper aldri cisterna å trekke 
inn vann. For at cisterna aldri skal bli full og 
renne over, er den utstyrt med et overflomsrør, 
som sender det overflødige vannet ned i doskå-
len, forklarer Brodahl. Resultatet er at det alltid 
renner vann ned i skålen. 
 – Alternativt sitter feilen i utløpsarmaturen, 
som slipper vann ut i toalettskålen. Der reguleres 
vanntilførselen av en pakning i bunnen av cis-
ternen. Dersom denne pakningen sprekker, eller 
blir ødelagt på annet vis, vil resultatet bli at van-
net renner hele tiden, sier Brodahl.  

Dyrt med reservedeler
Selv om det stort sett er enkelt for rørleggere å 
reparere disse feilene, er det ofte de ender med å 
skifte ut hele toalettet. 

 – Problemet er at reservedelene ofte er vel-
dig dyre, i hvert fall for eldre toaletter. Så der-
som klosettet er 15-20 år gammelt anbefaler vi 
ofte å bytte hele, særlig dersom det lekker både i 
innløps- og utløpsarmaturen, sier Brodahl. Skal 
begge disse områdene repareres er du godt over 
halvveis, prismessig, til et nytt toalett. 

Innebygd toalett
I dag velger mange innebygd toalett når de skal 
renovere eller bygge nytt bad. Så lenge toalet-
tet monteres riktig, er det ikke større risiko for 
at noe går galt med det enn med et gulvmontert 
toalett. Spyleknappen virker også som en inspek-
sjonsluke, der rørleggeren skal kunne få tilgang 
til alle de viktige bestanddelene. 
 – Med vegghengte toaletter er det to viktige 
ting som må være på plass. For det første må 
våtromsmembranen gå bak cisterna for å redu-
sere fuktrisikoen til et minimum. For det andre 
må det være en lekkasjeluke nederst på veggen, 
der eventuelt vann på avveie kan renne ut og ikke 
forbli skjult inne i veggen, sier Brodahl. 

Mange varianter
I dag finnes en rekke klosettvarianter på marke-
det. Noe av problemet med mangfoldet, er at 
det kan være vanskelig å skaffe reservedeler, og 
at ikke alle har like god kvalitet. Velger du et eta-
blert merke kan du være forholdsvis trygg på at 
en eventuell reparasjon blir forholdsvis uproble-
matisk. 
 – Men det hender at vi kommer over helt 
ukjente varianter fra for eksempel Øst-Europa el-
ler Kina. Ikke alle disse er av like god kvalitet, 
og dersom en del er utslitt er det nærmest umu-
lig å finne en tilsvarende. Da kan billigvaren fort 
bli dyr, likevel, hvis hele toalettet må skiftes etter 
kort tid, sier Brodahl. raa@huseierne.no

unngå kondens
Dersom det er mange i familien 
som bruker samme toalett, er 
det ofte et problem med kondens 
på cisternen. Når den hele tiden 
fylles med nytt, kaldt vann, og 
står i et varmt rom, vil den stort 
sett alltid være våt på overfla-
ten. For å unngå dette problemet 
har Ifö kommet med et toalett 
med separat vanncisterne, slik at 
kondens forhindres. 

Spar vann
Dyre reservedeler til gamle toalet-
ter gjør det ofte mer lønnsomt å 
bytte hele klosettet. Dersom du må 
bytte selv om du i utgangpunktet 
var fornøyd med det gamle, kan du 
trøste deg med at det nye høyst 
sannsynlig er langt mer miljøvennlig 
og vannbesparende. Mens et gam-
melt toalett gjerne bruker 12 liter 
per spyling, bruker dagens toaletter 
seks. Mange er også utstyrt med en 
knapp for halv spyling, der kun tre 
liter går med. 

Pass på
Har du vannmåler i boligen 
kan sjokket bli stort når 
regningen kommer, dersom 
toalettet står og sildrer. I 
sidgal opplevde en huseier å 
få en ekstraregning på nesten 
100 000 kroner. Grunnen var 
et ødelagt toalett der vannet 
rant gjennom to år uten at 
noe ble gjort med problemet. 
Totalt rant det 1,8 millioner 
liter vann gjennom toalettet i 
løpet av perioden.  
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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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Badstue 
på badet

Flere produsenter har laget smarte badstuløsninger som 
kan passe inn på badet hjemme – også når rommet er lite.

EKSKLUSIV
Denne nisjebadstuemodellen fra 
Svedbergs er 1,58 meter bred og 
1 meter dyp. Den leveres monte-
ringsklar med ovn og kan settes 
rett inn på eksisterende bad. Du 

får flere fargemuligheter som 
kan passe perfekt på badet ditt. 

Koster fra 81 000 kroner. 
www.svedbergs.no

RUSTIKK: Svart tørkematte – godt egnet til føttene. 
Alle mønster i kolleksjonen fra Växbo Lin har sitt 
utspring i Hälsinglands folkekultur. Derfor er 
produktene rustikke og enkle.

BADSTU 
FOR TO

Harvia Capella SC1410. 
Leveres komplett med 
ovn, klar til å plugge 
inn, og badstuen er 

lett å montere. Trenger 
ikke ekstra ventila-

sjon, den er kompakt 
og trenger heller ikke 

festes til vegg. Benker, 
fotskammel og panel 

er laget av Svartor, 
og den er stor nok for 

to personer. Denne 
modellen er 1,4 meter 
bred og 1 meter dyp. 

Pris: 57 000 kr. 
www.sunwind.no

TeksT: SOLFRID SANDE
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INFRARØD VARME
Tylø Infrakabin Prime 910 er ikke en 
badstue i vanlig forstand. Den infrarøde 
varmen er den samme typen varme vi 
får fra solen og gjør at du slapper av. 
Varmen kommer opp i 55 – 60 grader. 
Mange har glede av litt varme på mørke 
og kalde dager, og den skal være veldig 
fin for deg som har leddplager, eller 
som bare trenger å slappe av. Den kan 
plasseres på badet, eller et annet sted 
i huset, kommer ferdig i flere størrelser. 
Koster fra 25 000 kr. www.tylo.no

PLASS 
TIL MANGE
Svedbergs hjørnemodell 
tar litt mer plass, men 
kan bli enda hyggeligere 
når det er plass til flere. 
1,64 meter alle sider, og 
fire farger på panelet 
hvor du kan velge 
mellom, eik, mørk eik, 
valnøtt eller lakkert hvit. 
Innsiden er laget av osp. 
Pris fra 81 000 kr. 
www.svedbergs.no 

TRADISJONSRIKT: Hanna 
og Jacob Bruce har overtatt 
den ærverdige bedriften 
Växbo Lin, den eneste som 
fortsatt vever lintekstiler 
i Sverige. De fører blant 
annet håndklær beregnet 
på badstubadere. ”Storm” 
heter dette i cerise, tegl og 
hvitt. Håndkleet finnes også 
i en rekke andre farger. Den 
suger rastk til seg fuktig-
het, tørker fort og er lett 
å ha med seg. Ønsker du 
et mykere håndkle, kan du 
rulle det etter vask. 
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HYGIENISK Alle produktene fra Växbo Lin er spunnet og vevd av 100 prosent lin. 
Er du opptatt av hygiene, kan kanskje ”Sitlapp for bastun” være noe.

Mange forbinder badstue med hytte og 
ferie. I ferien kan vi sette av tid, men i 
en travel hverdag er badstuen sjelden 

en del av livet. Det vil produsentene gjøre 
noe med, og derfor har de konstruert små og 
smarte løsninger. De vil ha damene inn, og 
lokker med ny og lekker design. 
 – Det er blitt mer vanlig å ha badstuen på 
badet, og da brukes den også mye mer enn 
om den står i kjelleren, sier Per Lone i Tylø.
 Nye løsninger som også kan gjøre bad-
stuen om til en dampbadstue, kan gjør badet 
ditt om til et spa. Det fine med de nye bad-
stuene er at de kan settes rett inn, du trenger 
kanskje bare å endre kursen på en kontakt. 
Du trenger ikke ekstra ventilasjon eller å søke 
om byggetillatelse. Det er ikke billig, men 
mange er villig til å spanderer mye for å få til 
drømmebadet.

BADSTU OG 
DAMPBAD I ETT

Impression badstu 1309 fra 
Tylø tar bare 1,3 kvadrat-

meter plass på badet. Den kan 
bli både en tradisjonell bad-

stue og en mildere dampbad-
stue, avhengig av ovnen du 

velger. Den kommer utenom. 
En vanlig tørrbadstuovn koster 
ca. 7 000 kroner, og kombiovn 

til steambadstue koster fra 
13 000. Ipression kan lett 

settes sammen, har plass til 
to og er enkel å rengjøre. 

Koster fra 45 000,- uten ovn. 
www.tylo.no
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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.kurergra�sk.no

Meget prisgunstige varmepumper Meget prisgunstige varmepumper 

KOMBINERT 
BADSTU OG DUSJ
Harvia CapellaDual SC 1409D er laget 
for å passe inn på et eksisterende bad. 
Den er 1,4 meter bred og 90 cm dyp. 
Løftes benkene blir rommet en 
romslig dusj. Pris: 62 000 kr. 
www.sunwind.no
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Spiser 
Plumbo 

rørene?
Myten om at Plumbo og andre avløpsåpnere skader 

rørene har rot i virkeligheten, men i dag 
kan du trygt bruke slike produkter.

TeksT: DAG ERIK KONGSLIE

– Myten om at Plumbo skader rørene oppsto i 
en periode da man brukte myke rør, såkalte ABS-
rør. Disse hadde en spesiell gummiblanding som 
gjorde at de ikke tålte Plumbo. De tålte ingen av 
de såkalte avløpsåpnerne. Egentlig var det lite de 
i det helt tatt tålte av kjemikalier; ikke en gang 
sitronsyre. Dagens plastrør har ingen problemer 
med Plumbo eller andre avløpsåpnere, sier tek-
nisk direktør Ole Larmerud i Norske Rørlegger-
bedrifters Landsforening.
 ABS-røret ble en stund foretrukket av rørleg-
gere fordi det var et godt rør som fungerte meget 
bra i kulde.
 – De gamle PVC-rørene ble sprø og tålte ikke 
kulde særlig godt. Derfor ble ABS-rørene fore-
trukket, men det tok ikke lang tid før man måt-
te slutte med disse. Siden har vel myten om at 
Plumbo skader rørene ligget i underbevisstheten, 
selv om det ikke lenger har rot i virkeligheten, 
sier han. 

bad og våtrom

MÅ BRUKES RIKTIG: Feil bruk kan gi forsteining i røret. Foto: Solfrid Sande.
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Klassiske jordnære behandlinger som damp-
bad og badstubad er den nye velvære trenden; 
-for helsebringende effekt og vakker hud

- n y t e l s e
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Dører og veggpartier kan kombineres på
flere måter, sl ik at det passer t i l  ul ike
løsninger, og krever l i ten plass.
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Kan tette igjen
Helt problemfritt er det imidlertid ikke. Et annet moment 
ved bruk av avløpsåpner er at man kan få forsteining i røret. 
Det kan sees som en betongliknende masse som blir lig-
gende i røret. 
 – Ved feil bruk kan Plumbo-pulver forsteine seg og dan-
ne en propp som kan bli svært vanskelig å fjerne. Plumbo-
pulver er som andre hjelpemidler. Det må brukes riktig, sier 
markedsansvarlig Rune Wisted-Thu i Krefting AS
 – Det er veldig viktig at man leser bruksanvisningen og 
følger den. Det bør man gjøre med alle produkter man kjø-
per. Det er viktig at man bruker mye kokende vann slik som 
anvist på pakken. Ved bruk må man heller fylle på mer ko-
kende vann enn å fylle på mer Plumbo. Fyller man for mye 
pulver risikerer man forsteining i røret, sier han.
 – Plumbo-pulver brukes 25 000 ganger i uken. I forhold 
til hvor mye Plumbo som brukes får vi svært få reklamasjo-
ner. I løpet av et år mottar vi mellom fem og seks reklama-
sjoner. Vi skulle ønske det var null, men vi føler at dette er et 
meget godt tall for oss, opplyser Wisted-Thu.

Ingen betenkeligheter
– Det er ingenting i mitt hode som sier at jeg ikke kan anbe-
fale folk å bruke avløpsåpner. Er det derimot helt tett, kan 
man ikke bruke dette. Da må det stakes, kanskje helst av en 
rørlegger, sier Larmerud.
 – Hadde produktene vært skadelige for helse og rør 
hadde det neppe blitt solgt over disk i dagligvareforetninger. 
Man må stole på leverandøren og følge bruksanvisningen. 
Det hadde blitt dyrt for produsenten om produktet ødela alt 
på sin vei, sier Larmerud.
 Rørleggerne selv foretrekker derimot et annet produkt 
enn Plumbo. 
 – De fleste rørleggere jeg vet om benytter seg heller av 
noe som heter Mudin. Dette er et stoff vi anser som bedre, 
men det er vanskeligere å få tak i, sier Larmerud.
 Når avløpsåpneren arbeider i små rør utvikles en tempe-
ratur på 75 til 82 grader celsius. Alt som brukes av plastrør i 
dag tåler både temperaturen og kjemikaliene i Plumbo.  
 – Når slike produkter ikke fungerer, må man stanse vi-
dere bruk med en gang. Man er da nødt til å gå inn med sta-
kefjær, og i stedet for å stake der proppen sitter fast bør man 
stake fra motsatt ende slik at man drar løs det som sitter 
fast. I tillegg må man bruke mye vann. Det er bare naturlig å 
anbefale at dette utføres av en rørlegger, mener Larmerud.

Eier markedet
– Kjemikalier som brukes som avløpsåpnere refereres gjerne 
til som ”Plumbo”, selv om dette bare er vårt merkenavn. 
Det er noe vi må godta ettersom vi har en sterk merkevare 
og fordi vi på en måte ”eier” markedet. Knapt noen har hørt 
om de andre produktene. I juni og august foretok vi en mar-
kedsundersøkelse. 97 prosent av de spurte nevnte Plumbo 
som første innskytelse på spørsmål om hvilke avløpsåpnere 
de kjenner til. Dette til tross for at det er mulig å få tak i 
flere andre produkter, som for eksempel Mudin, Jif og Mr. 
Muscle. Denne markedsdominansen betyr at vi også må 
være forberedt på og assosieres med negative myter, men nå 
føler vi at det er på vei bort, sier daglig leder Christian Kref-
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HVORFOR TA SJANSER 
PÅ BADET NÅR DU IKKE MÅ?
• Hvorfor bygge med minimums løsninger eller

dårligere, når erfaringer fra de siste tiår viser 
at dette ikke er godt nok?

• Hvorfor smøre membran på yttervegg og mot 
«kalde rom» når du ikke må? 

• Hvorfor membrantettes ikke våtromsvegg 
mot soverom, når du egentlig må?

LITEX Membranplate-system for våtrom løser 
problemene og gir både utførende håndverker 
og huseier trygghet for tett bad med lang levetid. 
Du slipper å engste deg for fremtidig fukt, sopp 
og råte i konstruksjonen. 
Én plate, étt system; ganske enkelt tett – tett og ganske enkelt!

LITEX er et norskutviklet og norskprodusert system for 
bygging av trygge våtrom som både forhandlere og utførende
kan representere med trygghet. 

www.litex.no

MEMBRANPLATE: Er en plate som er både vann- 
og damptett, med damptetthetsegenskaper større
enn eller lik nasjonale krav eller anbefalinger, 
f.eks. Litex-Membranplate. 
Denne skal ikke smøres med membran!

Begreper det er viktig å vite forskjellen på: 
VÅTROMSPLATE: Er en plate som er vanntett, men ikke damp -
tett og må tilleggsbehandles for å tilfredsstille krav og anbefal-
inger, f.eks. Wedi, Tetti, TB Board og andre sementbaserte
plater. Disse platene må helsmøres med membran hvor det
er krav til damptetthet (dvs. yttervegg og «kalde rom» og
rom med begrenset oppvarming).

LITEX – TRYGGE BAD!

ting i Krefting AS, familiebedriften som eier merkevaren 
Plumbo.
 – Å få Plumbo inn i dagligvareforetningene var en be-
visst strategi og nå er Plumbo-navnet 102 år gammelt. Det 
har også vært diskutert å markedsføre produktet i de to an-
dre skandinaviske landene, men det har man slått fra seg 
av den enkle grunn at Plumbo blir for dyrt. I Danmark og 
Sverige har de noen produkter som vi mener er dårlige, 
men som er billige. Vi tror det vil være vanskelig å komme 
med et dyrt produkt og konkurrere i dette markedet, sier 
Rune Wisted-Thu.

Best i test
Mudin har tradisjonelt blitt foretrukket som rørleggerens 
avløpsåpner. Det bekrefter Norske Rørleggerbedrifters 
Landsforening.
 – De fleste profesjonelle rørleggere benytter seg som 
nevnt av Mudin. Det er fordi vi har erfaring med at denne 
løser opp ting som Plumbo ikke klarer, selv når det nes-
ten er helt tett i et rør. Men man kan ikke kjøpe Mudin 
i dagligvareforetninger. Da må du i spesialforetninger for 
rørleggere, opplyser Ole Larmerud.
 I 2011 fikk Krefting AS utført en test av avløpsåpnere i 
flytende form på Teknologisk Institutt (TI). Her ble Plum-
bo Heavy Gel testet mot Mudin, Jif, Mr. Muscle og Propp-
lösare. Ifølge testrapporten fra TI kommer Mudin dårligere 
ut enn Heavy Gel, Plumbos flytende variant. Plumbo kom 
best ut i testen av disse avløpsåpnerne. dek@huseierne.no
 

EIER MARKEDET: Både Jif og Mr. Muscle lager avløpsåpnere, men 
Plumbo blir foretrukket av de fleste. Derfor får varen også mest 
hylleplass. Foto: Nina Granlund Sæther.
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Slik bruker du Plumbo
sett flasken på et fast underlag før den åpnes. Trykk ned 
sikkerhetskorken og vri samtidig som du skrur. Unngå søl.

Ved tett avløp: Hell ca. 1/2 – 1/1 flaske Plumbo Heavy 
Gel i avløpet og la dette arbeide i minimum 15 min, 
gjerne mer. I særlig vanskelige tilfeller kan Plumbo 
Heavy Gel arbeide natten over før man skyller med 
kokende vann. 

Delvis tett avløp: Hell ca. 1/3 flaske Plumbo Heavy 
Gel i avløpet og la dette arbeide i 10 – 20 minutter. 
skyll deretter rikelig med kokende vann. 
Om nødvendig, gjenta prosessen.

Vedlikehold av rør: Avløp som regelmessig til-
stoppes bør behandles jevnlig. Tilsett 1/4 flaske 
Plumbo Heavy Gel. La det arbeide i 10 minutter 
og skyll rikelig med kokende vann. 

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,-
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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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I møblerte hjem
Magnor Glassverks nye glasserie 

Alba klassisk, er både munnblåst 
og håndslipt. Designsjef Teresa 
Bergerud har hentet inspirasjon 
fra gamle glass, og de kommer 

som rødvin, hvitvin, champagne 
og vann i to utforminger, 

Fine Line og Antique. Stiv pris, 
men Magnor sier de alltid ”føles riktig”. 

www.magnor-glassverk.no 

nyttpåmarkedet
“Hvis du ikke kan se maten i øynene, 

skal du ikke ete den heller.”
Linda Eide,  programleder ”Norsk attraksjon” NRK

Røff royal
Royal Copenhagens riflet Contrast-krus kommer 
med nye farger i høst; opal, koral og sjokolade. 
Gummikanten gjør at du ikke brenner fingrene 

og koppen er god å holde rundt. Koster 159. 
www.royalcopenhagen.com

Støpejernsgrytene fra Franske Le Creuset er klassikere på kjøkkenet, nå 
med fin grønn emalje. Passer fint til gode gryter på mørke høstkvelder,  
rett fra ovnen til bordet. Koster ca. 1500 kr. www.lecreuset.no

Grønt er skjønt
Kjøkken med grønne Sile-
stone plater, et nytt ma-
teriale laget av 93 prosent 
naturlig kvarts, som er den 
hardeste natursteinen. Det 
finnes plater i 60 ulike far-
ger, tre tykkelser. Fra ca. 
4 230 pr m2. Her er det bare 
fantasien som kan hindre et 
fargerikt kjøkken. Selges av 
askim-steinindustri.no

Pølsemaker 
pølsemaker
Kast frossenpizzaen før du får Hell-
strøm på døren, og lag heller egne 
pølser hjemme ved kjøkkenbenken. 
Braun har laget denne nye pølse-
maskinen G1500, som enkelt gjør deg 
til en pølsemester. www.braun.com

I den 
grønne 
gryta
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TV for maks energieffektivitet
LG Electronics har blitt tildelt prisen Global Efficiency Medal for Europas 
mest energieffektive TV. LG 47LM670T har en såkalt Local Dimming-
teknologi som forbedrer energieffektiviteten gjennom å la brukeren 
kontrollere lysstyrken separat for ulike deler av bildet. Takket være 
LED-belysningens konfigurering blir også 
energiforbruket markant lavere. Samlet 
sett eliminerer de ulike funksjonene 
unødvendig energisløseri, samtidig som 
energieffektiviteten maksimeres.
www.lg.no

nyttpåmarkedet
“Sunn fornuft kan ikke kjøpes 

hos enhver kremmer.”
Winston Churchill

Fang tyven på film 
– selv i mørket
MOBOTIX lanserer en ny versjon av det 
robuste og populære kameraet D14. Den nye 
modellen, D14D, har to linser som er utfor-
met slik at de utfyller hverandre i dagslys 
og etter mørkets frembrudd. Modellen har 
en spesiell infrarød sensor som gir bedre 
bildekvalitet ved dårlige lysforhold. Kameraet 
varsler deg hvis noen forsøker å skade det.
www.mobotix.com

Enkelt plenhold
Honda Miimo robotgressklipper er den per-
fekte løsningen for de som ønsker en vakker 
plen, men som helst vil slippe eller som ikke 
kan klippe den selv. Klipperen er tids- og 
arbeidsbesparende, med minimalt behov for 
tilsyn når den er installert. Honda Miimo 
vil sikre en vakkert klippet plen - hver dag, 
hele sommeren gjennom. www.berema.no

Til topps uten stige
Nå kan du sette penselen på forlengerskaft også når du maler innendørs. Dermed 

kan du male i høyden uten å risikere liv og helse ved å krabbe opp på ustødige 
krakker eller klatre i stiger og gardintrapper. Bruk av forlengerskaft gir også 

mindre belastning på kroppen. Jordan lanserer nå en 100 millimeter forlengbar 
innendørspensel i Perfect-serien, og en tilsvarende pensel i Ultimate-serien. 

www.jordan.no

Generasjonsskifte
De nye portåpnerne fra Hörmann har mye nytt 
å by på. Garasjeportåpnerne er nå utstyrt 
med det trådløse systemet BiSecur. Dette 
systemet er ikke bare sikrere, men også 
betydelig raskere enn forrige modell. 
Med nytt display tilhører de kompli-
serte menyene fortiden. Portåpne-
rens funksjoner kan nås med noen 
få tastetrykk, noe som gjør både 
montering og daglig drift enklere. 
www.hoermann.no



93hus&bolig 5-2012 •

Skal du bygge drømmebadet,
har du bare én ting å gjøre.

GODKJENT
VÅTROMSBEDRIFT

Stadig fl ere ønsker seg trygge drømmebad bygget slik den frivillige 
Byggebransjens våtromsnorm(BVN) krever. Det er Fagrådet for våtrom(FFV) 
som sammen med SINTEF Byggforsk utvikler BVN. FFV kurser og sertifi s-
erer landets dyktigste baderomsbyggere i BVN. De aller dyktigste, for tiden 
ca. 900, får status som Godkjent våtromsbedrift. Disse er altså de eneste 
våtromsentreprenørene i Norge som kan dokumentere nødvendig 
kompetanse til å inngå en skriftlig avtale med deg om å bygge ditt 
drømmebad slik BVN krever. Uten forbehold.
En slik kontrakt skal du be om å få, dersom du vil ha et helt trygt drømme-
bad. Derfor begynner din baderomsdrøm på ffv.no. Der fi nner du ajourført 
liste over dine nærmeste drømmebadbyggere. Der fi nner du også historiene 
om demoprosjektene ”BVN-badet 2008, 2009 og 2011”. Rehabilitering av 
bad i villa, rekkehus og blokk.

SE HELE HISTORIEN OG HELE BADET
www.ffv.no 

Det handler ikke bare om teknologi, men om å velge det som er riktig for deg og ditt behov. Det handler om egenskapene 
i materiale. På våre nettsider 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 
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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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Tilpasset EXTREME.

EXTREME
TRE/ALUMINIUM

= vedlikeholdsfritt

www.lyssand.com/vindusguide

Forholdene kan vi ikke gjøre noe med, men vi kan håndtere dem bedre.
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Nytt hefte om 
arv og gaver 
Å motta arv er 
et privilegium. 
Med arv følger 
også arveavgift.
 
Huseiernes Landsforbund får 
stadig henvendelser fra med-
lemmer som ønsker å overføre 
verdier til neste generasjon på 
en så billig måte som mulig. 
Det er ikke så mange veier 
utenom arveavgiften, men det 
finnes noen lovlige veier som 
kan redusere den betraktelig. 
I dette heftet er noen av dem 
samlet.
 
– Vi har i hovedsak konsen-
trert oss om arveavgift på hus 
og hytte, sier advokat Anders 
Leisner, som har vært redaktør 
for heftet.
 
Selv om dette ikke er en full-
stendig redegjøresle om arv og 
arveavgift, kan du finne mange 
gode råd og nyttige tips.
 

Pris for ikke-medlemmer kr 99
Pris for HL-medlemmer kr 59

Jeg ønsker å bestille _____ stk. ”Farer og feller ved arv og gaver”
 
   Jeg er medlem i Huseiernes Landsforbund og betaler kr 59 pr. hefte. Porto kommer i tillegg.
 
   Jeg er ikke medlem i Huseiernes Landsforbund og betaler kr 99 pr. hefte. Porto kommer i tillegg.
 
Navn _________________________________________________________________________________________________
 
Adresse _______________________________________________________________________________________________
 
Medlemsnummer _________________________________________________
 
Kupongen sendes til Huseiernes Landsforbund, Fred. Olsens gate 5, 0152 OSLO eller fakses til 22 41 19 90.
Heftet kan også bestilles på www.huseierne.no

SKRIV TYDELIG
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medlemsnytt
Ny leder i Huseiernes Landsforbund
Andreas S. Christensen ble valgt til ny styreleder i Huseiernes Landsforbund under landsmøtet som 
ble arrangert i Svolvær i juni. Han etterfølger Hildur Høiland som har sittet i to perioder.

Christensen har lang fartstid i HL. Han har vært styremedlem og styreleder 
i Huseiernes Landsforbunds avdeling i Oslo og Akershus i en årrekke og 
nestleder i HLs hovedstyre de siste fire årene. Christensen arbeider som 
advokat hos Advokatene Knutsen & Co.
      – Jeg kjenner organisasjonen godt og gleder jeg meg til å ta fatt 
på oppgavene som styreleder og på den måten videreutvikle Huseiernes 
Landsforbund, uttalte Andreas S. Christensen da han overtok vervet.
     På landsmøtet ble det vedtatt et revidert og modernisert arbeids-
program hvor fokus er på boligmarkedet med stadig økende boligpriser 
og med tilhørende problemer for førstegangsetablerere. Kraftig forbedring 
av BSU-ordningen blir derfor et viktig krav fra HLs side til de politiske 
myndighetene.
     – Jeg stiller meg videre fullt ut bak forbundets politikk om å fjerne 
eiendomsskatten og dokumentavgiften, påpeker Andreas S. Christensen.
 Huseiernes Landsforbund har i mange år hatt en jevn og meget god 
medlemsvekst. Medlemstallet har nå passert 190 000 betalende enkelt-
medlemmer. 
      – Det blir en prioritert oppgave for styret og administrasjonen å 
videreføre en god medlemsservice og fortsatt medlemsvekst, påpeker 
styrelederen. 
      I HL-styret har Andreas S. Christensen fått med seg Inger Johanne 
Dehli fra Trøndelag som nestleder. Styremedlemmene er Børge Martinus-
sen fra Troms, Dag Stadheim fra Oslo, Janicke Jebsen Vinje fra Vest-Agder, 
Thor Johan Larsen fra Telemark, Ann Kristin Vie fra Oslo, Lena Drønnesund 
fra Akershus og Knut Magnus Haavik fra Rogaland.

Vi vil nå deg på nett
 
I disse dager skal alle medlemmer som ikke har 
registrert sin e-postadresse få oppfordring til 
å gjøre dette på sms. Huseiernes Landsforbund 
ønsker nemlig å samle inn disse for å kunne 
kommunisere mer effektivt med sine medlem-
mer. Tilgang til e-post gjør det enklere å nå 
dere når det skjer noe, og er også en fin måte 
å informere om hva vi driver med, presentere 
tilbud, nyheter og nye rabattavtaler. Det eneste 
du trenger å gjøre er å logge inn på Min side og 
registrere din adresse. 
 Du kan også sende en epost med navn og 
kontaktinformasjon til post@huseierne.no 
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KRISTIANSAND: Hotel Norge, Dronningensgate 5
Fra kl 17: Møt eiendomsmeglere og samarbeidspartnere 
Foredrag ved advokatene Pål Stendal og Kjell Bentestuen

ARENDAL: IF-bygget på Harebakken, Langsæveien 4
Kl 16 – 19: Møt våre samarbeidspartnere over en kopp kaffe.
Foredrag ved advokat Per-Jakob Haakstad

TØNSBERG: Din bolig;hjelp, Storgaten 36 (nedenfor torget)
Kl 14 – 18: Åpent hus med veiledning om HL- kontoret og anledning for spørsmål 
til oss og samarbeidspartnere. Kl 18: Foredrag Farer og feller ved arv og gave ved 
advokat Olav Vilnes. Påmelding til vestfold@huseierne.no innen 30. oktober

STAVANGER: Hotel Alstor, Tjensvollveien 31 
Kl.17.30 - 20: Samarbeidsadvokater vil være til stedet og svare på spørsmål
Kl.18 – 19: Farer og feller ved arv og gaver ved advokat Geir Jøsendal

HAUGESUND: 
Kl 17 - 20: Åpent hus. Møte med advokater og samarbeidspartnere.
Kl 18.30: Arv og gaver - bolig og fritidseiendom ved Knut Magnus Haavik

BERGEN: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 3
Kl 18 – 20: Foredrag ved advokat Paal Bjaarstad

FØRDE: Rica Sunnfjord Hotell, Storehagen 2. Kl 12 – 16: Gratis juridisk 
bistand ved samarbeidsadvokatar og eigedomsmeklar (timebestilling). 
Kl 17 – 18: Foredrag Om sal av bustad, hytte eller gardsbruk ved advokat 
Ole Rune Døskeland. Kl 18 – 20: Foredrag Farer og feller ved arv og gåve 
ved advokat Jan Erik Mardal og advokat Jarle Gjengedal

ÅLESUND: Rica Parken Hotell, Gange Rolv A i 2.etasje. Kl 19: Foredrag

MOLDE: Quality Hotel Alexandra, Storgata 5. Kl 18: Foredrag Farer og 
feller ved arv og gaver ved advokat Ole Houlder Rødstøl 

KRISTIANSUND: Thon Hotel, Fiskergata 12. Kl 17 – 20: Møt våre 
samarbeidspartnere. Kl 18.30: Foredrag Arv ved Eivind Sylthe.  

TRONDHEIM: Britannia hotell, Dronningens gate 5
Kl 17 – 19: Åpent hus. Kl 18: Foredrag

LEVANGER: Advokathuset Levanger, Kirkegt 12
Kl 17: Foredrag Farer og feller ved arv og gaver. For påmelding  
ring 74 01 99 90, eventuelt nord-trondelag@huseierne.no

Huseierdagen 2012 
arrangeres 1. november 

Huseiernes Landsforbund 
inviterer tradisjonen tro til 
spennende foredrag og gratis 
rådgivning fra advokater, 
takstmenn, eiendomsmeglere 
og samarbeidspartnere. 
Årets hovedtema er arv og 
generasjonsskifte. Heftet 
Farer og feller ved arv og 
gaver av advokat Anders 
Leisner vil deles ut gratis. 
Se lokalpressen for nær-
mere informasjon, eller 
www.huseierne.no 

Gratis adgang til 
alle arrangementer

Enkel servering

Huseierprisen 2012 
vil bli delt ut etter foredraget. 

Prisen er på kr 10 000 og går til 
en person eller institusjon som har 

utmerket seg for Tønsberg.
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medlemsnytt
TROMSØ: Quality Hotel Saga, Richard Withs plass 2
Kl 16 – 20: Du treffer advokater, takstmann, 
eiendomsmegler og forsikringsmann som gir gratis svar 
på dine spørsmål. 
Kl 18: Foredrag Arv og arveavgift ved advokat 
Karen Blomli

BODØ: Skagen hotell, Nyholmsgata 11
Kl 18: Foredrag ved advokat Olav Martin Jentoft

ALTA: IFs lokaler, Løkkeveien 19
Kl 10 – 15 Åpent hus

OTTA: HLs kontor i Storgata 2 H,
Kl 14 – 17: Åpent hus. Advokat og takstmann er til stede. 
Norlandia Otta Hotell, Ola Dahlsgate 7. Kl 18 - 21: Foredrag 
Farer og feller ved arv og gaver av advokat Svein Olav Bøen

LILLEHAMMER: HLs kontor i Spinnerivn. 7 
Kl 14 -17: Åpent hus. Advokat og takstmann er til stede.
Clarion Collection Hotell Hammer, Storgt. 108
Kl 18 - 21: Foredrag Farer og feller ved arv og gaver av Jørgen Stræte

HAMAR: Quality Hotel Astoria, Torggata 23
Kl 17 – 18.30: Åpent hus hvor du kan treffe eiendomsmegler  
og lokale samarbeidspartnere. Kl 18.30 – 20: Foredrag Arv og 
arveavgift ved advokat Odd Henning Svalheim. 

HØNEFOSS: Grand Hotell, Stabells Gate 8
Kl 15 - 18: Møt samarbeidende advokater, eiendomsmegler, 
takstmann og forsikringspartner for gratis rådgivning.
Kl 18 – 20: Foredrag Farer og feller ved arv og gaver ved 
advokatene Midtbø og Obstfelder

OSLO: Huseiernes hus, Fred. Olsens gate 5
Kl 14 – 18: Åpent hus hvor du kan treffe advokater, 
eiendomsmegler og takstmann
Kl 16 – 18: Foredrag Arv av hus og bolig ved advokat Tore Fritsch

MOSS: Meglergaarden AS i Storgaten 8 – Kl 12-16: Åpent hus. 
Advokat, eiendomsmeglere og takstmenn vil være til stede
Marché Rygge Vest (Statoil) – Kl 18-21: Foredrag Farer og feller 
ved generasjonsskifte - hus og hytte.

FREDRIKSTAD: HL/Meglergaarden, Kirkebrygga 2 – 4. 
Kl 15 - 17: Gratis rådgivning fra advokat, eiendomsmegler og 
takstmann.
Quality Hotell, Nygt. 2 – 5. 
Kl 18 - 20: Foredrag Farer og feller ved arv og gaver

NARVIK: Quality Grand hotell, Kongens gate 64
Kl 18: Foredrag ved advokat Jon Østvik

SANDNESSJØEN: Rica hotell, 
Torolv Kveldulvsons gate 16 
Kl 18: Foredrag ved advokat 
Allan Rognan

STAVANGER

BERGEN OSLO

TRONDHEIM

TROMSØ

Skien: Clarion Collection Hotel 
Bryggeparken, Langbrygga 7. 
Kl 14 - 20 Åpent hus hvor du tref-
fer advokater og takstmenn som 
gir gratis svar på dine spørsmål
Kl 18 - 19.30: Foredrag ved 
advokat Helge Husaas.
Påmelding på tlf. 35 90 53 90 
eller telemark@huseierne.no

DRAMMEN: Union Scene, Grønland 60
Kl 18: Foredrag Miljøforbedring og byfor-
nyelse i Drammen ved landskapsarkitekt 
Bernt Greni i Drammen kommune 
Kl 19.45: Boligmarkedet i Drammens-
området. 
Kl 20: Foredrag Spar arveavgift på hus og 
hytter ved siviløkonom Gunnar A. Dahl 
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Boligaften 
i Fauske
I september fikk de som er interessert i 
hus og bolig i Salten en unik mulighet 
til å bli oppdatert på de siste nyhetene 
og trendene. Varme & Bad Rørlegger’n 
Fauske AS inviterte til Boligaften i sine 
lokaler i samarbeid med Kulør Fauske 
Drogeri & Fargehandel AS og EL-PROFFEN 
Fauske Elektro AS.
 Rørlegger’n Fauske AS og samarbeids-
partnerne kunne by på et innholdsrikt 
program denne septemberkvelden og tok 
gjestene med inn i en spennende verden 
av baderomsnyheter, oppvarmingsløsnin-
ger, kjøkken, det siste innen belysning i 
hjemmet, gulv, tapeter, maling og interi-
ørtrender for øvrig. Varme & Bads stylist, 
Ann-Kristin Haugen fra LucosLudens Ek-
sponeringsdesign, innledet arrangement 
og ga deltakerne et innblikk i hva som 
rører seg på interiørfronten i vinter- og 
vårsesongen vi har foran oss. Gjestene 
som deltok ble blant de første som fikk 
presentert Jotuns nye fargekolleksjon.
Det ble gode foredrag for de over 80 

deltakerne – spennende foredrag som vil 
inspirere alle med planer om å gjøre noe 
hjemme i høst. Huseiernes Landsforbund 
distriktsleder i Nordland, Arnstein An-
tonsen, var også til stede for spørsmål 
og råd. 
 Samarbeidet mellom de tre arrangør-
bedriftene er unikt.
 – Vi samarbeider om små og store 
prosjekter i det daglige og har gjort det 
i lengre tid. Nå ønsker vi å ta samarbei-
det lengre ved å gjøre det enda enklere 

for kundene våre, forteller daglig leder 
Ketil Skår hos Rørlegger’n Fauske AS.
 – Høsten er oppussingstid fremfor 
noen, men det er ikke alltid så lett å 
orientere seg i alt som finnes. På vår 
felles Boligaften kunne vi gi inspirasjon 
til hele boligen i samarbeid med andre 
fag og kjeder. Vi er svært fornøyd med 
arrangementet og har fått mange gode 
tilbakemeldinger fra kundene, fortsetter 
Skår. 

GODT SAMARBEID: Arnstein Antonsen fra Huseiernes Landsforbund og daglig leder 
Ketil Skår hos Rørlegger’n Fauske AS var veldig fornøyd med arrangementet.
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Vinnerlykke
Under sommerens marna’er i Levanger, 
Steinkjer og Namsos arrangerte Huseier-
nes Landsforbund og samarbeidspartnere 
konkurranse. Hovedpremien på 5 000 kroner 
ble vunnet av Wenche Fløan Beisvåg fra 
Namsos. På bildet er hun flankert av Arnt 
Ove Nyborg fra Securitas Direct til venste, 
Tor Erik Johansen fra Huseiernes Landsfor-
bund og Nanna Iren Lona fra If til høyre.

Kurs i bruk av 
internett
Internett er en viktig og nødvendig 
del av vår hverdag. Men det er frem-
deles mange som synes at dette er 
vanskelig, eller ikke vet hvordan man 
skal ta nettet i bruk. For alle dere 
arrangerer Huseiernes Landsforbund 
medlemskurs i bruk av internett. 
Kurset går over to kvelder. 

Hva er internett og hvordan 
fungerer det?
• Hva kan jeg bruke internett til?
• Hvordan kan jeg komme på nett? 
• Hvilken maskin – datamaskin, 
nettbrett, mobil? Bredbånd, mobilt 
bredbånd?
• Hvordan søke / finne informasjon 
på internett?
• Innlogging og bruk av passord, 
bank ID, offentlige etater Min Id. 

Bruk av e-post
• Valg av e-postleverandør
• Opprette e-postadresse
• Send og motta
• Vedlegg i e-post

Tid: Mandag 5. og torsdag 
8. november, klokken 18 – 20.30

Kurs i bruk av 
sosiale medier
• Facebook
• Diskusjoner på nett
• Twitter
• Blogg
• YouTube
• Instagram - Flikr
• Linked in

Sosiale medier – eller tjenester som 
hjelper personer å ha kontakt med 
hverandre via internett, blir stadig 
viktigere for alle som er på nett. 
Imidlertid er mange usikker på hva 
sosiale medier er, hvordan det brukes, 
og for noen kan det til og med virke 
litt skummelt. Det mange spør seg 
om er: Hvordan starte med sosiale 
medier, hvilke tjenester skal jeg 
benytte, og er dette farlig?

For alle dere arrangerer Huseiernes 
Landsforbund medlemskurs i bruk av 
sosiale medier. Kurset blir arrangert 
over to kvelder.

Noe av temaene
• Hvordan fungerer de ulike 
   tjenestene?
• Hvor skal jeg delta, hvor skriver 
   jeg hva, og hva bør jeg unngå 
   å skrive på sosiale medier?
• Datamaskin, nettbrett eller 
   telefon? Hvor starter jeg og 
   hvordan bruker jeg sosiale medier?
• Sikkerhet på sosiale medier

Tid: Mandag 26. og torsdag 
28. november. Klokken 18 – 20.30.

Sted: Huseiernes hus – Fred. Olsens gate 5 i Oslo sentrum, 7. etasje. 

Kursene er for medlemmer i Huseiernes Landsforbund og er gratis. 
Enkel servering.

Påmelding og nærmere opplysninger: www.huseierne.no/kurs, telefon til 
kursansvarlig Christian Mjelde på 22 47 86 45, eller send e-post: 
christian.mjelde@huseierne.no

Begge kurs er ment som en overordnet innføring. Kursene holdes som foredrag, 
med visning av nettsider og presentasjoner. Det blir rikelig med muligheter til 
å stille spørsmål. Deltakerne på disse kursene benytter ikke datamaskin selv

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

Lærte å slukke brann
I samarbeid med If Sikkerhetssenter i Hobøl 
har Huseiernes Landsforbunds avdeling Øst-
foldNord utarbeidet et kurs som er tilpas-
set huseiere og beboere i boligsameier og 
lignende. Sikkerhetssenteret har et moderne 
anlegg for brannforebyggende arbeid.
 6. september var en rekke medlemmer 
til stede, og de fikk både en teoretisk inn-
føring og praktisk øvelse i å slukke brann 
med brannslukningsapparat. De 30 delta-
gerne virket svært fornøyde da kvelden var 
over.
 Det vil bli arrangert flere slike kurs. 
Ønsker du å delta, kan du ta kontakt med 
Lars Erik Guttulsrød på tlf. 911 15 260 eller 
epost: ostfold-n@huseierne.no
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Bli kjent med våre 
distriktsledere! 
Navn: Bjørn Engemobakken
Alder: 63
Bosted: Ottestad utenfor Hamar
Har vært distriktsleder i Hedmark 
siden 2009.

– Hva er dine viktigste oppgaver som 
distriktsleder i HL? 
– Oppretteholde medlemsmassen, og 
bidra til at den blir større. Det er en 
viktig jobb. Jeg holder god kontakt med 
samarbeidspartnerne våre, og hjelper 
medlemmer som trenger bistand, og 
henviser dem videre til den rette kom-
petansen om det trengs.

– Hva slags yrkesbakgrunn har du? 
– Jeg startet i bank, og har gått på Bank-
akademiet og på Eiendomsmeglerhøy-
skolen. Jeg har 30 års erfaring med salg 
av eiendom, først i bank og deretter tolv 
år i eget firma. Krogsveen tok over fir-

maet mitt i fjor, 
og nå jobber jeg 
bare litt som 
konsulent.

– Hva kan du 
hjelpe HL–med-
lemmer i ditt 
distrikt med? 
– Mange av med-
lemmene ønsker å 
forholde seg til lokale 
kontakter, og vi har et vel-
dig synlig kontor i Hamar sentrum. 
Som eiendomsmegler har jeg kunn-
skap om denne typen transaksjoner, og 
juridiske problemer rundt dette. Vi har 
også fire samarbeidsadvokater i dis-
triktet som kan hjelpe med forskjellige 
juridiske problemstillinger.

– Kan du gi et eksempel fra en sak hvor 
et medlem nylig fikk hjelp av deg? 
– I går hadde jeg besøk av to eldre 
ektepar som hadde kjøpt hver sin enhet 
i et sameie, der det hadde oppstått en 
konflikt med utbygger og kommunen i 
forbindelse med seksjoneringen. 

Ekteparene kjøpte 
en nøkkelferdig 
enhet, og var ikke 
interessert i å 
betale regninger 
som de mener er 
utbyggers ansvar. 

Det løste seg for 
huskjøperne.

– Hva er din viktigste 
lokale kampsak? 

– Det er eiendomsskatten. 
Hamar kommune har hatt denne i ti år, 
og er nå helt på toppen av det de har 
lov å ta inn. Nå driver kommunen og 
retakserer. De leier inn studenter som 
drar rundt for å ta bildet av eiendom-
mene, som kommunen igjen bruker til 
å bestemme taksten. Jeg mener det blir 
veldig feil takst på denne måten. 

– Hvordan kan folk i distriktet kontakte 
deg? 
– Jeg er på kontoret i Hamar tre dager i 
uken, ellers kan jeg nås på telefon 
62 52 31 35 / 95 08 31 04. Ta kontakt 
på forhånd så lager vi en avtale.
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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.
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OPPVARMING

GARASJER OG PORTER

Kvalitetsgarasjer og garasjeporter

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

Kjøp trygghet
og kvalitet!

løp & kjøpHL-butikken
Huseiernes Landsforbund tilbyr salg av kontrakter, formularer, rapporter 
og diverse annet via postordre. Fyll ut ønsket antall av varen i ruten til
høyre, skriv navn og adresse på slippen under og send kupongen til oss. 
Vi lover å ekspedere den straks. Porto kommer i tillegg.

Kupongen sendes til:

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

Navn:

Adresse:

Medlemsnr.:

(SKRIV TYDELIG)

Medlem Ikke medlem Antall

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

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

Næringsleiekontrakt, sett à 2 44,- 75,-

Skjøter 19,- 39,-

Kvitteringsbok, husleie 29,- 49,-

Garasje/biloppstillingsplass 19,- 39,-

Vaktmester hel stilling 19,- 39,-

Portner bistilling 19,- 39,-

Varsel ved mislighold 19,- 29,-

Oppsigelse 19,- 29,-

Hevingserklæring 19,- 29,-

Begjæring om oppdeling 
i eierseksjoner 19,- 39,-

Hjemmelserklæring ved arv 19,- 39,-

Festekontrakt 19,- 39,-

Kjøpskontrakt 19,- 39,-

Begjæring om utlegg/forliksklage 19,- 39,-

Pantobligasjoner 19,- 39,-

Rapport om kommunale avgifter 50,- 70,-

Internkontrollsystem for huseiere 2 300,- 2 860,-

Samleperm Hus & Bolig 60,- 80,-

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

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

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

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

Wyller: «Borettslovkommentaren» 630,- 890,-

Figursamling om våtromsnormen 98,- 298,-

Stadheim: «Håndbok for
styremedlemmer» rev.utg. 349,- 449,-

Farer og feller på badet 59,- 99,-

Farer og feller i kjelleren 59,- 99,-

Farer og feller ved kjøp og salg 69,- 139,-
av bolig

Farer og feller ved oppussing, 59,- 99,-
ombygging og påbygging

Farer og feller ved utleie, rev.utg. 59,- 99,-

Farer og feller ved ENØK-tiltak 69,- 139,-

Farer og feller på hytta 59,- 99,-

NY

NY
TRAPPER

www.nor-trapp.no

h&b-3-2012-112-117_h&b-3-2012-112-117  5/10/12  4:53 PM  Page 112

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

NETTBUTIKK

GARASJER OG PORTER

ved arv og gaverNY



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     

ANBUDSTJENESTER

Søker du håndverker?
Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget

Anbudstorget_Layout 1  6/7/12  2:10 PM  Page 1

BYGG- OG TØMRERMESTER

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

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
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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

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     RADONMÅLINGER

TEST HUSET 
FOR RADON NÅ!

www.radonlab.no

Tlf.: 
9512 93 66 
F: 21 96 03 55

Radonlab_Radonlab  6/12/12  1:38 PM  P  

Er du ennå ikke medlem og vil vite 
litt mer om medlemsfordeler i 

Huseiernes Landsforbund?

Send HL som SMS til 2440, 
og vi ringer deg tilbake.
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kryssord
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Hus og Bolig 5-2012
deadline 26.09.2012

Bilde settes inn 
av redaktør/redaksjonen.
Setning:
Både naboer og gjenboere må varsles
hvis du skal sette opp et søknadspliktig
bygg

Vinnere og løsningen på 
oppgavene i nummer 4 blir 
offentliggjort i utgave nr. 6.
Vinnere og løsning på opp-
gaven i nummer 5 blir offen-
tliggjort i utgave nr. 1 2012.
 
Send gjerne svaret på epost til 
husogbolig@huseierne.no

NB: Skriv Kryssord nr. 5 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. 5 må vi ha senest 15. desember 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:

Medlemsfordeler
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SnekkermomsInspirerende bad Maskiner som streiker

HOLMSBU RONDESTUGU GRIMSTAD KONNERUD
Modell .........................................Holmsbu
Type ..............................................Sjøhytte
BRA..................................................89,3m2

Soverom ....................................................3
Planløsning kan forandres ................JA
Areal kan forandres ............................JA
Kan leveres som byggesett ..............JA
Byggesøknad inkludert......................JA

BESKRIVELSE:
En svært effektiv hytte som også kan
leveres som fjellhytte. Glassflater og
god takhøyde tar naturen inn i stuen.

Modell...................................Rondestugu
Type............................................Fjellhytte
BRA...............................................136,7m2

Soverom ....................................................5
Planløsning kan forandres ................JA
Areal kan forandres ............................JA
Kan leveres som byggesett ..............JA
Byggesøknad inkludert......................JA

BESKRIVELSE:
Storslått fjellhytte med god plass til
venner og familie. Fem soverom og stor
stue. Store terrasser på flere sider.

Modell ........................................Grimstad
Type ...............................Tradisjonelt hus
BRA...............................................192,6m2

Soverom ....................................................3
Planløsning kan forandres ................JA
Areal kan forandres ............................JA
Kan leveres som byggesett ..............JA
Byggesøknad inkludert......................JA

BESKRIVELSE:
Stort hus for skrått terreng. 
Gode uteplasser i begge etasjer 
og klassisk utseende. 

Modell........................................Konnerud
Type .....................................Moderne hus
BRA...............................................115,9m2

Soverom ....................................................3
Planløsning kan forandres ................JA
Areal kan forandres ............................JA
Kan leveres som byggesett ..............JA
Byggesøknad inkludert......................JA

BESKRIVELSE:
Funkishus med store vinduer, mye lys
og romslige oppholdsrom. Alt på en
flate gir god tilgjengelighet.

Drammen ...........32 84 93 00
Telemark ............95 17 13 12
Voss .....................56 51 00 20
Bergen ................94 00 57 75
Numedal.............41 31 17 77
Østfold ...............48 21 68 53
Hallingdal ..........95 78 16 97

Bestilling av kataloger og mer informasjon:

WWW.DHH.NOHYTTE TIL 2077QR KODEKONTAKT@DHH.NO

@

Det gode liv i generasjoner

Drammens Hus & Hytter er en av de mest erfarne leverandørene av elementhus og elementhytter. Siden 1966 har vi oppfylt drømmen om eget hus
eller hytte til flere tusen norske familier. Elementene produseres i vår fabrikk på Vikersund og kvalitetssystemet sørger for byggesett som raskt og
riktig monteres på byggeplassen, både for selvbyggere og erfarne snekkere. 

Produsert 
i NorgeMODELL HEMSEBO

HEMSEBO SOM BYGGESETT

KR349.000
som råbygg

FINN EN MODELL SOM PASSER FOR DEG:

Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 Grimstad
B-blad

Blad i abonnement

Plagsom servering

Vindmøllene kommer

Jim og Kari har 
fått Norges største 
vindmøllerpark 
som nabo

5  •  2 0 1 2
kroner 49,-

65 konsesjoner
123 nye søknader


