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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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TIL VÆRS: De kommunale 
avgiftene stiger mer enn 
konsumprisindeksen. Foto: 
Pilekjaer / Wikipedia.

STYRER STRØMMEN: Med en smarttelefon 
kan du i dag regulere både lys og 
varme hjemme.

9

87VÆR PÅ VAKT: Du bør tenke 
deg nøye om før du velger å 

kausjonere for noen. Foto: John 
Sandøy / Scanstockphoto.
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MER MØLL: Pass på 
bunaden og andre 
kostbare tekstiler. 
Miljøhensyn forbyr 

bruk av en rekke kje-
mikalier. Det er trolig 
årsaken til at møllen 

er tilbake i skap og 
skuffer. Foto: Nina 
Granlund Sæther.

SAMLEMANI: Grenser det til galskap å fylle huset med Lego, 
eller er det en kreativ og morsom hobby? Foto: CF Wesenberg.
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NÅR DU HAR INSTALLERT VANNSTOPPEN FÅR DU REDUSERT PRIS PÅ BOLIGFORSIKRINGEN HOS IF. 
GÅ INN PÅ VB.NO FOR MER INFORMASJON ELLER BESTILLING.

SETT EN STOPPER FOR VANNSKADENE. 

NÅ FÅR DU KAMPANJERABATT 
PÅ VANNSTOPPEN!

Monterer du Vannstoppen kan du være 100 % trygg. 
Tilkoblet sensorer, vil den registrere eventuelle 
vannskader og automatisk stenge stoppekranen. 
Med i en slik løsning hører også en liten sentralenhet 
som monteres ved utgangsdøren.  

Den har en smartbryter som stenger vanntilførselen 
hver gang du forlater boligen din. Så er du gardert 
i dobbel forstand. Og det er like enkelt å bruke den  
som å skru av lyset. Nå får du kampanjerabatt på 
Vannstoppen. Be om pristilbud for din bolig. 
Du kan også bestille Vannstoppen på vb.no. 

FÅ RABATT OG REDUSERT PRIS PÅ FORSIKRING
Utover gode kampanjepriser har du muligheter for 
ytterligere rabatt. Er du medlem i Huseiernes 
Landsforbund, får du Vannstoppen for kr 3.250,-. 

Da får du også 10% rabatt på rørleggerjobben. 
I tillegg gir If 15% sikkerhetsrabatt på boligforsikringen 
og 10% på innboforsikringen din. 

VOKT DEM FOR VANNPYREN! HVERT 7. MINUTT FÅR EN NY FAMILIE VANNSKADER.

3.250,-Eks. montering

Kampanjepris for medlemmer 
i Huseiernes Landsforbund 

3.895,-Eks. montering

Kampanjepris
(Ordinær pris 4.890,- ).
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Ta vare på, eller kaste?
I sommer gikk jeg til innkjøp av en symaskin. En 

liten Husqvarna sveivemaskin med original bruks-
anvisning fra 1898. Resten av familien skjønner ikke 
hva jeg skal med den; den tar jo bare plass, sannsyn-
ligvis vil den støve ned, og jeg har jo en annen og 
langt nyere maskin jeg bruker til både reparasjoner 
og kreativ utfoldelse. Fornuften sier de har rett, men 
jeg har i lang tid ønsket meg akkurat en slik maskin, 
og i sommer stod den og bød seg frem for kun 850 
kroner i en bruktbutikk. For meg er den et symbol på 
teknologisk revolusjon og skaperglede. 
 Som de aller fleste her i landet har også jeg langt 
flere eiendeler enn jeg trenger. Loft og kjeller er fylt 
med gjenstander som kanskje kan komme til nytte en 
dag. På den ene side er de gamle termosene, fondue-
settet og serviset etter farmor fullt brukbart, men på 
den annen side er det meste i kjellerboden erstattet av 
noe nyere og fiksere. Enn så lenge har det status som 
verdt å ta vare på. Man har et lønnlig håp om at barn 
eller eventuelle barnebarn skal finne tingene attrak-
tive. Sannsynligvis havner mye av det på fyllinga, før 
det rekker å bli gammelt nok. Først når tingene blir 
akkurat passe gamle blir de verdifulle igjen.
 Akkurat nå er for eksempel emaljerte gryter fra 
50- og 60-tallet svært populære. Særlig Lotus-serien 
som ble produsert ved Cathrineholm ved Halden. 
Den ble formgitt av Grete Prytz Kittelsen i 1962, 
og fremheves i dag for sitt flotte design.

 Jeg hadde kjeler i absolutt alle størrelser i denne 
serien, men irriterte meg over hvor dårlige de var å 
lage mat i. Så de tynnbunnede kjelene ble dumpet. 
Bare kaffekjelen og en liten kjele jeg bruker når jeg 
koker egg er igjen. Jeg angrer litt når jeg ser festlige 
reportasjer i interiørbladene, men er samtidig for-
nøyd med at kokekarene ikke lenger stjeler verdifull 
skapplass på hytta.
 Det som er søppel for noen, er skatter for andre. 
Heldigvis. For det er bra at noen tar vare på historien. 
Men man kan undres over hvor mye det er sunt å 
samle på. Hus & Bolig har i denne utgaven vært på 
besøk hos to ekstreme samlere. De har begge fylt hus 
og hjem fra gulv til tak med gjenstander de har et 
kjærlighetsforhold til. En av dem har sågar valgt bort 
familie for å slippe barn som spiller 
data og trykker på den nyeste 
teknologien. For ham er 
50- og 60-tallet det eneste 
saliggjørende. Det er godt 
ikke alle tenker slik. 50- og 
60-tallet var også kald krig, 
Stalins Gulag-leire, et delt 
Tyskland, Maos kultur-
revolusjon og Røde Khmer.

ngs@hus eierne.no

 Redaktør Nina Granlund Sæther leder

4 • 2013
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Jeg håper at dere alle har hatt noen feriefylte sommeruker 
og ladet batteriene. Selv tilbrakte jeg 14 dager av ferien i 
strålende solskinn på hytta på Jeløy og to uker utenlands. 
Jeg kan ikke huske å ha hatt flottere sommervær enn i år. 
Men, dessverre inntraff en episode som ga meg alvorlig 
sjokk. En mangeårig tillitsvalgt i Huseiernes Landsforbund 
var på seiltur langs svenskekysten da han skled og falt ned 
mellom båtsiden og bryggekanten. Med flere alvorlige 
brudd og enorme smerter ble han hentet av svensk ambu-
lanse som tenkte å kjøre ham til Fredrikstad, hvor nær-
meste sykehus i Norge lå. Her ble han imidlertid avvist 
fordi hans bolig er i Akershus og hans lokale sykehus er SIA 
i Lørenskog. Dette ble en for lang reise, og pasienten ble 
derfor kjørt til Trollhettan. Dette er en så katastrofal side 
ved norsk helsevesen at jeg har tillatt meg å berette om dette 
nå rett før stortingsvalget. Jeg synes at arrogante politikere 
som elsker å skryte av hva de har utrettet de siste årene også 
skal få presentert medaljens bakside for velgerne. 
 Denne hendelsen inntraff samtidig med at Senterpartiets 
Ragnhild Meltveit Kleppa på Dagsrevyen skulle skremme 
Krfs velgere med at en stemme på Krf var det samme som 
å gi en stemme til Frp. Slik desperat skremselspropaganda 
er naturligvis forkastelig. Det blir like dumt som å si at en 
stemme til Senterpartiet er det samme som å gi en stemme 
til SV.

Peter Batta har ordet:
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går til konsernsjef Rune Bjerke i DNB for hans for hans 
saklige og ryddige forhold til Huseiernes Landsforbund og aksjonen “Rettferdig rente 2013”. Vi 
sendte et brev til konsernsjefen på formiddagen den 10. juli med en rekke spørsmål om bankens 
hjemmel for rentehevingen i mars i år. Allerede samme ettermiddag mottok vi et grundig svarbrev 
på e-post fra Rune Bjerke. Her påstår han i klare ordelag at DNB (og sikkert de andre bankene) har 
fått skriftlige krav fra Finanstilsynet, og har fått instruks om å bygge vesentlig mer kapital – og 
gi dette arbeidet aller høyeste prioritet. På bakgrunn av eksisterende krav fra norske myndigheter 
har DNB de siste fem årene økt kjernekapitalen med over 56 milliarder kroner, skriver Bjerke til 
HL.  De siste 12 måneder har vi økt kjernekapitalen med nær 11 milliarder, eller over 200 mil-
lioner i uka. Denne enorme oppkapitaliseringen er en myndighetspålagt forsikringspremie mot 
dårlige tider, påstår konsernsjefen i DNB.
 Dersom Rune Bjerkes påstand om at bankene har mottatt konkrete og skriftlige krav fra 
Finanstilsynet etter pålegg fra Finansdepartementet er korrekt, har både Statsministeren og 
Finansministeren snakket usant i flere måneder.  De har stått frem i en rekke medier og påstått 
det motsatte, nemlig at bankene ikke har fått nye krav som betinger økte boligrenter. Foto: DnB.

Peter Batta er administrerende 
direktør i Huseiernes Landsforbund.

Viktig 
stortingsvalg

HL er med i ny klagenemnd
I samarbeid med NELFO, Norske Rørleggerbedrifters 
Landsforening, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsfor-
bund, Norske Anleggsgartnere og Entreprenørforeningen 
Bygg og Anlegg, har HL nå etablert en klagenemnd for 
håndverkertjenester på fast eiendom. Nemnda kan be-
handle klager fra forbruker på håndverkertjenester på fast 

ROS fra BATTA
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eiendom. Det kreves at oppdraget må omfattes av hånd-
verkertjenesteloven og at den innklagede håndverkeren er 
medlem av en av de deltakende bransjeforeningene.
 Behandling i nemnda oppfyller kravene i tvistemåls-
lovens § 6 for fritak fra forliksklagebehandling. 

Aksjonen «Rettferdig rente 2013»
Rett før sommerferien startet HL en aksjon som vi har kalt 
«Rettferdig rente 2013». Ikke fordi rentenivået er skrem-
mende høyt, men rett og slett for å signalisere at bankene 
det siste året har forsynt seg mer og mer av rentemarginen; 
differansen mellom innlånsrentene og utlånsrentene. 
Bankenes innlån, herunder pengemarkedsrentene, samt 
rentene på dine og mine innskudd, og Norges Banks 
styringsrente har vært vedvarende synkende siden oktober 
2012. Til tross for dette har de fleste bankene økt sine 
boliglånsrenter i løpet av våren 2013. 
 Norske banker hadde rekordoverskudd i 2012 med 
rundt 40 milliarder kroner. Dette utgjorde faktisk over 100 
millioner kroner per dag. Renteøkningen på 0,3 prosent, 
som DNB gjennomføte i mars dette året, økte renteinntek-
tene for den ene banken med 840 millioner bare i annet 
kvartal i år. 
 Vi mener at bankene er bunn solide. Med en egen-
kapital i norsk bankvesen på 340 milliarder kroner kan de 

dekke tapene for flere finanskriser. Selv konsernsjef Rune 
Bjerke har betegnet myndighetens nye låneavgifter som 
«norske myndigheters særnorske kapitalkrav». 
 I mer enn et halvt år har vi blitt holdt for narr av både 
finansminister Sigbjørn Johnsen og statsminister Jens Stol-
tenberg. De har hardnakket påstått at myndighetene ikke 
hadde stilt nye kapitalkrav som betinget økt boligrente. Nå 
har vi avslørt at det er regjeringen som har presset bankene 
til å øke renten. Dette har vært et råttent spill som faktisk 
også har gått for åpen scene. Hvis du ønsker å betale høy-
ere boligrente enn nødvendig, så vet du nå hvem du skal 
stemme på ved stortingsvalget.

PS  Nå starter en spennende høstsesong: Vi har berammet over 
50 medlemskurs som blir lagt ut løpende i vår kurskalender på 
nett. Vi skal markere oss på 13 messer, blant annet på Bygg Reis 
Deg, som kun arrangeres annet hvert år. Huseierdagen avholdes 
i år torsdag den 31. oktober. Her kan du som medlem treffe 
distriktslederen i ditt distrikt, noen av våre samarbeidspartnere 
og høre foredrag om aktuelt tema.

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

går til regjeringen, representert ved finansminister Sigbjørn Johnsen, som hardnakket har på-
stått at bankene ikke har fått krav fra myndighetene som skulle føre til høyere boligrenter. Fra pålitelige 
kilder har vi faktisk fått vite at dette er positivt galt og at myndigheten i tillegg arbeider med ytterligere 
skjerping av bankenes kapitalkrav fremover. Det er bare noen uker siden Finanstilsynet skriftlig presiserte 
i brev til bankene at de “har behov for en betydelig økning i ren kjernekapital for å møte de nye reguler-
ingene for banker og forsikring”. Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet beregnet at 
norske banker kan behøve 121 milliarder kroner i kapital de neste tre årene.
 Fra bankledere har vi fått bekreftet at det er lav risiko knyttet til boliglån. Fra pålitelig bankhold har 
vi overraskende nok fått bekreftet at myndighetene er bekymret for en boligboble, og gjør gjennom sine 
reguleringer boliglån gjennom kommersielle banker dyrere. Både nye kapitalkrav generelt, og endring av 
boliglånsvekter spesielt, er innrettet for at boliglån skal bli dyrere. Derfor er det høyst sjokkerende når finansministeren 
og statsministeren har stått frem og påstått dert motsatte. Vi har sendt  e-post til finansministeren, men dessverre ikke 
mottatt svar. Forstår godt at Johnsen har store problemer med å forklare seg!
 Aksjonen “Rettferdig rente 2013” vil nå vurdere situasjonen etter at vi er blitt kjent med hva som virkelig har skjedd 
og at regjeringen har lurt oss trill rundt. I denne vurderingen vil vi måtte revurdere å gå til søksmål mot bankene, og i 
stedet gå til aksjon mot regjeringen. Dersom regjeringen gjennom sine kapitalkrav har bygget inn økning i boligrentene, 
er det en mulig hjemmel for den renteøkningen som ble gjennomført i bankene tidligere i år. Foto: Espen Johansen.

RIS
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PAKKEPRIS
15.300,- inkl. mva.

PAKKEPRIS
24.800,- inkl. mva.

NORSKPRODUSERT

Norges mest solgte

56 30 41 00 (kl. 08-22) • ALUTEC.NO
BESTILLING:

Kan bygges som A  eller B

Totalvekt kun 170 kg
Huspakke 1

Huspakke 2

Norges mest solgte

 Din SIKKERHET ved maling og vedlikehold i høyden
 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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„

Totalt går kommunale gebyrer opp 3,3 prosent 
fra i fjor.

 – Det er overraskende at man også i en pe-
riode med rekordlave renter opplever nok et år 
med realvekst i de kommunale gebyrene, sier Pe-
ter Batta, administrerende direktør i Huseiernes 
Landsforbund.
 Hele 12 381 kroner skiller dyreste og billigste 
kommune fra hverandre.

Varierer enormt
Dyrest er Nordre Land med 18 431 kroner, og i 
den andre enden av skalaen finner vi Sola med 
6 050 kroner. Det betyr at det er godt over tre 
ganger så dyrt i den dyreste som i den rimeligste 
kommunen.
 De dyreste kommunene er alle små, og de 
store kommunene er ofte blant de rimeligste.
 – Tallene er klare. De kommunene som sli-
ter mest og er dyrest, er de små. Noe må gjøres, 

Hvor du bor har mye å si for størrelsen på de kommunale gebyrene du betaler.

FORSKJELL: Kommunale 
gebyrer, blant annet på 
drikkevannet, varierer 
mye fra sted til sted. 
Foto: Kerstin Mertins / 
Scanpix.

vi kan ikke ha over 1500 forskjellige anlegg som 
skal bemannes og drives. Vi må slå sammen 
vann- og avløpsanlegg for å drive mer effektivt, 
sier Dag Refling, utredningssjef i Huseiernes 
Landsforbund.
 – Vi kan ikke akseptere at noen husstander 
må betale nesten 20 000 kroner i året i gebyrer 
for en beskjeden husbankbolig. Politikerne må 
ta ansvar for å levere tjenester som er bra og 
rimelige, sier han. 
 Statistikken viser altså meget store variasjo-
ner i størrelsen på kommunale gebyrer for vann, 
avløp, renovasjon og feiing for en standard bolig 
på 120 kvadratmeter. Undersøkelsen er utført av 
Statistisk Sentralbyrå på oppdrag fra Huseiernes 
Landsforbund.

Øker mer enn inflasjonen
Etter noen få år med moderate økninger på be-
gynnelsen av 2000-tallet, øker gebyrene nå mer 

TeksT: Linda ØrstaVik Öberg

Store 
gebyrforskjeller
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HELT NØDVENDIG: De 
kommunale gebyrene 
dekker kostnader for 
vann, avløp, renovasjon 
og feiing. Foto: Petter 
Emil Wikøren / Scanpix.

enn inflasjonen. Noe kan forklares med økt standard 
på vannforsyning, avløpsanlegg og renovasjon som 
følge av økte myndighetskrav, og noe kan skyldes 
etterslep av investeringer i ledningsnettet. Huseiernes 
Landsforbund er ikke misfornøyd med det, men mye 
tyder på at økningen skyldes at kommunene har alt-
for lav produktivitetsutvikling.
 – Vi må huske at det ligger mange fremtidige 
utgifter og venter, for vi har et gammelt røropplegg i 
Norge med dårlig teknisk standard. Vi tror folk flest 
har forståelse for at dette vil koste, men det er viktig 
at politikerne også tar ansvar for å gjøre det så kost-
andseffektivt som mulig. Det holder ikke bare å si at 
folk får betale det det koster. Vi må få opprettet flere 
interkommunale selskap, sier Refling.
 Lav pris finner en både der det er små investerin-
ger og lav teknisk standard, men også der kommuner 
har gått sammen om store moderne tekniske anlegg 
med topp kvalitet og høye investeringer.
 Huseiernes Landsforbund mener at det må satses 
på store interkommunale anlegg med høy kvalitet for 
å unngå at stadig større deler av husholdningsbudsjet-
tene går med til å betale gebyrer til kommunene uten 
at kvaliteten øker.
 Komplett liste over alle kommuner finner du på 
Hus & Boligs nettsider www.hus-bolig.no. 
loo@huseierne.no.

De 10 dyreste 
kommunene i 2013:
1.  Nordre Land   18 431 kr
2.  Lardal   18 403 kr
3.  Hornindal  18 391 kr
4.  Nesseby  18 375 kr
5.  Nord-Aurdal  18 331 kr
6.  Engerdal  18 049 kr
7.  Åmot   17 579 kr
8.  Lierne  17 506 kr
9.  Kåfjord  17 374 kr
10. Høylandet  17 288 kr

De 10 rimeligste  
kommunene i 2013:
1.  Sola     6 050 kr
2.  Årdal     6 238 kr
3.  Stavanger    6 803 kr
4.  Lyngdal    6 857 kr
5.  Lørenskog    7 037 kr
6.  Volda     7 053 kr
7.  Time     7 133 kr
8.  Klepp      7 151 kr
9.  Rælingen    7 269 kr
10. Kongsberg    7 294 kr
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* Prisen er inkl. mva. og forutsetter 12 mnd. avtaletid. Minste totalpris er  
 kr 3 348,- per år. Har du ikke et aktivt fasttelefoni-abonnement, vil linjeleie  
 på kr 79,- per måned komme i tillegg.

Vi gir deg mest bredbånd for pengene,  
og den beste kundeopplevelsen.  
Ring oss i dag på 38 79 79 00 
så tar vi en bredbåndsprat :)

279,-
kun

pr. mnd.*

Spesialpris for  
HL-medlemmer
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Partiene har fått sommeren på å svare 
på ti boligpolitiske spørsmål, og fikk 

beskjed om å svare ja eller nei der det var 
mulig. Ikke alle partiene var like flinke, så 
noen steder har vi vært nødt til å kutte litt 
i svarene.  
 Vi har plukket ut områder som vi 
mener er viktige for huseiere landet rundt, 
forankret i Huseiernes Landsforbunds 
satsningsområder og kjernesaker. Her 
spør vi om alt fra BSU, egenkapitalkrav, 
Enovas støtteordninger, eiendomsskatten, 
formuesskatten, arveavgift, enøk-tiltak, 
ROT-fradrag og tekniske krav til utleie-
enheter. 

Verdt å vite 
før valget
Da var det tid for stortingsvalg igjen, og det er opp til deg å 
bestemme hvem som skal styre landet de kommende fire årene. 
Løftene er mange, og det er ikke alltid like lett å skille 
partiene fra hverandre i viktige boligsaker. 

TEKST: LinDa Ørstavik Öberg

vil hjelpe unge boligkjøpere
Alle partiene er enige om at det må byg-
ges mer og raskere for å sørge for at alle 
har et sted å bo, og for å lette presset på 
dagens boligmarked og boligpriser. Flere 
nevner også Husbanken som en viktig 
aktør, og viktigheten av å bygge flere 
studentboliger for samtidig å lette presset 
på leie- og boligpriser.
 Med unntak av Arbeiderpartiet og 
Sosialistisk Venstreparti, vil alle de andre 
partiene øke årlig sparing og maksbeløp 
i BSU. Senterpartiet er 
friskest i satsingen og 
vil øke årlig spare- „
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1) Hva vil partiet gjøre for at 
flere unge skal kunne kjøpe 
egen bolig?

2) Hvor mye bør man kunne 
spare årlig og totalt gjennom 
BSU-ordningen?

3) Vil dere redusere egen- 
kapitalkravet ved boliglån?

4) Er Enovas støtteordninger  
for boligeiere gode nok?

5) Vil partiet bruke lignings-
satsene som skattegrunnlag 
for den kommunale eien-
domsskatten?

6) Vil partiet fjerne formues-
skatt på boligeiendom ved  
å øke bunnfradraget?

7) Er en stemme på ditt parti 
en stemme for eller mot 
arveavgift?

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

9) Vil partiet støtte innføring av 
skattefradrag for rehabiliter-
ing, ombygging og tillegg, 
såkalt ROT-fradrag?

10) Vil partiet vurdere å lempe 
på de tekniske kravene til 
utleieenheter i eneboliger?

SOSIALISTISK VENSTREPARTI:

Vi vil ha en nasjonal boligplan for flere boliger, 
utbygging av enda flere studentboliger, kommunale 
boligselskap og leie til eie-programmer.

Dagens nivå er fornuftig. Bare et fåtall benytter 
ordningen fullt ut i dag og effekten er usikker. 
Da er økning ikke riktig bruk av skattepenger.

Nei.

Nei. SV vil styrke Enova ytterligere. 

Ja.

Nei. Men vi er åpne for ytterligere oppjusteringer 
av bunnfradraget.

For. Det er en del av den omfordelingen som gjør 
at Norge er et land med lave forskjeller. 

Nei. Vi vil heller øke direkte støtte gjennom for 
eksempel Enova. 

Nei. Erfaringene fra Sverige viser at ordningen 
blir misbrukt og ikke fungerer etter hensikten.

Nei. Kravene er satt for å oppfylle miljøkrav og for 
at også funksjonshemmede skal ha flere boliger å 
velge mellom. 

beløp til hele 50 000 kroner, 
og det totale sparebeløpet til 
500 000 kroner.
 Regjeringspartiene vil ikke 
senke egenkapitalkravet på 15 
prosent, mens de andre partiene 
mener at kravet er for absolutt og 
ikke tar hensyn til hva søkerne 
faktisk tjener og kan betjene av 
boliglån.

Åpner for enklere utleie
Når det kommer til eiendoms-
skatten vil Arbeiderpartiet, 
Senterpartiet, Venstre, Kristelig 
Folkeparti og Sosialistisk Venstre-
parti videreføre eiendomsskatten 
mer eller mindre slik den er i 
dag. Høyre og Fremskrittspartiet 
er som kjent i mot eiendoms-
skatt 
 Alle partiene med unntak av 
Kristelig Folkeparti sier de er for 
å øke bunnfradraget videre slik 
at færre må betale formueskatt 
på boligeiendom. Å fjerne arve-
avgiften helt er det kun Venstre, 
Høyre og Fremskrittspartiet som 
vil.
 De tekniske kravene til utleie-
enheter har fått mye oppmerk-
somhet og har blitt oppfattet 
som unødvendig strenge, og de 
fleste partiene er åpne for å tøye 
på disse kravene. Arbeiderpartiet 
sier at de må gjøre en vurdering, 
mens Sosialistisk Venstreparti 
ikke er interessert i å endre på 
kravene.
 Alle de borgerlige partiene 
er åpne for skattefradrag ved 
enøktiltak i boligen, men Arbei-
derpartiet og Sosialistisk Ven-
streparti er imot. Alle er enige 
om å forbedre Enovas ordninger 
ytterligere. Når det kommer til 
skattefradrag for rehabilitering, 
ombygging og tillegg, såkalt 
ROT-fradrag, er det bare Frem-
skrittspartiet og Senterpartiet 
som stemmer for dette.
 Her er hva partiene svarte.
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ARBEIDERPARTIET:

Det må bygges flere boliger. Både staten og kommunene har et 
ansvar for å få opp takten i boligbyggingen. Vi vil sette klare 
mål for boligbyggingen for å holde tritt med befolkningsvek-
sten. Vi har økt BSU-ordningen, og vil styrke startlånsordning-
en slik at flere unge kan få lån til etablering i egen bolig.

Vi økte totalt sparebeløp i BSU-ordningen med 
50 prosent i 2009, de aller færreste når taket i dag. Det virker 
derfor lite hensiktsmessig å styrke BSU-ordningen ytterligere 
per i dag. 

Nei. En mer nøktern utlånspraksis i bankene kan bidra til å 
dempe oppbyggingen av risiko i husholdningene og til å dem-
pe boligprisveksten, noe som over tid kan gjøre det enklere å 
komme seg inn på boligmarkedet.

I de nye støtteprogrammene fra Enova får boligeiere flere 
muligheter for støtte. Det er bra.

Eiendomsskatten er en frivillig kommunal skatteform. Det 
må være opp til den enkelte kommune å avgjøre hvordan en 
ønsker å utforme denne, innenfor rammene av lovverket. Vi har 
gitt kommunene adgang til å bruke det samme takseringssys-
temet som anvendes i beregningen av formuesskatten.

Vi har mer enn femdoblet bunnfradraget siden 2005, fra 
151 000 til 870 000. Det innebærer at et ektepar i 2013 kan eie 
en nedbetalt bolig verdt 7 millioner før de kommer i formues-
skatteposisjon. Vi kommer til å øke bunnfradraget ytterligere.

Vi vil ikke fjerne arveavgiften. Vi har gjort betydelige grep for 
å gjøre avgiften mer rettferdig ved i større grad å likebehandle 
ulike typer formuesobjekter, redusere satsene og øke innslags-
punktene. Arveavgiften kan ses på som en lempelig erstatning 
for manglende inntekts- og gevinstbeskatning.

Vi er generelt større tilhenger av målrettede støtteordninger 
enn å lage nye fradragsordninger som kompliserer og uthuler 
skattesystemet.

Nei. Et slikt forslag vil være svært kostbart, ha dårlige forde-
lingseffekter og føre til økt knapphet på håndverkere og økte 
priser på håndverktjenester i den situasjonen vi har i Norge i 
dag, med Europas laveste ledighet.

Vi vil vurdere de samlede virkningene av kvalitetskravene som 
er stilt til boligbygging på alle nivåer, og vurdere geografisk 
differensierte krav i byggeforskriftene.

SENTERPARTIET:

Senterpartiet vil styrke BSU-ordningen og fortsette 
styrkingen av Husbanken. Vi vil legge til rette for økt 
boligforsyning både i pressområder og i områder der det 
bygges for lite fordi verdien av boligen ofte ikke tilsvarer 
byggekostnaden.

Vi vil styrke BSU-ordningen, slik at man kan spare minst 
50 000 kroner i året og 50 000 kroner totalt. 

Nei. Vi mener andre tiltak, som styrking av BSU, er bedre 
for å lette inngangen til boligmarkedet.

Vi mener det er viktig med støtteordninger som gir  
incentiver til energitiltak i boliger. Enova har økt  
støtten til husholdningene, og gir nå også støtte til 
energikartlegging av boliger. 

Nei. Vi vil videreføre eiendomsskatten som en frivillig, 
kommunal skatteform. Det må være opp til den enkelte 
kommune å bestemme skattegrunnlaget. 

Vi vil øke bunnfradraget i formuesskatten ytterligere, slik 
at færre må betale formuesskatt. 

Vi vil øke fribeløpet i arveavgiften ytterligere.

Ja. ROT-fradrag, som Senterpartiet ønsker innført, vil 
gjelde også ved enøktiltak i boligen. 

Ja. 

Ja. Vi mener det må forenklinger til når det gjelder 
tekniske krav til utleie i egen bolig. 
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VENSTRE:

Innføre et veiledende egenkapitalkrav på 10 prosent, 
og la bankene få utøve skjønn ved lånetilsagn ved kjøp 
av bolig, samt øke beløpsgrensene i BSU. Generelt vil 
Venstre øke utbyggingstakten til 40 000 i året, og bygge 
flere studentboliger og utleieboliger for å bidra til å lette 
inngangen for unge boligkjøpere.

Man bør kunne spare 30 000 kroner årlig og 300 000 kroner 
totalt. I tillegg vil vi øke prosentsatsen i skattefradraget fra 
20 til 28 prosent. 

Vi vil ha et veiledende egenkapitalkrav på 10 prosent, og la 
bankene få utøve større skjønn ved lånetilsagn ved kjøp av 
bolig – blant annet basert på fremtidige inntektsutsikter.

Nei, vi ønsker å forbedre disse. Vi vil også bruke skatte-
incentiver for energitiltak i egen bolig. 

Ja, inntil et bedre og mer treffsikkert system foreligger. 

Vi ønsker å redusere formuesskatten ved en gradvis 
økning av bunnfradraget. 

Vi har programfestet at vi ønsker å fjerne arveavgiften. 

Ja, og det har vi også foreslått på Stortinget.  

I utgangspunktet ikke på nåværende tidspunkt, 
men Venstre er åpen for å vurdere dette dersom 
konjunktursituasjonen tilsier det. 

Ja. Så lenge sikkerheten (brann mv) er ivaretatt, mener vi at 
det bør være større grad av avtalefrihet på dette området. 
Det har vi også fremmet et eget forslag om på Stortinget. 

KRISTELIG FOLKEPARTI:

Vi trenger en mer aktiv boligpolitikk slik at det bygges 
flere boliger. KrF vil styrke BSU-ordningen betydelig. 
Vi vil også opprette en «leie-før-eie»-ordning under 
Husbanken for unge førstegangsetablerere der leien til 
Husbanken fungerer som avdrag på egen bolig, slik at 
en kan kjøpe ut boligen når en har spart opp egen-
kapital og kan få lån.

Vi mener totalgrensen bør heves til 300 000, 
og årlig maksimalt sparebeløp til 30 000. 
Dessuten bør skattefradraget være på 30 prosent 
av årlig spart beløp, og maksalderen endres fra 
33 til 35 år.

Ja.

Nei, vi mener Enova må erstatte dagens støtteordning 
for energitiltak i husholdninger med en enkel og 
ubyråkratisk støtteordning for energisparing og 
konvertering fra fossile energibærere.

Vi har i Stortinget foreslått at verdsettelse av eiendom 
skal begrenses oppad til 30 prosent av omsetnings-
verdi ved beregning av grunnlaget for eiendomsskatt.

KrFs hovedgrep på formuesskatten er at vi vil fjerne 
den helt for arbeidende kapital som bidrar til å sikre 
norske bedrifter og arbeidsplasser. Vi har ikke tatt 
stilling til om bunnfradraget generelt bør økes.

Vi vil avvikle arveavgiften ved generasjonsskifte i 
familieeide bedrifter når neste generasjon driver 
virksomheten videre. 

Ja.

Nei.

Her kan det være behov for en helhetlig gjennomgang 
av de kravene som stilles. KrF vil arbeide for et enklere 
Norge, og åpenbart urimelige krav bør man kunne 
gjøre endringer på.
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HØYRE:

Høyre ønsker å gjøre det lettere å få bygget nok boliger 
raskt, BSU bør forbedres og gjøres mer attraktiv. 
Beskatningen av utleieboliger har økt sterkt, bl.a. ved 
særskilt økning av formuesskattegrunnlaget for utleieboliger. 
Det har påvirket leiekostnadene. Skal unge boligkjøpere ha 
mulighet til å spare egenkapital må leiekostnadene ned. 

Vi vil styrke ordningen med Boligsparing for ungdom gjen-
nom å doble beløpet man kan spare fra 150 000 til 300 000, 
heve fradragssatsen fra 20 til 28 prosent og heve det årlige 
sparetaket til 25 000. 

Vi vil tilbakestille egenkapitalkravet for boliglån fra 15 til 10 
prosent.

Nei.

Vi er i mot eiendomsskatt og forsøker i de fleste kommuner 
hvor vi har flertall, å fjerne eller redusere denne. 

I perioden 2013 – 2017 vil Høyre trappe ned formues-
skatten ved å heve bunnfradraget til 20 - 25 millioner kroner, 
og redusere satsen fra 1,1 til 0,5 prosent. Samtidig kan 
verdsettelsen av næringseiendom gradvis justeres opp mot 
nivået på andre investeringer. 

Høyre ønsker å fjerne arveavgiften.

Vi har bedt Regjeringen legge frem forslag til ulike modeller, 
inkludert bruk av skattesystemet, for å stimulere til energi-
effektivisering i eksisterende boliger. Det skal gis tilbud om 
gratis energisjekk av boligbygg.

Vi vil innføre et skattefradrag for energieffektiviseringstiltak 
i boliger, men utover det har vi ikke prioritert ROT-fradrag. 

Vi har støttet forslag om dette. 

FREMSKRITTSPARTIET:

Forenkle plan- og bygningsloven, redusere byggreguleringer 
og fylkesmannens innsigelsesrett. I byene må det tillates 
høyere bygg, bedre BSU.

Vi har foreslått å øke årlig sparing til 25 000, og samlet 
sparing til 300 000 kroner.

Ja, fordi den ikke tar hensyn til hvilket lån låntaker 
klarer å betjene.

Nei, de bør bli teknologinøytrale.

FrP er mot eiendomsskatt.

Ja.

Mot. Vi har foreslått å avvikle arveavgiften.

Ja, det er et forslag vi vil vurdere.

Ja, og vi er det eneste partiet som har foreslått dette i 
Stortinget. Forslaget fikk bare FrPs stemmer.

Ja.
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TeksT: Linda Ørstavik Öberg

Bladfyken deles hvert år ut til en person, et medieprodukt, 
nettsted, blad eller andre kanaler, eller et forlag / medieeier 
som har utmerket seg på en særdeles positiv måte for og 
innen fagpressen som mediekanal. I år var det  Hus & Boligs 
redaktør, Nina Granlund sæther, som stakk av med den gjeve 
prisen.
 – Jeg er utrolig stolt og glad for å få denne prisen, og 
synes det er stor stas å bli hedret på denne måten, sier hun. 
etter 26 år som journalist og redaktør, kan hun glede seg 
over at Hus & Bolig under hennes ledelse har økt opplaget fra 
77 338 i 2001 til over 210 000 i fjor.

aktiv, kunnskapsrik og raus
Juryen, som ble ledet av NRks Christian Borch, uttalte at 
Granlund sæther ble årets Bladfyk først og fremst for sin 
formidable innsats i Hus & Bolig, men også fordi hun gjen-
nom mange år har markert seg som en engasjert og aktiv 
medspiller på mange områder. Flere episoder ble dratt frem, 
blant annet den da utgiveren av hennes forrige blad fant ut 
at direktøren burde være ansvarlig redaktør. Granlund sæther 
protesterte og sto på sitt. senere har hun hatt mye tilleggs-
ansvar utover redaktørjobben, som leder i Fagpressens  
redaktørforening og styremedlem i Fagpressens hovedstyre.

 Juryen legger vekt på at fagpressen gjennom mange år 
har blitt vant til at det går an å be henne om alt fra praktisk 
hjelp, moralsk og presseetisk støtte, morsomme taler, korrekt 
hukommelse, og mye annet som kolleger kan trenge.
 – etter 26 år i pressen er det ekstra hyggelig å bli hedret 
av gode journalistkolleger og andre i bladbransjen. Jeg synes 
det er veldig interessant å jobbe i fagpressen hvor jeg har 
blitt kjent med mange dyktige mennesker. Ikke minst setter 
jeg pris på nettverket  som er utrolig viktig for oss som jobber 
i små redaksjoner, sier Granlund sæther.

Hus & bolig på mobil
Hus & Bolig, som er medlemsbladet til Huseiernes Landsfor-
bund, utgis seks ganger i året. I Granlund sæthers redaktørtid 
har staben økt fra én til tre fulle stillinger, og den siste tiden 
er det blitt lagt ned mye arbeid på bladets nettsatsing og 
innkjøp av nytt produksjonssystem. Nå er det tid for digital 
utvikling, og hun er på vei til å ta bladet med dit. snart kan 
du også lett lese Hus & Bolig på mobil, og en egen app vil 
være tilgjengelig om kort tid. 
 – Med den nye løsningen kan HL-medlemmer laste ned 
bladet til nettbrett eller telefon uten å betale noe ekstra, og 
på sikt håper vi også å kunne tilby eksklusivt stoff, bilder og 
filmklipp som ikke finnes i papirutgaven, forteller Granlund 
sæther. loo@huseierne.no

nina granlund sæther ble før sommeren 
hyllet av Fagpressen som en aktiv og bygg-
ende redaktør, klok og raus kollega og 
kunnskapsrik medspiller.

Hederspris til 
Hus & boligs 
redaktør

Antall personer som er utsatt for støy 
i Norge, har økt med 225 000 siden 
1999,melder klima- og forurensingsdi-
rektoratet. Det er fordi støyen fra vei-
trafikk øker samtidig som befolkningen 
vokser. ser man bare på de boligene som 
var støyutsatt i 1999, har støyplagene 
derimot gått ned med fire prosent på 
grunn av en rekke støytiltak. 

Flere utsatt for støy 
Mange har et kjært forhold til humler. 
På verdensbasis finnes omtrent 250 arter, 
og her til lands har vi 34. I fjor ble 5 000 
eksemplarer av «humleplakaten» revet 
bort på rekordtid. Nå har Artsdatabanken, 
NINA og Hageselskapet laget en ny og 
bedre utgave av den populære plakaten 
for å øke den generelle kunnskapen om 
humlearter i Norge. 

ny humleplakat
Reglene for startlån skal strammes inn, 
og det skal komme klart frem hvem som 
kan få, melder kommunaldepartementet.
 –  I Noreg har me ein vel fungerande 
lånemarknad som kan tilby lån til dei aller, 
aller fleste av oss, seier kommunal- og 
regionalminister Liv signe Navarsete. 
– Husbanken skal supplere, og ikkje kon-
kurrere med private kredittinstitusjonar. 

endrer reglene
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Arkitekt Gaute Brochmann mener fortet-
ting langs T-banenettet i hovedstaden 
fører til eldregettoer, og han har tatt 
i bruk ordet “åreknutepunkt” for å be-
skrive fenomenet han er meget skeptisk 
til. Det er først og fremst eldre som 
kjøper disse leiligeheten, og de holder 
seg mest inne. Det fører til lite urbane 
miljøer uten pulserende liv, hevder han.

Åreknutepunkt
Boligsiden.dk har undersøkt hvilke ord 
som kan gi deg en høyere og lavere prs 
for boligen din. I den positive enden 
finner man sauna, brygge, jacuzzi, 
eksklusiv, vinkjeller, parkett, stukkatur, 
shopping, sjelden og balkong. Ordene 
tvangsauksjon, dårlig, falleferdig, eldre, 
motorvei, håndverker, rivning og utrops-
tegn bør ikke overraskende unngås. 

Unngå utropstegn!
Det ble gitt igangsettingstillatelse til 
14 800 nye boliger 1. halvår i år. Dette 
utgjør en økning på nesten 600 boliger, 
eller vel 4 prosent, sammenlignet med 
samme periode i 2012, viser nye tall 
fra SSB. Fritidseiendommer, garasjer 
med mer har derimot hatt en nedgang i 
igangsettingen på 0,7 prosent sammen-
lignet med perioden januar – juni 2012.

Flere boliger

TekST: Linda Ørstavik Öberg

Hittil har det vært tilstrekkelig at de 
som legger inn bud på en bolig legger 
inn det første budet skriftlig. Alt man 
legger inn av bud etter det har man 
kunnet legge inn muntlig. Men fra års-
skiftet vil slike muntlige bud ikke være 
gyldige, nå skal alt legges inn skriftlig.

kan bruke sms og e-post
Finansdepartementet sørger med andre 
ord for endringer i eiendomsmeglings-
forskriften om dokumentasjon av bud-
runder. eiendomsmeglere og advokater 
som driver eiendomsmegling skal bare 
formidle bud, avslag og aksepter som er 
gitt skriftlig.
  Den videre kommunikasjonen mel-
lom megler, selger, budgivere og andre 
interessenter, skal også skje skriftlig. 

 Alle former for elektroniske meld-
inger som kan lagres på betryggende 
måte, oppfyller kravet til skriftlighet, 
herunder SMS og e-post.
 Megler skal innhente legitimasjon og 
signatur fra budgivere før bud formidles. 
Megler skal dessuten informere om  
fremgangsmåten ved budgivning i salgs-
oppgaven. endringene trer i kraft 
1. januar 2014.

vil redusere tvister
Bakgrunnen er at Finanstilsynet den 
siste tiden har mottatt et økende 
antall klager fra boligkjøpere som har 
vært usikre på om budrunden har vært 
håndtert korrekt. Hovedformålet med 
endringene er å øke forbrukernes tillit til 
at budrunden foregår på korrekt måte, 
samt redusere antall tvister i forbindelse 
med avtale om kjøp og salg av bolig. 
De mener også at dette kan bidra til 

å dempe tempoet i budrunden, slik at 
boligkjøpere kan ta avgjørelser på bedre 
grunnlag enn i dag.
 – Med dagens teknologi er tiden inne 
for å stille større krav til etterprøvbar-
het i budrunden, slik at budprosessen 
blir enda tryggere for kjøpere av hus og 
hjem. kjøp og salg av bolig og fritids-
eiendommer er blant de viktigste og 
største økonomiske transaksjonene som 
nordmenn gjør. Derfor er vi opptatt av å 
legge til rette for at budrunder blir gjen-
nomført på 100 prosent korrekt, trygt og 
sikkert vis, sier finansminister Sigbjørn 
Johnsen. 
 Reglene kan fravikes ved utleiemeg-
ling, utenlandsmegling og ved omset-
ning av eiendom som ikke er egnet til 
bruk for bolig- eller fritidsformål. 
loo@huseierne.no

Finansdepartementet har nå fastslått at alle budrunder ved boligsalg skal foregå 
skriftlig fra 1. januar 2014.

budrunder må være skriftlige

Hittil i år er gjennomsnittlig pris for fritidsboliger 
ved sjøen 2 293 000 kroner. Dette er en nedgang på 
6 prosent fra tilsvarende periode i fjor, og på hele 
11,3 prosent fra samme periode i 2011. Det viser den 
årlige analysen av markedet for fritidsboliger ved sjøen 
som eiendomsmeglerforetakenes Forening , eFF, og Finn.
no har fått utarbeidet av TNS Gallup.
 Hittil i år er det kun solgt 206 sjøhytter via megler 
og advokat. Det er en betydelig nedgang på hele 54 

prosent fra samme periode i fjor, og det laveste antallet 
siden målingene ble gjennomført første gang i 2010. 
 – Vi forventer at det legges ut mange fritidsboliger 
i juni, og dette vil kunne bidra til at trenden om en 
priskorreksjon i fritidsboligmarkedet fortsetter, sier 
Christian Vammervold Dreyer i eFF.
 Lyngdal har høyest prisvekst, Risør størst prisned-
gang og Lillesand er dyrest. Det selges mest på Hvaler. 
loo@huseierne.no

kraftig prisfall på sjøhytter



Dermed er førstegangskjøperne nå 
ett år eldre enn de var for to år 
siden. Det viser en undersøkelse fra 
Sparebank 1.
 Samtidig tar stadig flere foreldre 
opp boliglån for å hjelpe sine barn, 
og det er også vanlig med  forskudd 
på arv og pant i egen bolig for å 
hjelpe de unge håpefulle med å få 
tak over hodet. Forklaringen er økte 
boligpriser og strengere krav til 
egenkapital ved banklån.
 I tråd med de nye retningslin-
jene som Finanstilsynet innførte 1. 
desember 2011, må lån normalt ikke 
overstige 85 prosent av boligens 
verdi. Ved kjøp av bolig må du være 
forberedt på å dekke de resterende 
15 prosent og kjøpsomkostninger 
gjennom oppspart egenkapital. Tidli-
gere var egenkapitalkravet på  
10 prosent.
 Mange unge har god inntekt, 
men mangler egenkapitalen. Da kom-
mer foreldrene på banen og tar opp 
lån.
 – Vi ser en økende tendens til at 
foreldre tar opp boliglån på vegne 
av sine barn. Trenden er at færre 
unge under 25 år tar opp det vi 
kaller Boliglån for unge enn tidli-
gere år. Trenden er sterkest i byene 
der også prisnivået er høyere enn 
i distriktene, sier informasjonssjef 
Lars Ove Breivik i Sparebanken Vest 
til Aftenposten. Samtidig ser de en 
vekst i låneopptak hos kunder over 
45 år, altså den typiske foreldre- 
generasjonen. Det underbygger  
teorien om at foreldre tar opp lån 
som de senere gjør om til private 
boliglån for barna sine.   
loo@huseierne.no

Alderen på førstegangs-
kjøpere fortsetter å stige. 
Nå er vi hele 28,5 år før vi 
kjøper vår aller første bolig.

Førstegangs-
kjøpere 
stadig eldre
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 HS EIENDOM AS
v/Ing/MNTF Jarle Stærnes 

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

Sophus Lies gt. 6B, 0264 OSLO
Tlf.: 97 79 20 50.   
E-post: jarle@akertakst.no  AK

ER
SH

US
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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 Takserings-
forbund. 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
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GONSHOLT TAKSERING AS
v/siv.ing. Helge Gonsholt
Taksering av boliger og 
forretningseiendommer.
Boligsalgsrapport. Brannskjønn.
Humleveien 9, 1400 SKI
Tlf.: 64 87 19 04. 
E-post: g.takser@online.no  FO

LL
O

/A
KE

RS
HU

S

 
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
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 MK – TAKST
v/Arvid Martin Kvalbein

Boligsalgsrapport, tilstandsrapport,
verditaksering av bolig og næringseiendommer.

Gamleveien 87, 4315 SANDNES
Tlf.: 92 82 36 44.   
E: makv@online.no / www.mamut.net/AMK  RO

GA
LA

ND

 
 NORD TAKSERING AS
Ingeniør- og konsulentfi rma

Rådgivning, reklamasjonsrapporter,
verdi- og lånetakster, skadetaksering. 

Huken 5, P.b. 1555, 3902 PORSGRUNN
Tlf.: 35 55 35 31. Fax: 35 55 35 36
E-post: post@nordtaksering.no TE

LE
M

AR
K

 
 EIVIND FROST NORDHAGEN
Taksering,- verdi og skade på bygning, innbo 
og løsøre. Skjønn. Boligsalgsrapporter, bistand 
ved eiendomsoverdragelser. Energisertifi sering. 
Nils Uhlin Hansens veg 25, 7026 TRONDHEIM
Tlf.: 72 55 34 02. Mob.: 92 06 09 55.
E-post: eivind@eivindfrost.no
www.eivindfrost.no  SØ
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G

 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@gmail.com

 
  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
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 INGENIØR ARNE KRISTIANSEN MNTF
Verdi og lånetakst for salg og refi nansiering. 
Boligsalgsrap., reklamasjon kjøp/salg/oppføring, 
skadetakster, skjønn, sopp-og muggskader.
Veritas godkjent for boligsalgsrapport. 
Nordre Morstadgutua 16, 2750 GRAN
Tlf.: 61 33 06 46. Mob.: 90 87 36 06.
E-post: takstmann@arnekristiansen.no 
www.arnekristiansen.no  OP

PL
AN
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«Hei, er Sondre der?» Det er nabojenta som ringer 

på. Tenk å komme uanmeldt på den måten. At for-

eldre ikke har vett nok i hodet til å sende en sms for 

å sjekke at det er i orden først. Hva har skjedd med 

verden? Nei da, jeg er ingen grinebiter. Faktisk synes 

jeg det er søtt at den blonde lille fireåringen som 

bor rett over gaten ringer på døren, og vil leke med 

min jevnaldrende sønn. Det er jo smått tragisk hva 

mange unger ikke lenger får oppleve.

 Jeg husker fra jeg var liten, hvordan jeg våknet 

en varm sommerdag. Full av forventninger om at i 

dag må det skje noe gøy. Men å ha det gøy alene er 

for kjedelig. Man må ha noen å dele gleden med. 

Da løp jeg da. Klokka 9 om morgenen over til na-

bogutten, Christian. Ringte på døren og ventet. Ja, 

jeg gikk dit helt uten å vite om han var hjemme el-

ler ei. Det er jo nesten utenkelig i dag. Var han ikke 

hjemme måtte jeg fly videre opp gata til blokkene 

der Stian bodde. Der ringte jeg på foran oppgan-

gen. Var jeg heldig slapp jeg inn når noen kom ut. 

Fortsatt ante jeg ikke om noen var inne. Var ikke 

han hjemme, beinfløy jeg videre til “Gurken”. Der 

luktet det alltid krydder i oppgangen. Kanskje skulle 

vi spikke pinner til piler, feste kinaputter på dem, 

fyre dem opp og skyte dem med buen langt og 

høyt inn i borettslaget hans? Det fikk alltid folk til 

å våkne. Eller kom vi til å sykle “kongeløypa” oppi 

marka? Uten hjelm. Det gikk visst på 80- og 90-tal-

let. Videre kunne jeg stikke til André, Ole og kanskje 

gjennom skogen til Henning. Jeg fant alltid noen.

 “Gurken” var som regel hjemme og godt var det. 

Men forventningen. Den sitrende, 

kilende følelsen i magen det var ikke 

å vite. At det ikke var forutbestemt 

hvem du skulle tilbringe dagen 

med. Om du i det hele tatt kom 

over noen som var hjemme. Den 

gleden tipper jeg disse fire-

åringene får kjenne på. Om 

ikke vi foreldre først sen-

der sms, for å sjekke 

om det er greit da. 

dek@huseierne.no

Ring på – ikke send sms

I løpet av de fire årene som har gått siden Europa begynte 
utfasingen av glødepærer til fordel for LED-pærer av høyere 
kvalitet, har over 70 produkter blitt trukket fra salg. Osram 
advarer nå mot lavkvalitets-LED på det norske markedet.
 De aktuelle produktene, hvorav mange er importvarer av 
dårlig standard, spenner fra individuelle LED-pærer til kom-
plette belysningsløsninger for industriell, profesjonell og pri-
vat bruk. De ble trukket tilbake av Europakommisjonen som et 
forebyggende tiltak for å beskytte kjøpere fra potensiell risiko 
som elektrisk støt, svimerker eller brann. 
 – Mens lovverket bidrar til å beskytte kunder mot farlige 
produkter, bør brukere av belysningsprodukter også være 
årvåkne mot billige LED-produkter ettersom mange gir dår-
lig ytelse hva gjelder lysstyrke og levetid. Selv om disse er 
lovlige, er det fortsatt stor mulighet for at de er bortkastede 
kjøp, sier Arvid Furru, daglig leder i OSRAM Norge. 
 Osram råder kjøpere av LED til å kjøpe anerkjente merker 
fra anerkjente selgere, og velge produkter med gode garanti-
ordninger. Kontroller at IP-beskyttelsen er spesifisert for 
produktets tiltenkte bruk. Se etter CE-merket, men vær opp-
merksom på at dette noen ganger er brukt i forbindelse med 
svindel. Noen produkter av utilstrekkelig kvalitet bruker et 
merke som ser ut som CE-merket, men som faktisk betyr 
‘China Export’ fremfor ‘Conformité Européenne’. 
loo@huseierne.no.

– Da jeg vokste opp, hadde alle stige. Nå er 
det langt mellom stigene i nabolaget mitt, 
sier tømrer og stillasbygger Trond Kjetil 
Egeland i Stavanger til NRK Rogaland. 
 Stillas og lifter blir mer og mer vanlig 
enten folk skal male eller flikke. Egeland 
er viss på at sikkerhet er hovedårsaken.
 – Da byggebransjen i sin tid gikk 
bort fra trestillasene, ble det mer av det 
såkalte rammestillaset, et lett stillas som 
er enkelt å sette opp. Det ble samtidig 
billigere for menigmann å leie stillas 
til arbeid på huset, påpeker han. 

Mer enn 70 utilstrekkelige eller ulovlige 
LED-baserte produkter har blitt trukket 
tilbake fra salg.

Advarer mot LED

Færre bruker stige
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Det er ikke lett å vite hva man kan gjøre for å spare energi hjemme, derfor gir Enova støtte til energirådgiving. 
Det er en fyr,eller dame, som kommer hjem til deg og gir råd om hva du kan gjøre for å få en energismart bolig 

som er bedre å leve i. Vi hjelper deg i gang. Ring Enova Svarer på 800 49 003 eller se enova.no

Har du en gammel oljefyr i kjelleren er det på tide å bytte den ut. I 2020 er det varslet forbud 
mot å fyre med fossil olje, men du kan få støtte av Enova til å bytte ut oljekjelen med en fornybar og 

miljøvennlig varmekilde for framtida.

Gammel fyr Ny fyr

 Alle boliger som bygges, selges eller leies ut skal energimerkes. Bokstavkarakteren sier hvor energieffektiv boligen er. Fargen sier hvor miljøvennlig oppvarmingen er.
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Hus & Bolig har den siste tiden skrevet en del om 
lokkepriser, særlig i kjølvannet av rapporten som 

kom i slutten av mai som viste store forskjeller mellom 
prisantydning og verditakst. Det er jo slik at boligen 
ikke skal annonseres til en lavere prisantydning enn 
det selger er villig til å godta, men vi har fått flere tilba-
kemeldinger fra lesere som stadig vekk opplever brudd 
på normen. Mette Hjelmark er en av dem. Selv bud på 
860 000 kroner over prisantydning ble avvist av selger.

– Uredelig
Hjelmark var på visning i en leilighet i Pilestredet 47 C 
i Oslo, som var annonsert med en prisantydning 
på 4  690  000 kroner gjennom Morud & Partnere. 
Leiligheten var en andelsleilighet med en fellesgjeld på 
149 351 kroner. Megler la denne inn i totalprisen på 

Lokker med 
lave priser

LITE IMPONERT: Mette 
Hjelmark mener at både 
annonseringen av leilig-
heten og meglerens opp-

treden har vært meget 
kritikkverdig. Foto: Linda 

Ørstavik Öberg.

4 839 351 i annonsen, men har ikke hensynstatt 
denne i prisantydningen.
 Ved å gå ut med en slik prisantydning, så skal 
selger ha gitt megler signaler om at dette er en 
pris han eller hun er villig til å slippe leiligheten 
for. Likevel har man ingen mulighet til å tvinge 
selger til å slippe leiligheten når prisantydning er 
oppnådd hvis vedkommende ikke vil.
 Verditaksten får man ingen opplysninger om 
gjennom boligannonsen.
 Da budene var kommet opp i 5 500 000, alt-
så 810 000 over prisantydningen, ble leiligheten 
trukket fra Finn.no. 

Selv om det ikke er lov å annonsere boligen til 
en lavere pris enn det selger er villig til å godta, 

er det noen meglere som ikke klarer å dy seg.

TeksT: Linda ØrStavik Öberg
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„

 – Ettersom jeg var en av interessentene, spur-
te jeg megler om hvorfor leiligheten ble trukket 
fra markedet. Hun fortalte at selger var misfor-
nøyd med prisen og at han derfor ikke ønsket å 
selge. Jeg sendte en sms til megler og spurte om 
ikke dette er uredelig og strider mot regelverket 
ettersom prisantydningen er en helt annen. Meg-
ler ringer da til meg og ber meg om å ligge lavt 
og ikke lage oppstyr om noe jeg ikke har greie på, 
sier Hjelmark. 
 Hjelmark reagerer på det hun mener er misvi-
sende prissetting, og klanderverdig oppførsel fra 
meglerens side.

910 000 kroner over prisantydning
Tre dager senere tikket det inn en sms til Hjel-
mark om at det igjen var kommet inn et bud på 
5  550 000. Leiligheten ble raskt solgt for 5 ,6 
millioner samme dag. Selger valgte altså å slip-
pe leiligheten først da han hadde oppnådd hele 
910 000 kroner over prisantydning.
 Hjelmark sier at hun har full forståelse for at 
selger vil ha mest mulig for en leilighet når man 
selger, men mener at megler i dette tilfellet klart 
har brutt normen.
 – Det er ikke greit å gå ut med en prisantyd-

MANGELFULL: Boligannonsen 
opplyser bare om totalpris, 
og sier ingenting om verdi-
taksten. Prisantydningen er 
i tillegg lagt 310 000 kroner 
lavere enn takst, og inklu-
derer ikke fellesgjelden som 
følger med leiligheten. 
Faksimile Morud & Partnere.
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ning så langt under det man er villig til å selge 
for. Dette er uredelig og klanderverdig annonse-
ring fra meglers side, og misbruk av tiden til oss 
som går på visning i god tro om at dette er en 
leilighet som ligger i vårt prissjikt, sier hun.
 – Dette er helt klart gjort bevisst for å trekke 
flere mennesker på visning, og jeg føler meg lurt, 
sier Hjelmark.
 Hun mener at meglerbransjen har tynnslitt 
rykte nok som det er, og mener at det er nettopp 
ting som dette som er med på å trekke ned deres 
tillit hos folk.  
 – Min tillit til meglerbransjen er dessverre 
ikke blitt større etter dette, og Morud & Partnere 
vil jeg nok prøve å unngå å ha noe med i fremti-
den, sier Hjelmark.

Jobber for best mulig pris
Når vi forsøker å konfrontere den ansvarlige me-
gleren i Morud & Partnere på telefon, vil hun 
ikke kommentere verken telefonoppringningen 
til Hjelmark eller beskyldningene om bevisst å 
sette for lav prisantydning.
 Morud & Partnere opplyser om at verditak-
sten var satt til 5 000 000, men vil heller ikke gi 
noe svar på hvorfor prisantydningen er satt hele 
310 000 kroner lavere.
 Ansvarlig megler Lise Borgen skriver til slutt i 
en e-post:
 – Det er tre hovedgrunner til høy salgspris 
i forhold til prisantydning. Den ene er ulovlig 
lokkepris. Den andre er at selger blir grådig når 
budrunden kommer i gang. Den tredje er at meg-
leren ber selger ha is i magen.

 – Vi følger selvsagt loven. Videre er det sjel-
den at selger bestemmer seg for ikke å selge like-
vel. Jeg ber mine kunder vente når jeg merker at 
de interesserte har både evne og vilje til å betale 
mer. Alle får da tid til å områ seg, og vi får både 
en fair budrunde og best mulig pris. Det er min 
jobb som megler å få det markedet er villig til å 
betale for en bolig, sier Borgen.

Bare bløff
Forbrukerrådet er heller ikke imponert over 
hvordan dette salget har foregått.
 – Meglere som opererer med lokkepriser dek-
ker seg bak at selger har lov til å ombestemme 
seg, men min vurdering er at det vanligvis er en 
bløff. Det er svært sjelden selger ombestemmer 
seg om et salg etter at det har vært budrunde, og 
selvsagt vanvittig sjelden at man ombestemmer 
seg når man får over 800 000 mer enn prisan-
tydningen. Det som vanligvis skjer er at selgeren 
tror dette er lurt fordi meglere sier det er lurt, og 
så legges en slagplan ut fra det, sier Thomas Bart-
holdsen, fagdirektør for bolig.
 Han sier at det å drive med lokkepriser er ty-
veri av boligkjøpernes tid. Å bytte bolig er noe av 
det mest stressende vi gjør, og handelen er livets 
viktigste for de fleste av oss. Derfor mener han at 
det er alvorlig når meglere lurer oss til visninger 
på boliger vi ikke har råd til.  
 – Meglerne tretter oss ut slik at vi ikke orker 
mer, vi blir mindre grundige, overser viktig in-
formasjon og blir mindre kritiske når vi byr der 
det er mange om beinet. I neste sving henviser 
megleren til mye folk på visning som tegn på vel-
lykket markedsføring, og for å stimulere bolig-
kjøpernes lyst til å by høyere og høyere. Til slutt 
kan megleren vise til at boligen ble solgt godt 
over prisantydning, og dermed fungerer dette 
som reklame for megleren. Dette gjør igjen at 
megleren kan operere med høyere priser på sine 
tjenester enn de burde, sier Bartholdsen. – Så det 
kan være lett å forstå både at lokkepriser oppstår 
som fenomen, og hvorfor Stortinget har forbudt 
det for å beskytte oss forbrukere mot villedende 
markedsføring.

Fly forbannede kjøpere
Bartholdsen sier at han ville vært skeptisk til å 
kjøpe bolig via en megler som opptrer manipu-
lerende og bryter loven. 
 – Jeg har full sympati med Mette Hjelmark, 
og jeg synes en megler er ganske frekk og arro-
gant som ber boligkunder ligge lavt og ikke lage 
oppstyr om noe du ikke har greie på. Men jeg har 
også den irriterende erfaring med meglere at de 
påberoper seg å ha greie på forhold de ikke be-
hersker, og at de fnyser av frustrasjon som kom-
mer fra forbrukerhold og skryter mye av seg selv, 
sier han.

BLØFF: Thomas 
Bartholdsen i Forbruker-
rådet sier at lokkeprising 

er misbruk av bolig-
kjøpernes tid.
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 Samtidig har Bartholdsen også sterk sympati med meglere 
som aldri driver med slikt, og som opplever at tilliten til bran-
sjen svekkes fordi noen kolleger opptrer uetisk. 
 – Likevel har jeg fått mange flere henvendelser og tips enn 
før i år, og noen av boligkjøperne er fly forbannet.
 Han tipser boligkjøpere om å sjekke takstmannens vurde-
ringer mot prisantydningen. Dersom megleren setter vesentlig 
lavere pris enn takstmannen er det grunn til å være på vakt.  
 – Dessuten er ofte boliger «billigere» fordi de har vedlike-
holdsetterslep eller negative sider ved seg. Jeg er opptatt av at 
meglere ikke skal få presset takstmennene vekk fra oppgaven å 
gi en verdivurdering. Når takstmannen gir sin vurdering blir det 
mindre spillerom for manipulasjon, og vi forbrukere kan være 
tryggere, sier han.

Skjerping av reglene
Forbrukerrådet gikk i 2012 ut med krav til Eiendomsmeglings-
foretakenes forening om at de må kreve at medlemmene følger 
norsk lov når de er på jobb, og Forbrukerombudet har lenge 
jobbet for at bransjen skal rydde opp i bruken av lokkepriser.
 I våres besluttet Eff at meglere i tillegg til å følge selve bran-
sjenormen, skriftlig skal informere alle boligselgere som ønsker 
å markedsføre med en prisantydning under verditakst og/eller 
meglers prisvurdering, om at markedet vil forvente aksept på 
bud på prisantydning. Dessuten kan ikke meglere uten særlige 
grunner annonsere en bolig med en lavere prisantydning enn 
det selger allerede har takket nei til.
 Blir medlemmer i Eff gjentatte ganger dømt for bruk av lok-
kepris i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester, 
vil Eff rapportere dette til Forbrukerombudet og Finanstilsynet. 
loo@huseierne.no.

Slik er reglene:
• Lokkepriser og bevisst utelatelse av informasjon bry-

ter ikke bare bransjenormen som ble utarbeidet i 2008 
sammen med bransjen selv, men også markedsførings-
loven som forbyr villedende reklame. 

• Regelen er at en bolig ikke kan legges ut til en lavere 
prisantydning enn hva selger er villig til å akseptere 
når den legges ut for salg.

• Boligen kan heller ikke ha lavere prisantydning enn 
meglers objektive vurdering skulle tilsi. 

• Om avviket mellom prisantydninger og faktisk salgs-
pris konsekvent er sprikende, kan det være grunn til 
å mistenke at megleren med vilje underpriser boligen 
for å trekke flere folk på visning.

• Det er viktig å merke seg at den som selger boligen 
ikke er pliktig til å selge boligen selv om han eller 
hun oppnår bud på eller over prisantydning, så det er 
altså megleren som bryter markedsføringsloven ved å 
sette en salgspris som ikke er reell. POWER CLEAN NORGE AS

powerclean.no
POWER CLEAN NORGE AS
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GAMLE 
AVLØPSRØR?

VI UTFØRER: 

· RØRFORNYING 
· REPARASJONER 
· KAMERA-INSPEKSJON 
· AVLØPSRENS

TEL. 800 35 300

NYE RØR UTEN GRAVING 

ELLER RIVNING!

BERGEN, DRAMMEN, FREDRIKSTAD, GJØVIK, HALDEN, HAMAR, 

HAUGESUND, HOLMESTRAND, HORTEN, HØNEFOSS, KONGSBERG, 

KONGSVINGER, KRISTIANSUND, LARVIK, LILLEHAMMER, LILLE-

STRØM, MOLDE, MOSS, OSLO, PORSGRUNN, SANDEFJORD, SARPS-

BORG, SKIEN,  STAVANGER, TRONDHEIM, TØNSBERG, ÅLESUND.



Før i tiden brukte man møllkuler av naftalan 
for å holde møllen unna. Men da tekstilin-

dustrien begynte å bruke møllmiddelet eulan 
på 50-tallet, forsvant møllplagen, og i dag ten-
ker de færreste over at møll er et problem. Men 
stadig flere oppdager små hull i ullplaggene si-
den.
 – Vi som jobber i Norges Husflidslag hører 
stadig vekk om ullplagg som er blitt ødelagt, 
forteller Randi Hole. Hun er husflidskonsulent 
i Møre og Romsdal. – Særlig ergerlig er det når 
kostbare festplagg blir møllspist, sier hun.
 I hennes distrikt er det både en herredress 

Pass opp for møll
i ull og en barnebunad som er blitt fullstendig 
ødelagt. Ryggen på dressen var helt gjennomhul-
let. 
 Alt som er laget av ull eller silke, enten det 
er hjemmestrikkede gensere i tykt garn, maskin-
strikkede plagg, tynt ullundertøy, eksklusiv her-
rekonfeksjon eller staselige bunader er utsatt.

Tiltrekkes av flekker
Klesmøllen, Tineola bisselliella, er ifølge Fol-
kehelseinstituttet det insektet i Norge som gjør 
størst skade på tekstiler. Grunnen til at møllpla-
gen er tilbake, er at tekstilindustrien over tid har 
måttet redusere bruken av miljøskadelige kje-
mikalier. Og fra og med 1. september er det et 
nytt biociddirektiv som forbyr biocider som har 
en uakseptabel helse- og/eller miljørisiko. 

– Pass på festantrekket, råder husflidskonsulent Randi Hole. 
Klesmøllen er på full fart tilbake i skuffer og skap. 

TeksT og FoTo:   
NiNa GRaNluNd SæTHeR..

Tips mot møll
• Vask plaggene ofte.  

Fjern flekker.

• Lagre rent ulltøy i tett 
emballasje.

• kontroller lagrede  
tekstiler regelmessig.

• Luktposer med porsj, 
reinfann, ryllik, appelsin-
skall, lavendel eller kuler 
av sedertre holder skade-
dyrene unna. 

   Kilde: Norges Husflidslag

28 hus&bolig 4-2013

aktuelt



Hvis du har 
oppdaget møll
• Tøm garderober, skap og hyller.

• Støvsug alle rom hvor det er funnet 
møll og larver. Vær spesielt nøye langs 
lister, kriker og kroker, samt sprekker.  
Frys støvsugerposen etterpå og kast 
den etter bruk.

• Tekstiler vaskes på 60 grader C eller 
fryses (-18 grader C).

• Møbler skyves ca. 0,5 m fra veggen  
i de rom som skal behandles.

Kilde: Anticimex

 Klesmøllarvene lever av kera-
tin som blant annet finnes i ull og 
pels. Er tekstilene skitne og flekkete, 
blir de ekstra tiltrekkende. Matrester, 
svette og urin er mat for sultne larver. 
Garn som ikke er avfettet er også ide-
ell matkilde for skadedyrene. Øde-
leggelsene skjer oftest der eggene får 
ligge i fred; under krager, i sømmer 
eller i lommer. Også stoppede mø-
bler kan bli angrepet.
 
Slik beskytter du deg
Vil du unngå møll, er første bud tette 
klesposer, samt å lufte og gjøre rent 
ofte, råder Randi Hole. 
 – Luktposer av porsj, reinfann og 
ryllik ble fra gammelt av brukt for å 
holde møllen borte og er noe å tenke 
på den dag i dag, mener hun. Mange 
husflidsutsalg selger også kuler av se-
dertre som man kan henge sammen 

med klærne. Kulene tar ikke livet av 
skadedyrene, men holder dem unna. 
 Eteriske oljer kan virke frastøten-
de, bekrefter Folkehelseinstituttet, 
men vil ha en begrenset effekt og bør 
derfor ikke være det eneste tiltaket 
hvis du først har fått møll i huset. Da 
er varme- eller kuldebehandling det 
beste. Vaskes tøyet på 60 grader, dør 
møllen. Varmt tørkeskap kan også 
være effektivt, men siden ull sjelden 
tåler høy temperatur, anbefales hel-
ler et opphold i fryseboksen. Naf-
talin er helse- og miljøskadelig, lite 
effektivt og setter lukt på klærne.
 Om enkeltgjenstander skal be-
handles med kjemikalier bør de put-
tes inn i en stor plastpose og luften 
mettes med insektmidlene. Bruk av 
insektspray i sprekker eller på andre 
punkter hvor larver observeres, kan 
også være aktuelt. ngs@huseierne.no 
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Alle som leier ut bolig må nå måle radon, og 
dersom målingene viser for høye nivåer har 

utleier selv ansvaret for å utbedre dette. Det må 
også dokumenteres at tiltakene har hatt tilstrek-
kelig effekt, og alt må være på plass innen 1. ja-
nuar 2014 hvis du skal leie ut lovlig.
 Frøydis Heyerdahl er en av dem som har tatt 
ansvar og leid inn folk til å gjøre jobben, men 
de høye verdiene hun fikk påvist trenger ikke å 
stemme. Firmaet har nemlig ikke målt på korrekt 
måte, og derfor må hun måle en gang til.
 Statens strålevern advarer nå mot firmaer 
som ikke tar oppgaven på alvor, og ber folk følge 
med på at målingene foregår over en så lang pe-
riode som kreves for å kunne finne sikre middel-
verdier. Det er heller ikke noe i veien for at man 
enkelt kan måle radon selv.

Sørg for gyldig 
radonmåling

Lite hjelp å få
Etter å ha lest om de nye reglene for de som leier 
ut bolig, valgte Heyerdahl å sette i gang måling. 
Hun forhørte seg med naboen som allerede had-
de fått fastslått at hun ikke hadde et radonpro-
blem, og Heyerdahl regnet med at det også ville 
gå smertefritt hos henne. Hun hyret inn firmaet 
Radonvekter’n for å gjøre jobben i mars i år, og 
fikk nedslående resultat.
 – Han fortalte meg at det var den høyeste kon-
sentrasjonen av radon som han hadde målt noen 
gang. I tillegg sa han at det i verste fall kunne 
være aktuelt å ta opp gulvet for å bore en brønn 
i forbindelse med ventilasjon. Jeg ble selvfølgelig 
kjempebekymret. Siden jeg er utleier forpliktes 
jeg til å gjøre noe med dette, og jeg var utrolig 
rådvill i forhold til hvor jeg skulle begynne, hva 
jeg måtte gjøre og hvem som kunne hjelpe meg 

Like før de nye reglene trer i kraft, er det 
mange firmaer som tilbyr radonmåling. 

Men ikke ta alt for god fisk, og pass 
på at målingen blir korrekt utført. 

Hvis ikke kan den være verdiløs.

TeksT: Linda Ørstavik Öberg

Fristen for radonmåling er 
1. januar 2014 
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med jobben, sier Heyerdahl.
 Etter å ha blitt tipset til ulike firmaer av 
Radonvekter’n satte hun i gang letingen, men det 
var langt fra enkelt.
 – Jeg ble sendt til alt fra blikkenslagere til ven-
tilasjons- og rørleggerfirmaer, men ingen visste 
noe. Rapporten som jeg fikk ga meg heller ikke 
beskjed om hvilke tiltak jeg måtte iverksette, og 
firmaet som utførte målingen kunne ikke gjøre 
noe. Jeg var like langt, sier hun.
 Da hun tok kontakt med Statens strålevern 
var hun usikker på hva hun skulle stole på når 
det kom til målinger, og hvor hun skulle hen-
vende seg for å få hjelp videre.

Mange useriøse aktører
Bård Olsen, rådgiver i Statens strålevern, sier at 
det er mye som skurrer i denne saken.

 – For det første så er det betenkelig at firmaet 
som selger radonmålingen ikke gjør det på riktig 
måte. Det er også betenkelig at det å leie elektro-
nisk måleutstyr koster omtrent det samme som 
det ville kostet for kunden å kjøpe utstyret selv. 
Og for det tredje så er det merkelig at den målte 
konsentrasjonen spriker så voldsomt selv om 
målestedene er forholdsvis nære hverandre.
 Olsen er opptatt av at det måles radon over 
en periode på minst to måneder, for å kunne 
være sikker på at man kan stole på resultatene.
 – Radonkonsentrasjon svinger mye over tid, 
avhengig av endringer i vær og temperatur. Må-
linger over kun noen få uker vil ikke fange opp 
disse variasjonene, og vil heller ikke gi et snitt 
som er til å stole på. Korttidsmåling er derfor 
nesten helt ubrukelig. Bare en langtidsmåling i 
vinterhalvåret kan avgjøre om en bolig har ra-

LEIER UT: Frøydis Hey-
erdahl ble bekymret da 
målingen viste veldig høye 
radonverdier, men blir litt 
beroliget av Bård Olsen i 
Statens strålevern når han 
sier at målingen ikke holder 
mål. Hun skal nå måle på 
nytt over en periode på 
to måneder, for å sikre at 
leieboeren ikke utsettes for 
radon.
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TANKEFULLE: Både Heyerdahl og Olsen synes det er betenkelig at firmaer tar betalt for en 
radonmåling som ikke gjøres etter forskriftene. 

Slik måler du:
• Mål over minst to måneder.

• Både elektronisk måling og sporfilm fun-
gerer. Fremgangsmåten er den samme.

• Legg ut målere flere steder, minst to.

• Les av resultatet eller send inn sporfilm for 
analyse.

• Tiltaksgrensen er nådd dersom radonnivået i 
årsmiddelverdi overstiger 100 Bq/m3 

• Hvis du har leieboer må tiltak settes i gang 
før 2014 i utleieboligen.
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donnivåer under grensene.
 Han sier at for høye radonverdier 
ikke er akutt, men at det utgjør en risi-
ko over tid og øker risikoen for lunge-
kreft. Derfor er det viktig at man setter 
i gang tiltak hvis man har fått påvist 
høye verdier.
 Både mengden radon i områder 
og måten huset ditt er bygget på kan 
spille inn. Hus bygget i områder med 
leire er ofte mindre utsatt enn områ-
der med mye grus og stein. Noen berg-
arter er også mer utsatt enn andre. Det 
spiller heller ingen rolle om du måler 
med sporfilm eller elektronisk måler, 
fremgangsmåten er uansett den sam-
me.

Hva gjør man?
Hvis du får målt for høye verdier, altså 
radonnivåer over 100 Bq/m3 i boligen 
din, så er det viktig å skaffe hjelp for 
å fikse problemet. Har du leieboer 
så må du gjøre tiltak i utleieboligen 
innen 2014 for å oppfylle nye for-
skriftskrav.
 – Målinger kan du enkelt utføre 
selv, og på Strålevernets nettsider får 
du gode tips om hvordan du går frem. 
Det er viktig å ha øyne og ører åpne 
når det kommer folk for å utføre tiltak 
om du har målt for høyt. Kompetan-
sen hos de ulike firmaene varierer, så 
vær kritisk og still spørsmål. Sjekk litt 
rundt før du bestemmer deg, og sjekk 
gjerne referanser, sier Olsen.
 Generelt så er huskeregelen at alle 
sprekkdannelser mot grunnen der 
jordluft og radon kan komme inn, 
bør tettes, og ventiler og vindu som 
sikrer god utlufting er alltid en fordel.
 – Pass også på at du velger et firma 
som gjør vurderinger ut fra en befa-
ring før de anbefaler tiltak. Det kan 
også være greit å hyre inn et firma 
som for eksempel ikke kun driver 
med ventilasjon, men som også har 
kunnskap og erfaringer når det kom-
mer til radon og andre tiltaksløsnin-
ger, sier Olsen.

– Måler alltid over to uker
Når vi konfronterer Arne Hansen i 
Radonvekter’n er han enig i at Statens 
strålevern styrer kravene til måleme-

tode og varighet, men han mener li-
kevel at hans måling er gyldig selv om 
han har målt over kun to uker. 
 – Hvis det benyttes sporfilm så er 
det korrekt at det skal måles over to 
måneder for å kunne få et brukbart 
resultat. Ved bruk av de elektroniske 
målerne som jeg bruker, er det ikke 
slik. De digitale instrumentene er 
nøyaktige, og har kortere responstid. 
Dette gjør at man vil få et brukbart 
resultat også hvis man måler over en 
periode på to uker, sier han.
 Hansen måler alltid over to uker.  
Han understreker at det i dette tilfel-
let ble målt meget høye verdier i sok-
keletasjen, og at dette mest sannsynlig 
ikke ville endret seg ved å måle over 
lengre tid.
 – Det ble i sokkeletasjen målt 1 
138 Bq/m3, med et årsgjennomsnitt 
på 854 Bq/m3, og dette ligger høyt 
over Statens stråleverns norm på 
400 Bq/m3 for å overveie omfattende 
tiltak for radonsanering. Så her ville 
nok resultatet stått seg ved ny måling, 
sier han.
 Hansen mener at kunden her 
har betalt for en gyldig måling, men 
Statens strålevern er ikke enig.
 – En høy radonkonsentrasjon i et 
rom målt over en periode på to uker 
tyder på at det er radoninnstrømning 
der, men målingen er altfor usikker 
til at det kan beregnes et årsgjennom-
snitt. Og det er nettopp årsgjennom-
snittet som skal legges til grunn når 
behovet for tiltak skal vurderes, sier 
Olsen i Statens strålevern.
 Årsaken til at radon må måles over 
minst to måneder i vinterhalvåret er 
at radonkonsentrasjonen i et hus va-
rierer. Endringer i vær og tempera-
turforhold gjør at radonnivået kan gi 
store variasjoner fra dag til dag og fra 
uke til uke. 
 – For å fange opp denne variasjo-
nen må man måle over lang nok tid. 
Den lange måleperioden er altså helt 
uavhengig av om det måles med spor-
film eller elektronisk apparat, sier Ol-
sen. loo@huseierne.no

Tiltak:
• Kontakt en profesjonell radonrådgi-

ver. 

• Radonrådgiveren bør kunne måle 
korrekt, finne kilden til problemet, 
prosjektere tiltak og sørge for at 
du har tilstrekkelig grunnlag for 
å gjennomføre bygningsmessige 
tiltak.

• Finn kilden til radonproblemet. 
Det finnes  i hovedsak tre grunner 
til radon i inneluft: Byggegrunn, 
husholdningsvann fra borebrønn og 
bygningsmaterialer og fyllmasser.

• Hvis byggegrunn er årsak kan man 
ventilere grunnen, tette mot grun-
nen eller sette inn ventilasjon. 

• Radon i husholdningsvann kan re-
duseres ved lufting, filtrering eller 
lagring. 

• Hvis bygningsmaterialer eller fyll-
masser er problemet, så vil venti-
lasjon og tetting kunne redusere 
radonnivået.

• Følg opp:
Når tiltak for å redusere radon- 
nivået er gjennomført, skal du all-
tid måle på nytt. Bare da vet du om 
tiltakene har hatt ønsket effekt. 
Kontroller regelmessig at radontil-
taket fungerer, og mål cirka hvert 
femte år for å sikre vedlikehold.

SPREKKER: Alle synlige sprekkdannelser mot 
grunnen der jordluft og radon kan komme inn, 
bør tettes. 
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Er du av dem som innreder hjemmet ditt etter 
boligmagasiner med siste trender innen mø-

bler, farger og interiørdesign? Har du tenkt på 
barnas lek? Hva med barneværelset? Stua? Kjøk-
kenet? Badet? Uteplassen, om du har en: Finnes 
det plass til fri lek og utfoldelse? 
 Bruker du masse penger på siste nytt i leker 
og fornøyelsesparker? Plukker du med deg bagen 
full fra de fargerike lekehyllene på IKEA når du li-
kevel er der for å kjøpe en ny sofa? Stopp en hal! 
Ikke glem at ethvert hjem kan bli en lekeplass 
god som noen, uten at det koster deg noen ting.

Stol på deg selv
At lek er viktig har vi alle forstått. Slik ser det i 
hvert fall ut når vi ser hvor mange leker vi hand-
ler inn til hus og bolig hvert år, for ikke å snakke 
om hva vi legger igjen av penger i de mange opp-
levelsesparkene rundt om i landet. Vi tar med oss 

Billig moro 
og enkle 

gleder

LYKKE: Hytta i treet gir 
mange gleder. Et fint 

gjemmested. Et sted å 
ha med venner. Kanskje 

til og med overnatte!

Barn leker. Lek er viktig for både kropp og sinn. 
Leken kan være utviklende, atspredende, sosial 

og morsom, og den behøver ikke koste noe.

TEksT: Anne erikSdAtter Bye  FoTo: BArBro FAuSke Steinde
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SAMARBEIDS-
PROSJEKT: 
Storebror Syver 
bygget denne 
hytta sammen 
med pappa, on-
kel og ”Besten” 
i 2006. Nå er 
Syver blitt så 
stor at han har 
overlatt hytta 
til småsøsknene 
Skage og Symre.
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barna til fornøyelsesparker og sørger for at de får 
tilbud om både is og lek, sukkerspinn og fart og 
moro og ikke minst, være sammen med masse 
mennesker. 
 – Før ungene har lært å gå har de gjerne be-
søkt flere kostbare opplevelsesparker. Hvis det 
ene skal overgå det andre, blir det lett kjedelig. 
Da kan det være vel så bra å satse på det enkle. 
Ordene kommer fra Aud Kjørseng Sæthern, mor 
til to gutter på 10 og 13 år. Sæthern har en mas-
tergrad i KHV (kunst og håndverk) og jobber 
som lærer i kunst og håndverk på en ungdoms-
skole. Hun mener de dyre opplevelsene snart tar 
helt overhånd.
 Vi shopper i vei, og fyller opp hus og hjem 
med all verdens saker og ting som er å få kjøpt til 
de små, men glemmer vi vår egen kreativitet og 
idérikdom? Stoler vi ikke på at det kan være nok? 

La barna eie prosjektet
 – La barna bygge noe selv, sier Sæthern. – Det 
er så mye de må finne ut av i prosessen. Litt start-
vansker får de kanskje, men muligheten for å lyk-
kes er stor. 
 Hytta i treet. Hvem husker vel ikke gleden? 
Her er det privat gjemmested og klubbhus for 
de små. De må nok ha litt hjelp til å bygge den, 
men pass deg så det ikke blir fars prosjekt. Da 
kan barna fort miste interessen. La dem eie pro-
sjektet selv. 
 Symre og Skage på Vestre Sandøya bruker 
mye tid i hytta i treet. Hytta ble bygget for flere år 
siden, som et samarbeidsprosjekt mellom store-
bror Syver, pappa Jørgen, onkel Jan Kenneth og 
”Besten”, Arvid. Nå er Syver blitt for stor, men 
Skage og Symre bruker hytta flittig. 
 Du behøver ikke bo i en hage for å få plass 
til en hytte. Har du et bord i stua så legg et teppe 
over, og vips har ungene et hus i huset. En krok 

på verandaen, noen planker og et digert håndkle 
kan være nok.

Gøy med tau 
Symre og Skage på Vestre Sandøya trenger ingen 
trampoline. De boltrer seg i den store trålresten 
som ”Besten”, Arvid har spent opp mellom noen 
store trær på tomta si. – Jeg fant en stor rest av en 
trålbus flytende i fjorden, forklarer Arvid Røseth 
Hansen. – Jeg hadde sett slike buser bli brukt til 
litt av hvert, alt fra fiskehåver til hengekøyer, men 
denne var jo diger, 20 kvadratmeter!  Jeg tok den 
med hjem for å se hva vi kunne finne på. Så duk-
ket ideen opp. Vi strakk den ut mellom 6 trær og 
bandt den fast. Barna klatrer og hopper, krabber 
og spretter i den. Busen er veldig populær og un-
gene elsker den. Skolen og barnehagen kommer 
på besøk og leker i den. Symre og Skages store-
søster har til og med overnattet i den sammen 
med venninnene sine.
 I trålresten utvikler barna motorikk og ba-
lanse. Og så gøy som de har det! Her må de lære 
seg å avpasse aktiviteten etter forholdene. Ellers 
detter de ned. 
  Litt lenger bort i skogen henger et tau i ei furu. 

TRENGER INGEN TRAMPO-
LINE: På Vestre Sandøya 
leker Skage og Symre i 
”busen”, trålresten som 
”Besten” fant flytende i 
fjorden. 

START ENKELT:
Aud Kjørseng Sæthern 
mener dyre opplevelser 
kan ta overhånd.
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 – Det er et slengtau, sier ”Besten”. Her kan 
barna slenge seg fra tre til tre. Enkel moro, det 
kan du trygt si.

Å lære av en som kan 
La barna få opplevelsen av å være nyttige. Ta dem 
med på kjøkkenet og i hagen, i verkstedet og på 
brygga, ja hvor det måtte være, der du har noe å 
utrette. La dem rydde i skuffer og skap. Ikke se 
på det som rot. La dem hjelpe deg å vaske og å 
rydde, reparere, lage mat, stelle dyra, båten eller 
bilen. La dem herme etter deg!
 – Barn i dag ser ut til generelt å være mindre 
fingerferdige enn for bare noen år siden, sier Aud 
Kjørseng Sæthern. – Før kunne du be en elev om 
å flette en snor. I dag vil mange se ut som spørs-
målstegn ved en slik oppgave. Hjemme har de 
ikke sett noe slikt. Kanskje du selv har en hobby, 
et yrke eller gjøremål i hverdagen som krever fin-
gerferdighet. Ta barna med på noe DU liker.
 Skage og Symre på Vestre Sandøya får lov til 
å være med mormor, Turid Hage, når hun skal 
spinne garn av ulla fra egne sauer. Å spinne er 
ingen enkel sak. Det skal mye koordinasjon til. 
Men Skage og Symre får leke med ull og karder 

og de får lov til å øve seg. Dessuten lærer de av 
å se på mormor og høre på det hun forteller og 
forklarer. De hører lyden og ser bevegelsene. 
Kanskje de får lyst til å spinne selv. Da er det nok 
muligheter hos mormor.

Skjermer stjeler tid
Mange foreldre tror at de må kjøpe datautstyr til 
ungene før de kan snakke, slik at de er skodd til 
skolestart. I følge Sæthern og andre lærere Hus 
& Bolig har snakket med, er dette slett ikke nød-
vendig. 
 I dag bruker mange barn mye av sin våkne tid 
foran en eller annen skjerm. Der spiller de, ser på 
filmer, løser oppgaver eller kommuniserer med 
venner. Det er sikkert mye å lære ved skjermen, 
men den stjeler mye tid som kunne ha vært brukt 
til ”uskjermet” lek. Kanskje får man tid til begge 
deler i løpet av en dag. Hvis ikke, går man glipp 
av mye moro. 
 Barn ned i toårsalderen finner fram på iPaden 
og kan bli sittende med den i timevis om du ikke 
passer på. Det er lett å bruke den som barnevakt. 
Likedan er det med tv. Om du vil, kan du vise 
barne-tv hele dagen. 

POPULÆR: Barna 
klatrer og hopper, 
krabber og spretter i 
den store trålresten. 
Sanne – Symre og 
Skages storesøster 
–  har til og med 
overnattet i den 
sammen med ven-
ninnene sine.

EVENTYRSTUND: I blomstens 
verden er det mange lukter, 
farger, sanger og eventyr, 
synes Symre. 

„
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 – I butikker med babyutstyr finner du babytrekk 
til iPad med gummi rundt, sånn at babyen din kan 
bruke den uten at den skal gå i stykker, forteller Aud 
Kjørseng Sæthern. Programvaren finner selv de aller 
minste fort ut av, men de får ingen levende kontakt 
med omverdenen, ingen tilbakemelding fra andre 
mennesker. Å være tilstede, høre, lukte, se, kjenne... 
De dimensjonene blir borte på YouTube. 

Så enkelt
Finn heller på noe selv! Gi barna verktøy og hjelp 
dem litt på gli.
  – Mange barn vet ikke at en kniv er et verktøy, 
sier Sæthern. – De blir redde om du tar fram en kniv 
på skolen. Så får de prøve å spikke. Da blir de over-
rasket over at du kan bruke kniven til å lage noe. 
Barkebåter for eksempel. De kan du ta med til dam-
men, eller du kan seile med dem i badekaret hjem-
me. Det er mye å lære ved å spikke. Spikker du for 
mye, blir det ingen ting igjen, eller det går i stykker. 
Er du for uvøren med kniven, kan du skjære deg. 
 Barna våre synes det er morsomt å være med på 
det vi voksne gjør, fortsetter hun. – Vi bor på en gård. 
Ungene er med i forberedelsene til jakt. Etter hvert 
er de med og jakter selv. De er med når vi steller for 
dyrene og når vi arbeider med jord og skog. Vi lar 
dem få noe verktøy eller utstyr som er nødvendig 
i forhold til jobber som skal gjøres. De leker og er 
med når vi arbeider. Jeg tror ikke vi styrer det så mye. 
De fortsetter gjerne leken når de kommer hjem. Der 
setter de seg ned og tegner fra dagens opplevelser. 
 Aud forteller at mange foreldre kaster det barna 
har laget på skolen eller i barnehagen fordi det ikke 
passer til interiøret. Vis at du setter pris på det de 
har laget. Heng det opp på veggen selv om det ikke 

matcher tapeten din!
 – Mye er så spesialisert i dag, sier Aud. – Du be-
høver ikke kjøres til en fotballbane hver gang du 
skal leke med en ball. Ballen kan du sparke, kaste, 
trille eller trikse med hjemme, alt etter hvor stor 
plass du har.
 En ball kan du bruke i hagen, på terrassen, i stua. 
Rydd stua for knuselig saker og bli enige om at inne 
kan man trille ballen, ikke kaste. En kurv på veggen 
å kaste ballen oppi er fint å ha. Har du en myk tøy-
ball, vil det ikke skape bråk og rabalder for naboene. 

Gratis gleder i det grønne
Naturen er rik på leketilbud. En blomst kan du 
bore nesa i, lukte på og undersøke, plukke kron-
bladene av og se hva du finner innenfor. La barna 
plukke blomster. Sett deg ned og finn ut hva den 
heter. Blomstene har ofte eventyr, sanger og histo-
rier knyttet til navnet sitt. Sett den i en vase, ta frem 
fargestifter og ark og la barnet tegne blomsten, eller 
la dem presse den mellom aviser og bøker. Lag en 
diger bukett med så mange forskjellige sorter som 
de kan finne. 
 Ta med en toåring til en bekk og la ham stå og 
kaste steiner i bekken. Der kan han ha det fortref-
felig i flere timer. Det er antakelig din tålmodighet 
som først tar slutt. La ham få en liten vannkanne og 
en flekk i hagen som han kan vanne. Han vil sikkert 
hjelpe deg med å vanne alt som trengs om du lar 
ham få lov. Det er vannvittig gøy og koster deg ikke 
en krone.
 Du kan gi barna opplevelser på hjemmebane! 
Du trenger ingen park og ingen inngangspenger. Bil-
letten har du i selv i lomma, hvis du kjenner etter. 

BALLVENNER: En 
hund kan være en 
god lekekamerat. 
Har man et dyr i 

hjemmet, må man 
ha omsorg for andre 

enn seg selv. Har 
du ikke plass til en 

firbent venn, så kan 
du jo ha en gullfisk. 
Den er det riktignok 

ikke så lett å ha som 
ballvenn. En ball kan 

man ellers ha mye 
moro med. 
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22 11 30 00
www.tindevindu.no

 10 års garanti
 Betal etter levering
 Sterk konstruksjon,  

     karmdybde 105 mm
 Originalhengsler fra  

     Spilka i Ålesund

TRYGG HANDEL

 Utforingsnot standard  
     rundt hele vinduet

 Hvitmalt, 2 strøk  
    (Egghvit - NCS0502Y)

 Testet og godkjent  
     etter norske  
     bransjekrav

TOPP KVALITET

3-lags glass  
til prisen  
av 2-lags!
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Da Ruth Lomeland flyttet inn i Parkveien og 
fikk se baderomsskapene, ville hun ha andre 

løsninger i samme stil. Leilighetene ble solgt et-
ter at bygget var ferdigstilt. Det var ingen skapløs-
ninger utenom bad og kjøkken, og utbyggeren 
fortalte at de ville det skulle være mest mulig 
fleksibelt for de som flyttet inn.
 – I dette huset var nok alle fornøyd med at de 
kunne få det fleksibelt. Jeg følte leiligheten min 
trengte noe spesielt, jeg kunne ikke ta inn hva 
som helst. Det måtte være noe som passet til be-
tongveggene, sier Ruth Lomeland.
 Hun fant frem til møbelsnekker Arne Ryg-
vold som hadde laget baderomsskapene. Flere 
naboer kom etter hvert til, og han får stadig mer 

Skreddersøm

SKREDDERSNEKKEREN: Arne Rygvold har fått stadig mer å gjøre i Parkveien. 
Ruth Lomeland mener det er verd å investere i godt håndverk. Nå vil hun ha en større bordplate til bordet.

å gjøre. Det siste året har han blant annet bygget 
hyller og skap, senger og skrivebord i Parkveien.

Utnytt plassen
Det er gjennomgående i hele prosjektet i Parkvei-
en at materialvalgene og løsningene ligger på et 
høyt estetisk nivå. De tre store baderomsskapene 
med speildører har eikelister og hyller. Den bru-
ne eiken er som en slags rød tråd i huset. Plassen 
på de små badene utnyttes på en fin måte siden 
speilene gjør at rommene virker større. 
  – Når vi har jobbet, har jeg prøvd å utnytte 
alle nisjer, og følge tråden i infill-arkitekturen. 
Det folk oppdager når de får plassbygget, er at 
rommet virker større, mener Arne Rygvold.

Plassbygde løsninger kan gjøre underverker både for små og store leiligheter. 
I Parkveien har møbelsnekkeren laget mange smarte og fine ting.

TeksT og foTo:               
SolfrId Sande
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BOKHYLLE I EIK: Ruth Lomeland ville ha en bokhylle som 
hentet igjen materialet fra gulvet og som passet perfekt 
til betongveggen. Det er fullt mulig å bygge videre på hylla, 
eller sette inn glassdører etter hvert. 

„

 Det er blitt mer populært å få spesiallagede 
løsninger. Det er ikke billig, men har en helt an-
nen varighet og stil i forhold til ferdigløsninger. 
Materialene er bedre, du får hyller helt til taket, 
utnyttet plassen maksimalt, unngår støv på top-
pen og skapene glir inn i veggen i stedet for å 
tippe ut i rommet som vanlige skap har en ten-
dens til. Stadig flere bor i mindre leiligheter i by-
ene, og da blir utnyttelse av den passen du har 
essensiell. 
 Kundene er sjelden vant til å se ting på en 
tegning. Møbelsnekkeren sier kunden derfor må 
tenke seg nøye om. Det er viktig å bruke ekstra 
tid til å diskutere løsningen, for at det skal bli 
best mulig mener Rygvold.
 – Jeg ønsker alltid å være i dialog med kun-
dene for å se på løsninger, se på rommet for å 
beholde estetikken. Da må man være på nett. De 
får stort sett det de vil ha, men noen gangen får 
de det jeg vil ha, forteller Arne Rygvold.

Materialvalg
Han ønsker helst å jobbe med tre, men det blir 

fort dyrt. Det blir derfor ofte en kombinasjon av 
MDF-plater og trefiner når han lager hyller og 
skapløsninger. De har en fin overflate som eg-
ner seg godt å lakkere eller male, eller ha speil 
utenpå. Tresorter som bjørk, lønn og eik liker 
han best å jobbe med, eller bjørkefiner som han 
beiser, lakker, i sort eller gråtoner.
 Arne Rygvold kommer på befaring, gir et pris-
overslag, og sender over tegning. Han har egent-
lig ingen begrensninger, han kan også kjøpe fer-
dige skap og bygge rundt, eller tilpasse moduler 
og legge til. Mye av innmaten i flere av skapene 
i Parkveien, blant annet hos Ruth Lomeland, er 
fra HTH. Der har han laget dører i MDE. Planleg-
ging er viktig for å sikre at det kan øke verdien 
av leiligheten. Han mener man må tenke mye på 
støvproblematikk, luft og lys for å få til et godt 
resultat.  
 – Arne tar utgangspunkt i hvordan leiligheten 
er, og jeg tenkte det var viktig å fortsette i samme 
ånd. Han er utrolig kreativ og forstår hva jeg vil 
ha. Jeg har brukt snekkere før, men det har enten 
kollidert med min smak eller husets stil, forteller 
Ruth Lomeland

SENG: Arne Rygvold har bygget en treramme rundt ramme-
madrassen og videreført materialet til nattbordene på 
begge sider av sengen. Eik går igjen som en rød tråd.
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Hos Ruth Lomeland startet det med klesskapene. 
Deretter en sengeramme til en madrass og natt-
bord i samme materialet. Alt i eik, og det ser ut 
som det et støpt i leiligheten. Når det sklir så 
sømløst inn virker det lille soverommet veldig 
luftig. En bokhylle til stuen i samme materiale 
ble neste prosjekt, nå vil hun ha en ny bordplate 
til spisebordet. Et skrivebord i glass og eik står 
elegant under eiketrappen som fører opp til tak-
terrassen leiligheten har. 
 – Jeg sa at jeg var sikker på at hun ville like 
skrivebordet, men hvis det ikke stemte kunne jeg 
selge det til noen andre, sier Arne Rygvold. 
 Vi har fått en sterkere tendens til å søke billige 

og byttbare løsninger til hjemmene våre. Møbel-
kjedene har skapt et rom der alle kan ha mulig-
het til finne løsninger tilpasset økonomien, men 
samtidig kanskje skapt en mentalitet der tingene 
byttes ut i et raskere tempo. Dårlige materialer 
gjør også at enkelte ting ikke varer, og heller ikke 
er egnet til å flyttes på. Det er selvfølgelig et sam-
mensatt mønster der ute, men hvor mange har 
egentlige en bokhylle eller sofa i 20 år nå lenger?
 Det er viktig å støtte håndverkere om man 
har råd, mener Ruth Lomeland.
 – Skreddersøm er ikke så mye dyrere enn å få 
hyller fra en designbutikk. Jeg synes det er verdt 
det. Og hvis vi selger leiligheten, vil tingene stå 
igjen. De hører til her. 

SKAP I GANG: Ferdige 
skapløsninger passer 
skjelden inn i det rommet 
det skal fylle. Å få spe-
siallagede dører som går 
til taket, gjør at plassen 
blir utnyttet maksimalt. 
Du slipper også støv på 
toppen.

FRYSESKAP: I denne leiligheten synes eieren det 
var for lite frysemuligheter. Et fryseskap skjuler 
seg bak døren med ventil.

TILPASSET: Ruth Lomeland fant frem til møbelsnekker 
Arne Rygvold som hadde laget baderomsskapene.
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Messen kommer til din by!    

Bergen Vestlandshallen 30.08 - 01.09 

Hamar Vikingskipet 06.09 - 08.09 

Ålesund Sparebanken Møre Arena 13.09 - 15.09 

Oslo/Bærum Telenor Arena 20.09 - 22.09 

Tromsø Fløyahallen 27.09 - 29.09 

Arendal Sør Amfi  (Nyhet)  04.10 - 06.10 

Skien  Skien Fritidspark (Nyhet) 11.10 - 13.10 

Kristiansund Bratthallen 25.10 - 27.10 

Trondheim Trondheim Spektrum 01.11 - 03.11 

Drammen Drammenshallen  08.11 - 10.11 

Tønsberg Messeområde  15.11 - 17.11 

   

GJØR DIN BOLIG BEDRE

DER DU BYGGER OG BOR

BOLIGDRØMMEN

Vinn et IEC-HUS!

Alt til din bolig under ett tak

Tips & råd fra fagfolk

Vinn et IEC-HUS!
Vi ses på messen!

Alt til din bolig under ett tak
Alt til din bolig under ett tak

Tips & råd fra fagfolkInspirasjon, trender, messetilbud og mye mer!
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sett&hørt

Den prisbelønte illustratøren Stine Spedsbjerg har laget en serie håndbroderte 
høyttalere for Libratone. Inspirasjon har hun hentet fra H. C. Andersen-eventyret 
“Tommelise”. Motivene har hun så brodert for hånd på ullomslaget til Libratone 
Zipp. Fire av høyttalerne blir auksjonert bort på eBay til inntekt for UNICEF, mens 
det siste eksemplaret blir loddet bort på www.libratone.com/fairytalecompetition. 
 La deg inspirere til å personliggjøre dine egne høyttalere, oppfordrer Libratone. 
Finn frem nål og tråd, eventuelt garn og strikkepinner. 

Svanemerkets produkt nummer 5 000 ble 
Scandia-stolen tegnet av Hans Brattrud i 1957. 
Stolen produseres i dag på Dokka i Oppland. 
Der forvandler fem ansatte sertifisert tysk 
bøkeved, finér av nord-amerikansk valnøtt 
eller eik og det svenskproduserte under-
stellet av rustfritt stål til den prisbelønte 
stolen. 
 For å oppfylle de strenge miljøkravene 
til svanemerkede møbler har Fjordfiesta 
valgt bærekraftige materialer, samtidig 
som de har lagt stor vekt på å benytte 
kjemiske produkter med et minimum 
av miljø- og helseskadelige stoffer 
i produksjon.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har 
bevilget 10 friske millioner til sikring av 
landets 28 stavkirker. Pengene skal påskyn-
de prosessen med å få installert moderne 
brannsikrings- og overvåkingsutstyr.
 – Dette er bygninger vi ikke tar unødig 
risiko med, sa ministeren til Aftenposten 
da pengedrysset ble kjent. Foto: Nina 
Granlund Sæther.

Den portugisiske kunstneren Joana Cas-
concelos ble kastet ut av galleriet sitt i 
Lisboa fordi hun hadde laget en lysekrone 
av hundrevis av tamponger. Noe så ekkelt 
og usømmelig hadde galleristen aldri 
sett, skriver Kampanje. Men den samme 
lysekronen bragte henne til topps i det 
internasjonale kunstmiljøet, og i dag 
selger hun arbeidene sine for opp til 
7,5 millioner kroner.

For første gang er det utviklet kart over 
støynivåsoner i de største byområdene 
her i landet. De digitale kartene gir deg 
full informasjon om støynivåene i ditt 
nærområde, melder Klima- og foruens-
ningsdirektoratet. 
 De fem by-regionene som får digi-
tale støysonekart er Oslo med omegn, 
Bergen, Stavanger, Sandnes, Randaberg 
og Sola, Trondheim og Fredrikstad / 
Sarpsborg. Hvis du bor i et av de fem 
områdene, kan du zoome deg inn på 
kartet og finne ut om støynivåene er for 
høye akkurat der du bor. 
Se www.miljostatus.no 

«I Krf er vi ikke helt fremmede for tanken om 
mirakler, og det har sett ut som om Munchmuseet 

trengte et mirakel. Men politikk er det muliges kunst, 
og det har vi klart i dag.»

KrFs Erik Lunde, Oslo bystyre, etter enighet om plassering av Munchmuseet

Sjekk støynivået

Sikrer stavkirkene

Grønn design

Uanstendig lysekrone

Broderi på høyttalere
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Stian Omland hengte i fjor opp over 50 bryderier rundt omkring i Skien, små 
korsstingsbroderier med overraskende tekster. Selv om mange av dem ble stjålet, 
fortsetter han å pynte byen. I år har han fått broderihjelp av nærmere 100 damer.
 – Nå har også Telemark Røde Kors fått sitt bilde, og det er veldig morsomt 
synes kommunikasjonsrådgiver Bjørn Runar Sodeland. – Det henger høyt oppe i et 
hjørne ved døra, og overrasket oss en morgen vi kom på jobb.  
 Bybryderiene er brysomme broderier i det offentlige rom, kan vi lese på 
gruppens Facebookside, men ifølge Omland henges de opp med lærertyggis, 
så hærverk er det ikke snakk om. Foto: Bjørn Runar Sodeland.

Kommunene i Møre og Romsdal er svært bekymret 
for forfallet på landets kystfyr. – Dette er stor 
kulturarv, like viktig som bygdetun og andre ting 
på land, sa en opprørt ordfører Ann-Kristin Sørvik 
i Averøy da hun og ti andre ordrørere nylig møtte 
kystdirektøren, skriver Museumsnytt. Kystdirektør 
Kirsti Slotsvik informerte om vedlikeholdsplanene 
for de landfaste fyrene og lovet at de ville bli 
prioritert. Ordførerne mente imidlertid at det var 
for lite penger i potten til å greie å stoppe forfal-
let. Sørvik oppfordret derfor kystkommuner landet 
rundt til å innarbeide vedlikehold av de viktige 
kulturminnene når kommuneplanene skal revideres.  
Foto: Peter John Acklam / Wikipedia.

Tuja har på kort tid blitt Norges mest 
forhatte plante, skriver Hageland på 
sin nettside. Ingen vet hvor mange ki-
lometer tujahekk som er plantet siden 
den grønne søyleformede busken vant 
popularitet på 1990-tallet, men bare 
i fjor importerte de tre største hage-
senterkjedene 700 000 trær. Millioner 
av tujaer produseres maskinelt i Neder-
land. Plantene er billige, vokser fort 
og er grønne hele året.
 – Vi som er i bransjen 
liker den ikke så godt, sier 
innkjøper Knut Tveit i 
Hageland til D2. Men han 
tror på bedring, for nå 
har salget stabilisert 
seg. Gode alternati-
ver er bøk, agnbøk, 
barlind, kanada-
hemlokk, liguster, 
bambus og 
rododendron. 

Ektefeller som eier boligen sin sammen, 
har ingen rett til å presse ut den andre ved 
samlivsbrudd, skriver Kapital. Utroskap er 
ikke forbudt, og hvem som har skylden for 
at ekteskapet ryker er helt uvesentlig når 
oppgjørets time kommer.
 – Et sidesprang påvirker ikke eier-
posisjonene i en bolig, påpeker advokat 
Ramborg Elvebakk i advokatfirmaet Hjort.

Tirana, Albanias hovedstad, er verken 
prangende eller full av arkitektoniske 
underverk. Men til gjengjeld er byen 
sminket og malt på kunstnerisk vis, 
skriver Maleren. Da kunsneren og 
opposisjonslederen Edi Rama var bor-
germester, ga han seg selv og andre 
kunstnere i oppdrag å gjøre noe med 
byens kjedelige betongblokker fra 
kommunisttiden. Resultatet er blitt 
det som omtales som verdens største 
gratisutstilling av abstrakt ekspresjo-
nisme.

sett&hørt
Studenter er ikke et problem. Studenter er ikke 
årsaken til sentrums utfordringer. Studenter er 

en konsekvens av at Bergen har sine utdannings-
institusjoner midt i bykjernen.

Sentrumsbeboer Martin Larsen Hirth i Bergens Tidende

Sminkede 
betongvegger

Huttetuja

Fyr i forfall

Kan ikke kastes ut

Prydsøm til folket
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NYHET!

Nytt t
ilbud til 

medlemmer!

Nytt tilbud til medlemmer av Huseiernes Landsforbund

Pris for installasjon fra kr. 990,-. Månedsabonnement fra kr. 349,-/mnd. (ord. 379,-).*

Med Verisure sitt smarte alarmsystem får du full kontroll over hjemmet ditt. Med din smarttelefon 
kan du blant annet slå på/av alarmen, sjekke status, se når barna kommer hjem og styre belysningen.

Ring 06010 for mer informasjon
eller se www.verisure.no 

Få kr. 20,- i rabatt på månedsabonnementet!
Få 1 stk. gratis SmartPlug (verdi kr. 490,-)

Du kan styre hjemmet ditt - til enhver tid!

DELIVERED BY*Tilbudet forutsetter nyinstallasjon av boligalarm og tegning av månedsabonnement. 
  Tilbudet har noen geografiske begrensninger.



– Gratulerer med nestledervervet! Du har markert deg som 
en av Frps viktigste og mest populære politikere, likevel har 
du takket nei til gjenvalg på Stortinget. Hvorfor det?
– Jeg er verken lei av politikk eller Siv, men nå var det min 
kones karriere som ble viktigst. Vi vet ennå ikke hvor vi 
kommer til å bo. Familien trengte mer fleksibilitet enn det 
som var mulig å få til når man sitter på Stortinget. Som 
nestleder kan jeg fortsatt bidra.

– Hvis du skulle få tilbud om en statsrådspost etter valget, 
hvilket departement ville du helst styre?
– For meg er det viktigst å få Frp med i regjering. Det ville 
være veldig hyggelig å bli spurt, og skulle det bli aktuelt 
med en statsrådpost er kona og jeg enige om at vi må 
prioritere om igjen. Jeg har mye kunnskap om energi 
og finans. Fiskeridepartementet og kulturdeparte-
mentet er mindre aktuelle for meg, fordi jeg mang-
ler kunnskap på området.

Ketil Solvik-Olsen jobber for at Frp skal sitte 
i regjering etter valget. Blir han vår neste 
finansminister? Eventuelt oljeminister?

Kronprinsen
TeksT: NiNa GraNluNd SæthEr  IllusTrasjon: hErB
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hus & bolig spør;
Ketil Solvik-Olsen, nyvalgt nestleder i Frp

Ketil Solvik-Olsen (41)

• Stortingsrepresentant for 
Frp i Rogaland siden 2005, 
nyvalgt nestleder og partiets 
finanspolitiske talsmann.

• Oppvokst på bensinstasjon, 
og sov som femåring i køye-
seng blant stabler av nye 
dekk.

• Intenst opptatt av biler, men 
fikk klar beskjed fra kona 
om at lekebilsamlingen ikke 
hadde noe i stua å gjøre.

„

– “På middagene i Norges Bank er det slett ingen 
ulempe å være avholdsmann. Økonomene pleier å være 
mer og mer enig med meg utover kvelden”, har du sagt 
til Dagbladet. Hva blir dere enige om? 
– Handlingsregelen! Det er spørsmål om hvor mye 
olje-penger norsk økonomi tåler. Økonomene frykter 
mer sløsing, og tror ikke politikere klarer å prioritere. 
Men klarer vi å øremerke pengene til investeringer, og 
lage en regel som gir strammere rammer, får jeg som 
regel den bekreftelsen jeg trenger. Pengebruk er ikke 
alltid skadelig. Fordelen ved å være avholdsmann er at 
man husker hva de andre har sagt.

– Du har vokst opp på en bensinstasjon. Og jeg har lest 
at du en periode måtte sove og spise blant stabler med 
dekk i alle dimensjoner. Hvordan var det?
– På slutten av 70-tallet bygde 

vi nytt hus på Bryne. Men så blåste huset ned, og vi 
måtte improvisere. Hele familien flyttet inn på bensin-
stasjonen som faren min drev. Broren min og jeg sov i 
køyeseng på dekklageret et lite år, og smøregraven var 
lekeplass. Vi hadde det bra, vi, men i dag hadde vi sik-
kert blitt tauet inn av barnevernet. 

– I Stavanger er man opptatt av at hybelleiligheter skal 
tilfredsstille alle krav i teknisk forskrift. Resultatet er 
blitt avskilting av fullt brukbare leiligheter. Hva tenker 
du om det?
– Fremskrittspartiet har fremmet forslag om at loven 
må gjennomgås. Det skal selvfølgelig ikke være farlig å 
bo, men velferd er blitt viktigere enn behov. Helt van-
lige rom blir ulovlige fordi det er litt lavt under taket. 
Jeg er helt sikker på at mange hadde foretrukket en litt 
lavere standard hvis de også fikk lavere pris.
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 Men det er også viktig å bygge flere studentboliger. 
Studentene driver i dag opp prisene. Får vi flere studentbo-
liger vil det gi bedre balanse i leiemarkedet. God balanse 
fører til at de dårligste boligene ikke blir leid ut.

– Hvorfor er det viktig å eie sin egen bolig?
– Det er mange fordeler ved at mange eier. Det gir stabilitet, 
folk tar mer ansvar og man slår røtter på en annen måte. 
I Detroit vil ikke folk kjøpe, de vil kunne komme seg vekk 
fort hvis anledningen skulle by seg. Men når man ikke eier, 
blir husene heller ikke vedlikeholdt, og det synes godt. Når 
man eier, vedlikeholder man, fordi man ivaretar sine egne 

økonomiske interesser. 
Ingen gjør mer dugnad enn 
boligeiere. De gjør dugnad 
i egen hage hver eneste dag.      
I praksis er det det samme 
som å være med på dugnad 
i et borettslag eller sameie.

– Hvordan bor du i dag?
– Jeg bor i enebolig i rekke 
på Voksenkollen. Det er et 
fint område med et lite tun 
med lekeplass i midten. 
Her bor det 50 barn under 
20 år, så det er et eldorado 
for barnefamilier. Å bygge 

tun på denne måten er en ideell måte å bygge familievenn-
lig på.

– Hva er det Rogaland har som Oslo mangler?
– Jeg savner Jæren, hvor  det er fritt og åpent og hvor vi har 
mange hundre meter sandstrand. Det er litt inneklemt på 
Østlandet. Jeg savner mye større himmel. Jeg ser ikke bort 
fra at jeg flytter tilbake en dag, men jeg kunne også godt 
tenke meg å flytte tilbake til USA.

– Mangel på boliger driver boligprisene i været. Hva må til 
for å øke boligbyggingen i Norge?
– Det er mange ting. Det må bli enklere å regulere tom-
ter. LNF og 100-meters reglene må lempes på. Vi må også 
endre litt på TEK 10. Jeg ser intensjonene med å bygge mil-
jøvennlig og ha universell utforming, men på veien mister 
man mulighetene for individuell tilpasning. Alle boliger 
må ikke være tilpasset rullestol eller at vi skal bli gamle 
der. Det er ikke regningssvarende. Det er svært vanlig å skif-
te bolig avhengig av livssituasjon. Bevaringsmyndighetene 
må også se på kostnadene deres krav medfører. Så tror jeg 
vi må bygge mer i høyden, vi må bygge flere studentboliger 
og det må være enklere å bygge enkle boliger. Infrastruktur 
er viktig, og så må vi redusere skatte- og avgiftsnivået. Høy 
dokumentavgift forhindrer en del mennesker fra å flytte fra 
uhensiktsmessige boliger. 

– Hvorfor frykter du ikke noe boligkrakk?
– Vi har en rimelig solid økonomisk situasjon i Norge med 

“Det skal selv-
følgelig ikke være 
farlig å bo, men 
velferd er blitt 
viktigere enn 
behov.”

ThyssenKrupp Encasa 
Life in motion.

Tlf. 23 17 37 00 • tk-encasa.no • post@tk-encasa.no

Våre lekre løfteplattformer i sjakt fungerer nærmest 
som en vanlig heis. Du blir enkelt og sikkert bragt til 
ønsket etasje. Forskjellen er at de er enkle å installere, 
krever få bygningsmessige forandringer og er svært 
brukervennlige og driftsikre. 

Og ikke minst, prisen er også betydelig lavere enn for 
en tradisjonell heis. 

Mer informasjon  nner du på tk-encasa.no

   Ser ut som 
en heis, og brukes 
som en heis!
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høy etterspørsel etter boliger. Dårlige tider kan selvfølgelig påvirke bolig-
prisene, og vi kan få en helt annen balanse i markedet, men jeg tror ikke på 
noe krakk som i USA. 

– Hvordan vil Fremskrittspartiet hjelpe unge inn på boligmarkedet?
– Det må bygges enklere boliger, og BSU må styrkes. Både det årlige spare-
beløpet og totalbeløpet har blitt holdt kunstig lavt de siste årene. Jeg tror 
det er viktig at vi politikere stimulerer til sparing og til å tenke langsiktig. 
Jeg tror på gulrot! 
 Dagens egenkapitalkrav rammer de unge uhensiktsmessig. Når det blir 
vanskeligere å kjøpe må flere inn på leiemarkedet, men når man leier blir 
det enda vanskeligere å kjøpe fordi alle pengene går til husleie. 

– Trenger vi en statlig husbank?
– Det er et paradoks at innstrammingene fra Finanstilsynet fører til at de 
som ikke får lån i en vanlig privatbank kan springe til Statens pensjons-
kasse eller Husbanken og få fullfinansiert hele lånet sitt. Det er jo pris- 
drivende! Frp ønsker å videreføre Husbanken, men de trenger ikke kon-
kurrere med de private bankene. Husbanken er et viktig virkemiddel for å 
bygge studentboliger og enkle boliger med sosialt tilsnitt.

– Du er engstelig for lavere oljepriser og redusert etterspørsel. Men er det 
ikke bra for miljøet at forbruket av olje synker?
– Det er mer komplisert enn som så. Går oljeprisene ned, øker også forbru-
ket, men investeringene vil sannsynligvis reduseres. Man klarer ikke å redde 
verden med forbud mot oljeutvinning. Fornybar energi og kjernekraft vil 
bli viktigere og viktigere, men synker oljeprisene vil det være katastrofalt 
for Norge som nasjon fordi øvrig industri er bygget ned. Oljeinvesteringene 
er en vesentlig faktor for de oppgangstidene vi har. Oljen gir oss et positivt 
handlingsrom.

– Hvordan varmer vi best opp husene våre 
her i Norge?
– Det vil være politisk korrekt å si bio-
energi, men jeg mener svaret avhenger 
av hvor du bor. I en liten leilighet på 
Grünerløkka vil sannsynligvis panelovner 
være det beste, mens ved er å foretrekke 
i Hedmark. Mer isolasjon er bra, men 
investeringskostnadene blir fort for høye. 
Strøm er blitt snakket ned og utelukkes av 
mange, men er sammen med en varme-
pumpe ofte mest lønnsomt.
 
– Jeg har forstått at du er lidenskapelig 
opptatt av modellbiler og at du lider av 
samlemani? Hvordan får  du plass til samlingen din?
– Jeg fikk klar beskjed fra kona om at de ikke hadde noe i stua å gjøre. Som 
du ser har jeg de her på kontoret i Stortinget. Det står også noen bokser 
under trappa hjemme sammen med cd’er og bøker. Jeg skjønner at det kan 
bli litt for mye av det gode. Har alltid vært opptatt av bil, men har jo ikke 
råd til å kjøpe originalene, så da fikk det bli modellbiler. Fortrinnsvis  
amerikanske. Er jo kjekt å ha, da.

– Får barna lov til å leke med dem?
– De fleste. Men under oppsyn. ngs@huseierne.no 

“Det skal selv-
følgelig ikke være 
farlig å bo, men 
velferd er blitt 
viktigere enn 
behov.”
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Samlemani
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fokusfokus på livsstil

„

Mens noen holder seg til å samle på frimerker, viskelær og glansbilder 
i barndomsårene, er det noen som aldri klarer å stoppe. Samlemanien 
blir en livsstil, og boligen brukes til lagring, samling og lek.

TeksT: Linda ØrStavik Öberg  FoTo: ChriStian Fredrik WeSenberg



54 hus&bolig 4-2013

Hos Karl-Erik Johansen på Tranby er det ikke 
2013 som gjelder, her handler alt om det 

glade 50- og 60-tallet. Vinylplater, skilt, statuer, 
brylkrem, flipperspill og jukeboks står side om 
side i den 80 kvadratmeter store leiligheten. Hvis 
du klarer å se veggen bak alt krimskrams er du 
god, og selv på toalettet er det overfylt.
 – Dette er livet, det er dette som er hjemme-
koselig for meg. Jeg får mareritt bare jeg tenker 
på de minimalistiske og kalde leilighetene som 
folk bor i nå til dags. Det er tingene som gjør meg 
glad, sier Johansen.
 Selv om tingene tar opp nesten all plass i den 
lille leiligheten, er det slik han vil ha det. Og han 
er ikke den eneste. Jon Jessesen fra Ørje klarer 
ikke å slutte å samle på Lego, og hans store liden-
skap pryder vegger, gulv og tv-stue. Huset har i 
tillegg et helt eget legorom.

 Galskap at voksne mennesker holder på slik 
vil kanskje noen tenke? En hobby som gir mye 
glede og som de ikke ville vært foruten mener de 
to.

Begynte med plater
Leiligheten i Hyllveien er ikke som andre lei-
ligheter, men så er ikke Karl-Erik Johansen som 
pensjonister flest heller. Da vi avtalte møtet fikk 
Hus & Bolig klar beskjed om å ringe ham på hus-
telefonen; hvis han tok den så var han hjemme.
 – Hva i all verden skal jeg med mobiltelefon? 
Det hører ikke hjemme hos meg i alle fall, og 
aldri har jeg savnet det heller, sier han.
 I den lille leiligheten har han over 50 000 
samlerobjekter fra de årene han selv mener var 
glanstiden, nemlig 50- og 60-tallet, men han 
sier at han sluttet å telle for lenge siden. Han har 
blant annet over 40 000 vinylplater, og det var 
her det hele begynte.
 – Da jeg var liten brukte jeg alle pengene jeg 
hadde på plater, og Elvis var helten. Etter jeg hør-
te «Rock around the clock» så var jeg solgt. Og 
lite har forandret seg, jeg bruker fremdeles alle 
pengene jeg har til overs på plater, sier han. 

Valgte bort familie
Han ser på tingene som barna sine, og sier at de 
aldri lager noen problemer eller kommer i van-
skeligheter. Han har bevisst valgt å ikke stifte 
egen familie.
 – Jeg er stolt av hvor jeg er nå og hva jeg har 
oppnådd, jeg vil ikke leve et A4-liv. Gudskjelov 
at jeg ikke satset på familie. Tanken på å ha barn 
som spiller data og trykker på den nyeste tekno-
logien er grøssende, så jeg har valgt å holde fast 
ved fortiden, altså min egen gode barndom. Hvis 
ingen tar vare på disse tingene så blir de borte, 
sier Johansen. – Jeg har bare meg selv å tenke 
på, og det er definitivt hobbyen som holder meg 
ung.
 Vegger, skap, hyller og delvis gulvet er stapp-
fullt av bilder, skilt, byster, plater, figurer, lamper, 
spill, tegneserier og andre klenodier fra 50- og 
60-tallet. Han er alltid på jakt etter nye skatter 
på loppemarked og messer, og samlemanien vil 
ingen ende ta. Selv skjønner han at noen synes 
det han driver med er galskap.
 – Mange tenker kanskje at jeg er gal som bru-
ker så mye tid og penger på dette, men jeg mener 
det er en sunn livsstil. Mens noen røyker, drik-
ker, reiser og spiser opp pengene, bruker jeg de 
på å fylle leiligheten og hverdagen med minner 
og mening, sier Johansen.
 De glade tonene strømmer ut av Wurlitzer’n 
mens Johansen synger og rocker med, det er ikke 

Karl-Erik Johansen har 
brukt så å si hele livet på 
å bygge opp platesamlin-
gen sin, og det var også 
her samlemanien begynte. 
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fokus

vanskelig å tro ham når han sier at det er dette 
som holder ham ung, frisk og levende. Den tidli-
gere ”kultursjefen” på Bærum ligningskontor tar 
seg ofte en runde på et av de mange flipperspil-
lene som han har i stua, og han har ofte besøk av 
skuelystne og likesinnede.
 – Jeg åpner leiligheten for de som vil se, og er 
opptatt av at skattene skal være til glede for andre 
også. I tillegg har jeg Aamodt-gjengen på besøk 
en gang i måneden. Gjengen på fem har holdt 
sammen i 25 år, og hver gang vi møtes spiller 

vi inn en kassett på 90 minutter med musikk og 
snakk. Det har vi gjort i alle år, og siste kassett er 
nummer 209, sier han.
 Det er litt som å være tilbake til tiden hvor 
han som guttunge satt på rommet klistret til Ra-
dio Luxembourg og noterte seg listene. Dette er 
Johansens virkelighet, eller hans flukt fra dagens 
høyteknologiske samfunn. Han savner ikke et 
moderne liv.
 – Tenk så kjedelig å bo i disse hjemmene med 
like skjenker, lyse møbler, store fjernsynsappara-

fokus på livsstil

„

Marilyn Monroe smeltet 
mange hjerter på 
50-tallet, og Johansen 
er intet unntak. 
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ter og dataduppeditter overalt. Men takk og lov 
for at jeg ikke går i søvne, for det kunne blitt en 
katastrofe, ler han.

Blir tatt godt vare på
Den dagen Johansen selv ikke er her mer, er det 
Oslo Museum som tar over hele samlingen. Kris-
tin M. Gaukstad, avdelingsleder for dokumen-
tasjon og samlinger ved Oslo Museum, sier at 
gjenstandene er et museum verdig, men forteller 
at Karl-Eriks fantastiske samling aldri hadde blitt 
overtatt i sin helhet i dag.
 – Museene har profesjonalisert seg mye etter 
at avtalen med Johansen ble inngått, og vi tenker 
nok på mange måter annerledes i dag. Vi har så 
mye, og må derfor være litt mer restriktive når vi 
sier ja til private samlinger. Noen gjenstander er 
viktige skatter, mens noe dessverre må gå inn i 

glemselens bok med årene, sier hun.
 De er ikke lenger så opptatt av objektet alene, 
men mer historiene bak. I dag er det kun fem 
prosent av museenes samlinger som blir vist 
frem, og de fleste tingene er gaver fra privatperso-
ner.
 – Gavehenvendelsene er veldig viktig for mu-
seene, og vi får henvendelser hver eneste uke. Vi 
sier nei til stadig mer, og ser nå bevisst på hva vi 
har fra før og hva vi mangler i samlingene, sier 
hun.
 Generelt så har museene mange gamle ting, 
men mangler objekter fra 1980 og utover. 
 – Nå er vi blitt mye flinkere til å kaste ting 
enn folk var før, så det å oppdrive for eksempel 
en vannseng fra 80- tallet er meget vanskelig, sier 
hun.
 Likevel forsikrer hun oss om at samlingen til 

Johansen koser seg i sitt 
eget selskap, og angrer 
ikke på at han har valgt 
bort familie for å dyrke 
hobbyen sin. 
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fokusfokus på livsstil

Johansen er i gode hender. Men siden det er den 
største og mest omfattende gaven museet har fått 
noensinne, er det utfordringer knyttet til hvor-
dan de skal forvalte og vise den frem den dagen 
de overtar. 

Ikke den eneste
Gaukstad forteller at professor Susan M. Pearce 
ved Leichester University har gjort undersøkelser 
på det å samle. I boken «Collecting in contem-
porary practice,» konkluderer hun med at nær-
mere en tredjedel av den vestlige befolknin-
gen har et bevisst forhold til å samle på 
ting, og anser seg selv som samlere. 
 – Johansen er en av dem som sam-
ler på følelser fremfor objektet. Han 
ønsker å gjenskape sin egen livshistorie 
fra en bestemt tidsepoke. Pearce me-

„

ner at denne måten å samle på er mest vanlig 
for kvinner, mens menn gjerne begynner med en 
komplettering, alfabetisk orden og mulighet for 
at samlingen kan bli komplett. Nettopp slik star-
tet det også for Johansen med hans platesam-
ling, sier Gaukstad.
 Dette har vi gjort siden tidenes morgen. Så 
mye som halvparten av befolkningen har en el-
ler annen gang i løpet av livet bevisst samlet på 
noe, og særlig gjør dette seg gjeldende i barn-
domsårene. Lego, dukker, bilder, klistremerker, 
fotballkort, frimerker, servietter, såper, kulepen-
ner, autografer, kjøleskapsmagneter. Du kjenner 
deg kanskje igjen?
 Å samle på delete-knapper fra tastatur, hug-
gestabber, saueklippere, kølapper og navlelo må 
vel sies å være for spesielt interesserte, men noen 
gjør jo faktisk dette også. Mange av dem har vi 
fått møte gjennom ulike tv-programmer, og de 
har alle sin sjarm.

Terapi og familietid
Så Karl-Erik Johansen er ikke den eneste som 
samler. Jon Jessesen har nemlig huset fullt av 
legoklosser. Men hva får egentlig en 40-åring til 
å samle på Lego?
 – Entusiasmen startet julen 1980 da jeg var 
sju år. Jeg fikk mitt første sett, en Lego Technic 
bil. Jeg pakket bort klossene i ungdomsårene, 
men da jeg mistet faren min som fjortenåring så 
tok jeg dem frem igjen. Det ble terapi. I 1994 
døde min mor, og atter en gang var det legoklos-
sene som reddet hodet fra en evig tid nede i san-
den, sier han.
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 Karriere og hektisk liv førte til at hobbyen 
nærmest ble glemt helt til han fikk sitt første 
barn i 2001. Legosettene begynte å rulle inn ved 
juletider og bursdager, og turer med barna til Le-
goland vekket igjen interessen.
 – Lego gir rom for kreasjon, avslapning og 
ikke minst kvalitetstid med barna. Samtidig er 
det en utfordring å bygge, og jeg synes det er en 
sunn måte å koble av fra hverdagens kjas og mas 
på.
 Han er en del av AFOL, adult fan of Lego, 
noe som medfører spektakulære byggeprosjek-

ter som er tatt fra bilder eller skapt i hodet.
 – Alle i familien deltar i disse prosjek-
tene, og det nåværende er Minas Tirith fra 
Ringenes Herre. Samlet vil det gå nærmere 
150 000 deler på denne, og det medfører en 

stor kostnad ettersom prisen på en kloss 
ofte ligger på rundt en krone.

 Barna bygger og sorterer, og 
Jon leker ingeniør. Og det går i Star 
Wars, Ringenes Herre og Hobbi-
ten.

Verdier i millionklassen
I 2004 oppdaget han ved en til-
feldighet at Lego lanserte Star 
Wars som tema, og da var det 
ingen vei tilbake. 
 – Jeg valgte å samle 
hele 2004-serien i doble ut-
gaver, hvor den ene havnet på 

legorommet og den andre ble 

åpnet og bygget. I årenes løp så har det blitt til 
den komplette samlingen det er i dag, sier Jes-
sesen.
 Samlingen teller over 650 sett med over 
250 000 deler, 500 000 løse deler til å bygge 
med, samt 2 500 minifigurer og en del klenodier 
som ikke fås kjøpt i butikken. Og samlingen vok-
ser ukentlig.
 – Siste gjennomgang av samlingen viste en 
annenhåndsverdi på over 800 000 kroner, og 
hvor mye jeg har brukt forblir en hemmelighet. 
Men det er ikke til å stikke under en stol at det er 
en god investering for min del, sier han.
 Settet Millenium Falcon med sine over 5 195 
deler rager i toppen sammen med nummererte 
utgaver fra Toy Fair og andre spesialutgivelser.

Umulig å slutte
– Jeg tror ærlig talt at det å gi seg er nærmest umu-
lig, da jeg har et museum av uåpnet Lego Star 
Wars fra 1999 og frem til i dag. I tillegg har jeg 
mange spesialutgivelser som bidrar til at denne 
galskapen faktisk kan være den mest komplette 
uåpnede Star Wars-samlingen i verden. Det sier 
seg selv at denne samlingen må vedlikeholdes, 
sier han.
 Interessen for samlingen har vakt inter-
nasjonal oppsikt, og Guinness World Re-
cords har nå endelig bekreftet at han inne-
har den offisielle rekorden med verdens  
største samling av Lego Star Wars- sett. 
Han følges også av tusenvis av entusiaster på sin 
egen facebook-side: Jonsbricksandpieces. 
 – Jeg har kommet til det punktet hvor sam-
lingen ikke kan avsluttes, for da blir den ikke 
komplett. Derfor fortsetter galskapen, og det er 
en besettelse på lik linje med andre besettelser. 
Når en legomann er født etter å ha tatt steget inn 
i klossenes verden, vil han forbli nettopp der, ler 
Jessesen.

Håper å hjelpe andre 
 – Til å begynne med så trodde vel de aller 
fleste at jeg hadde mistet et par skruer når jeg be-
gynte å bygge opp samlingen, men jeg har opp-
daget at de fleste voksne også har et godt forhold 
til Lego fra barndommen. Men jeg har forståelse 
for at langt fra alle drar det så langt, sier han.
 Jessesen ser på klossene som en sunn hobby, 
en god investering og ikke minst mye gøy for alle 
involverte. I tillegg vil han at den store samlingen 
skal glede flest mulig. Han har besøk hjemme fra 
flere hold, folk som er nysgjerrige og barn som 
trenger å finne inspirasjon. Det gir Jon stor glede 
å dele dette med andre.
 – Jeg håper å kunne bidra til å hjelpe vanske-

Jessesen synes at 
byggingen er en sunn 
avkobling fra hverdagens 
mas, og sier at den også 
gir ham mye kvalitetstid 
med barna. 
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fokusfokus på livsstil

ligstilte og syke barn ved å gi dem et lite avbrekk 
i hverdagen, og dersom jeg får et overskudd så 
har jeg en avtale med kreftavdelingen for barn på 
sykehusene i både Trondheim og Oslo, sier han.
 Han håper at plastklossene kan fungere som 
terapi for dem i vanskelige tider, på samme måte 
som de har gjort for ham. Utfordringen er plass 
ettersom eskene er plasskrevende og byggingen 
krever spillerom. 
 – Der andre planlegger påbygg på huset for 
å få ekstra plass, så handler det for meg om å få 
større legorom.

Mange likesinnede
Det finnes også mange foreninger rundt om i lan-

det hvor samlere møtes og deler sin felles inter-
esse for å samle, Den Glade Samler i Drammen 
er en av dem. De har rundt 130 medlemmer, og 
har holdt på i rundt 20 år. De har medlemsmøte 
en gang i måneden.
 – På møtene har vi alltid foredrag om et sam-
lertema, pluss en serie som heter «la tingene tale» 
der vi samarbeider om å finne ut av gamle og rare 
ting. Vi har også vinlotteri og auksjon med gamle 
ting medlemmene har med seg, og naturligvis 
kaffe og vafler, sier Oddbjørn Lervik, formann i 
Den Glade Samler.
 De har det til felles at de er interessert i gamle 
ting, altså antikviteter og samleobjekter, og alle 
som deler denne interessen kan bli medlem.

For Jon Jessesen startet 
besettelsen da han fikk 
sitt første sett med Lego 
som sjuåring. 

„
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 – Vi har folk som samler på askebeger, fio-
liner, håndarbeid, gammelt glass, keramikk, por-
selen, bøker og postkort. Selv samler jeg på snus-
dåser, kaffekverner, stempler og lokalhistoriske 
bøker. Min kone er aktiv i akvarieklubben og stu-
efugleforeningen, og vi har et rom fullt av fugler. 
En av våre medlemmer bor i et stort hus som er 
stappfullt av glass, keramikk og antikviteter, og en 
annen har huset fullt av Porsgrund porselen.
 Medlemmene er godt voksne i aldersgruppen 
50 – 80 år, og han sier at de mest aktive samlerne 
er folk i 40 – 70-årene. De har ingen unge med-
lemmer. Lervik sier at de samler rett og slett fordi 
det er gøy.
 – Hva som er rart avhenger av hva du selv er 
vant til. Jeg pleier å si det slik at uansett hva slags 
gamle ting du plukker fram, så er det noen som 
samler på det. Historie ligger bak for de fleste 
samlere, og mange kombinerer flere hobbyer. De 
aller fleste godt voksne folk er fascinert av gamle 
ting, sier han.

Trenger ikke være usunt
Professor i klinisk voksenpsykologi ved NTNU, 
Patrick A. Vogel, forteller at samlemani er den 
tvangslidelsen som er vanskeligst å behandle og 
er mest resistent. Men det kan være vanskelig å 
sette fingeren på hvor grensen går.
 – Jeg samler selv, og de fleste av oss gjør det. 
Det er ikke noe galt i det så lenge det holdes på et 
sunt nivå. Vi samler gjerne på ting fra barndom-

men som vi kan knytte minner til, ting som vek-
ker gode følelser i oss eller andre ting som kan si å 
ha en slags verdi for samleren, sier han.
 Men når det bikker over til mani, så handler 
det ofte om det som mange av oss vil kalle lite 
rasjonell lagring uten noe system eller åpenbar 
hensikt.
 – Å samle på effekter fra din barndomstid el-
ler Lego er ting som mest sannsynlig vekker gode 
minner og gleder eierne, og dette er sunt så lenge 
man har et normalt sosialt liv, ikke sperrer seg 
inne, får hygieneproblemer og vansker med å be-
vege seg fordi boligen er fullstappet av det man 
samler på.
 Vogel sier det er tre kjennetegn på at samlema-
nien har gått for langt.
 – De som er syke har ofte problemer med å 
sortere og kategorisere tingene, altså skille klinten 
fra hveten, de viktige tingene fra de uviktige. Ofte 
har de også problemer med motivasjonen, og har 
en rekke emosjonelle koblinger til tingene som 
ikke alltid er fornuftig. De får også ofte et kick av 
å samle ting, selv om de ikke har en økonomisk 
eller annen logisk verdi. De savner ofte familie 
og menneskelige verdier, fordi samlemanien gjør 
dem mer og mer isolerte, sier han.
Han eksemplifiserer.
 – Det å samle på frimerker kan ha en verdi 
både på papiret, og for samleren som kanskje har 
videreført en samling som har overlevd flere ge-
nerasjoner. Men det å samle på tom emballasje, 
søppel, bankutskrifter fra kontoer som du stengte 
for ti år siden og avisårganger fra flere tiår tilbake 
i tilfelle man får bruk for det, er systemløst og lite 
rasjonelt, sier Vogel.

Lite forskning på området
I dagens overflodssamfunn er det ifølge Vogel ut-
bredt at folk samler, fordi vi kjøper mange ting. 
Likevel har han inntrykk av at denne generasjo-
nen også er flinkere å rydde unna og kaste enn de 
tidligere, blant annet fordi det i dag er rimeligere 
å skifte ut møbler og lignende.
 Han mener at det burde være mer forskning 
på området samlemani, nettopp fordi det er så 
mange som samler på et eller annet.
 – Vi vet ikke om det er noen utsatte grupper 
som er spesielt utsatt for å utvikle samlemani, 
men det oppdages som regel hos voksne. Da har 
man råd og mulighet til å kjøpe og samle på ting, 
men det kan ha begynt da de var yngre. At de eldre 
samler mer kan muligens være et tegn på at kog-
nitive evner, som reduseres gradvis ved økende 
alder, er en viktig faktor i å bestemme når normal 
samling går over i samlemani, sier han. 
loo@huseierne.no

fokus på livsstil

Jessesen er stolt av 
samlingen sin, og Lego 
pryder hele huset. 
Han innehar også en 
Guinness World Record 
for sin store samling av 
Star Wars-sett. 
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Har du beskyttet det elektroniske utstyret 
i hjemmet ditt?

Dagens elektroniske utstyr blir mer og mer ”fintfølende” og det er derfor viktig å beskytte dette mot 
farlige overspenninger som kan skade og ødelegge flatskjermer, høytalere, PC’er osv. 

Sikringen-elektrikeren kan hjelpe deg med å installere produkter som på en rimelig og trygg måte 
sikrer deg mot skader ved lynnedslag og andre kortvarige overspenninger. 

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

bestilling hos installatør.

Beskytt 
hjemmet ditt mot lynnedslag!

0 20 60
For elektriker, ring
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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
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OL

D

ADVOKAT TROND SELSAAS 

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

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

TF
OL

D

ADVOKATENE RESEN-FELLIE, 
STEIN & BRATBAK v/adv. Tom Bratbak        
Fast eiendoms rettsforhold, bolig- og husleierett.
Entrepriserett, forsikringsrett, arv/skifte.
Alminnelig praksis, eiendomsmegling.
Hovsveien 10, Postboks 323, 1802 Askim.
Tlf.: 69 84 42 00. Fax: 69 84 42 01.
Epost: tombratb@frisurf.no ØS

TF
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D

ADVOKATFIRMAET YTTERBØL & Co AS  
Fast eiendom, tomtefeste, arv, skifte, familiesaker, hus leie, 
erstatning, sameier/seksjoner, inkasso, alm. praksis.

Fredrikstad: Postboks 273, 1601 Fredrikstad.
Tlf: 69 36 60 00. Epost: fredrikstad@ytterbol.com
Halden: Tlf: 69 19 69 50. Moss: Tlf: 69 20 69 50. 
Sarpsborg: Tlf: 69 16 18 00. ØS
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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
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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
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ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN DA 
v/adv. Erik Johnsrud og adv. Christian Lundin
Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova, 
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 
Lakkegt. 3, 0187 Oslo. Tlf.: 23 29 90 00. 
Fax: 23 29 90 01. Voldgt.1, 2000 Lillestrøm.  
Tlf.: 63 89 20 20. Fax: 23 29 90 01. 
firmapost@nesslundin.no, www.nesslundin.no OS
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ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN & CO ANS
v/adv. Ole Jan Halvorsen  

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

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

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

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

www.advonico.no OS
LO

   
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 02. Epost: hilde@oydne.no
www.oydne.no   www.stabekkadvokatene.no OS
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ADVOKATFIRMAET NORDIA DA 
v/adv. Alf-Erik Vollen  
Sameier. Borettslag. Næringseiendom. Husleie. 
Kjøp og salg av eiendom. Entreprise. Tomtefeste. 
Seksjonering. Forsikring. Erstatning. Arbeidsrett. 
Skatt. Arv. Alle land i Norden.
Olav V’gt. 6, Postboks 1807, Vika, 0123 Oslo
T.: 23 10 30 00. F.: 23 10 30 01. www.nordialaw.com
Epost: alf-erik.vollen@nordialaw.com OS

LO
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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
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ADVOKATFIRMA ARVESEN & CO DA
v/advokatene Jon Rike og Claus Arvesen
Fast eiendom – feil og mangeler ved bolig. Forsikringssaker 
– erstatning. Borettslag og sameier – forretningsførsel. 

Hieronymus Heyerdahlsgate 1, 2. etasje, 0160 Oslo.
Postboks 1697 Vika, 0120 Oslo. Mob.: 95 25 69 18. 
Tlf.: 24 14 03 30. Fax: 22 33 53 66. 
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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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
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SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Hans V. Haug
Buskeruds største advokatfirma.
Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.
Nedre Storgt. 15/17, Pb. 294 Bragernes, 
3001 Drammen. T: 32 25 55 00. 
F: 32 25 55 01. hvhaug@eurojuris.no  
www.svensonnokleby.no   BU

SK
ER

UD

Trenger du   advokatbistand?
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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
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ADVOKAT TROND SELSAAS 

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

Tune Senter, Rådmann Sirasv. 1, 1712  Grålum.
Postboks 34, 1713  Grålum. Tlf.: 69 11 97 10. 
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ADVOKATENE RESEN-FELLIE, 
STEIN & BRATBAK v/adv. Tom Bratbak        
Fast eiendoms rettsforhold, bolig- og husleierett.
Entrepriserett, forsikringsrett, arv/skifte.
Alminnelig praksis, eiendomsmegling.
Hovsveien 10, Postboks 323, 1802 Askim.
Tlf.: 69 84 42 00. Fax: 69 84 42 01.
Epost: tombratb@frisurf.no ØS
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ADVOKATFIRMAET YTTERBØL & Co AS  
Fast eiendom, tomtefeste, arv, skifte, familiesaker, hus leie, 
erstatning, sameier/seksjoner, inkasso, alm. praksis.

Fredrikstad: Postboks 273, 1601 Fredrikstad.
Tlf: 69 36 60 00. Epost: fredrikstad@ytterbol.com
Halden: Tlf: 69 19 69 50. Moss: Tlf: 69 20 69 50. 
Sarpsborg: Tlf: 69 16 18 00. ØS
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ASKERADVOKATENE 
v/adv. Bugge, Ryengen, Strenge Næss og Varmann        
Fast eiendom kjøp/salg, mangelsaker, husleie, 
nabosaker, ekspropriasjon, entreprise, forsikrings-
saker, personskade, feilbehandling, arv & skifte.
Strøket 8, Postboks 84, 1371 Asker. 
Tlf.: 66 90 70 80. Fax: 66 90 70 81. 
www.askeradvokatene.no AK
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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
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ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN DA 
v/adv. Erik Johnsrud og adv. Christian Lundin
Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova, 
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 
Lakkegt. 3, 0187 Oslo. Tlf.: 23 29 90 00. 
Fax: 23 29 90 01. Voldgt.1, 2000 Lillestrøm.  
Tlf.: 63 89 20 20. Fax: 23 29 90 01. 
firmapost@nesslundin.no, www.nesslundin.no OS

LO
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ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN & CO ANS
v/adv. Ole Jan Halvorsen  

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

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

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

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

www.advonico.no OS
LO
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STABEKKADVOKATENE
v/advokat Hilde Solberg Øydne                                        

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

Gamle Drammensvei 48, 1369 Stabekk
Tlf.: 67 11 10 02. Epost: hilde@oydne.no
www.oydne.no   www.stabekkadvokatene.no OS

LO
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ADVOKATFIRMAET NORDIA DA 
v/adv. Alf-Erik Vollen  
Sameier. Borettslag. Næringseiendom. Husleie. 
Kjøp og salg av eiendom. Entreprise. Tomtefeste. 
Seksjonering. Forsikring. Erstatning. Arbeidsrett. 
Skatt. Arv. Alle land i Norden.
Olav V’gt. 6, Postboks 1807, Vika, 0123 Oslo
T.: 23 10 30 00. F.: 23 10 30 01. www.nordialaw.com
Epost: alf-erik.vollen@nordialaw.com OS

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

LO
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ADVOKATFIRMA ARVESEN & CO DA
v/advokatene Jon Rike og Claus Arvesen
Fast eiendom – feil og mangeler ved bolig. Forsikringssaker 
– erstatning. Borettslag og sameier – forretningsførsel. 

Hieronymus Heyerdahlsgate 1, 2. etasje, 0160 Oslo.
Postboks 1697 Vika, 0120 Oslo. Mob.: 95 25 69 18. 
Tlf.: 24 14 03 30. Fax: 22 33 53 66. 
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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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
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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
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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
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ADVOKATFIRMAET KJÆR & CO DA  
v/adv. Kjell Bentestuen 
Fast eiendoms rettsforhold, entreprise,
kontraktsrett og generasjonsskifte.
Handelens Hus, 2 etg., Rådhusgata 3, 
Postboks 153, 4662 Kristiansand. 
Tlf. 38 02 85 00. Fax: 38 02 85 01
bentestuen@advkjaer.no   www.advkjaer.no VE

ST
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ADVOKAT HENRIK LUND
Juridisk bistand i norsk-spanske forhold.
4 års praksis som advokat på Costa del Sol.
Fast eiendoms rettsforhold.
Postboks 33, 4501 Mandal.
Tlf.: 38 53 16 00. Fax: 38 53 16 01. 
Mob.: 47 89 34 56.
Epost: hl@lundsneve.no VE

ST
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ADVOKAT EYOLF LUND

Fast eiendom, avhendingsloven, bustadoppførings-
loven, håndverkertvister, arv, skifte og allmenn-
praksis. Omfattende erfaring innen fast eiendom.

Bergelandsgt. 14, Postboks 330 Sentrum, 
4002 Stavanger. T: 51 53 00 00, F: 51 53 00 01. 
M: 928 90 470. E: eyolflun@rekve-mitsem.no RO

GA
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ADVOKATFELLESSKAPET 
TORSTRUP § GRØSFJELD 
v/adv. Magnus Grøsfjeld

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

St. Olavsgt. 6, 4005 Stavanger.
Postboks 140 Sentrum, 4001 Stavanger. 
Tlf.: 51 84 47 70 / 92 04 32 92. 
Fax: 51 84 47 71. 
Epost: magnus.grosfjeld@torstrup.no

RO
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ADVOKATFIRMAET ØGLÆND 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
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ADNOR ADVOKAT ANS
v/advokat Gard S. G. Lyng  

Fast eiendom, husleie, arv, familierett 
og kontrakt.

Dronningens gt 9, 7011 Trondheim.
Tlf.: 73 99 09 00. Fax: 73 99 09 01
Epost: gard.lyng@adnor.no   www.adnor.no SØ

R-
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ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN DA
v/adv. Tom Sørum
Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova, 
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 
Fjordgata 43, 7010 Trondheim.
Tlf.: 73 87 02 50. Fax: 23 29 90 01.
Epost: tom.sorum@nesslundin.no    
www.nesslundin.no SØ
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ADVOKATFIRMAET MALM
v/advokat Egil Malm, advokat Jon Arne Østvik 

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

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

RD
LA

ND

Trenger du bistand utover den 
svartjenesten som er gratis for 
medlemmene, kan du ta kontakt 
med en av HLs samarbeids
advokater. Som medlem får du 
en halv times gratis bistand, 
deretter 20 prosent rabatt på 
advokatenes  vanlige timesats, 
likevel begrenset nedad til en 
pris tilsvarende den offentlige 
salærsatsen som for tiden er på 
kr 925, + mva. Se Huseiernes 
hjemmesider www.huseierne.no 
for en fullstendig oversikt over 
samarbeidsadvokatene.

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

tlf. 64 90 86 66 
eller send en epost til 

unni.t.johansen@gmail.com

Trenger du   advokatbistand?

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

ST
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WANGENSTEEN & CO ADVOKATER AS   
v/adv. Sverre Bragdø-Ellenes 
Fast eiendom, kontraktsrett, arv/skifte og 
forretningsjus.
Besøksadresse: Tangen Babord Kontorfellesskap.
Postadresse: Tangen 76, 4608 Kristiansand.
Tlf.: 402 90 985. Epost: seb@wlaw.no   
www.wlaw.no VE

ST
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ADVOKATFIRMAET ASTHOR AS 
v/advokat Thor Johan Larsen
Tvister etter kjøp og salg av eiendom, 
saker mot entreprenør og håndverker, 
husleie, sameier, borettslag, naborett, 
arv- og generasjonsskifte, familiesaker m.m.
Ta kontakt på tlf.: 35 90 53 90 / 92 46 16 03,
tjl@asthor.no eller besøk oss på www.asthor.no TE

LE
M
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K
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Hos oss får styret EN FAST kontaktperson å forholde seg til

I disse dager hvor det stadig blir vanskeligere å komme inn på 
boligmarkedet, er det mange som hjelper barn og bekjente 

gjennom å kausjonere. Men vet du egentlig hva det innebærer?

Kausjonere?
TeksT: LInda ØrstavIk Öberg

SNEDIG: Annonser som dette kan 
kanskje friste med lettjente penger, 
men avtalen kan fort bli dyr. 
Foto: Faksimile Fædrelandsvennen.

Mange fikk kanskje med seg den litt 
spesielle rubrikkannonsen som sto 

på trykk i Fædrelandsvennen i januar i 
år der et par søker kausjonister:
 «1000 kr mnd. til den som kan være 
kausjonist for ca. 3,2 millioner i 6 – 8 
år. Da vi ikke har familie trenger vi 
kausjonist for å samle lån. Vi fristiller 
ca. 16.000 kr pr. mnd. Sikre betalere og 
lettjente penger for deg. 12 mnd. x 8 år 
= 96.000. Bill.mrk. 1200».
 Tidligere har man også sett lignende 
annonser som frister med bilvask, 
dekkskift, hagearbeid og lignende som 
takk for at du stiller som kausjonist.
 Lettjente penger eller sjansespill?

stort ansvar
Advokat i Huseiernes Landsforbund, 
Anders Leisner, sier at du i utgangs-
punktet bare bør kausjonere når det er 
helt nødvendig, og bare for noen som 
står deg veldig nær.
 – Husk at du aldri kan trekke deg fra 
gjelden du har kausjonert for før den er 
nedbetalt. Mye kan skje, vedkommende 
kan falle fra, dere kan miste kontakten 
eller det kan oppstå uvennskap. Dette 
spiller ingen rolle for banken, da du 

likevel er ansvarlig for gjelden, sier han.
 Å tenke nøye gjennom hvorfor man 
må kausjonere for vedkommende er 
viktig, mener Leisner. Hvis svaret for 
eksempel er dårlig betalingsevne, for 
mye gjeld eller betalingsanmerkninger, 
burde man kanskje spørre seg om man 
er villig til å risikere at eget hus ryker for 
at en kompis skal få realisert drømmen 
om Ferrari eller rekkehus.
 – Et godt råd er å være sikker på at 
dette er noen du er villig til å ta et stort 
økonomisk løft for hvis de skulle få 

juss
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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

„

problemer. Kausjoner også alltid for et 
så lite beløp som mulig. Hvis det er kun 
egenkapitalkravet som mangler, så kau-
sjonerer du kun for det, ikke hele lånet. 
Husk også aldri å kausjonere for gjeld 
som du selv ikke er i stand til å nedbe-
tale dersom uhellet skulle være ute, sier 
Leisner.

Du blir ansvarlig
Kort fortalt så innebærer det å være kau-
sjonist at banken kan kreve betaling av 
deg dersom låntakeren selv ikke betaler. 

 – Har du for eksempel tatt pant i 
boligen din og låntaker ikke betaler, 
kan det bety at du må selge boligen din 
for å gjøre opp. Fordi hvis låntaker ikke 
betaler i samsvar med låneavtalen, har 
banken rett til å tvangsselge pantet ditt 
for å dekke gjelden, sier Silje Sandmæl, 
forbrukerøkonom i DnB.
 Tenk derfor nøye etter om du skal 
stille som kausjonist. Selv om du i dag 
har full tiltro til låntaker kan ting endre 
seg i fremtiden. 
 – Uforutsette ting kan skje som 

arbeidsløshet, sykdom, skilsmisse, lån-
taker kan falle fra og lignende. Da står 
du ansvarlig for det beløpet du har stilt 
sikkerhet for. Jeg anbefaler derfor alle 
som kausjonerer om å kreve at låntaker 
tegner en livsforsikring på det beløpet 
som det kausjoneres for og begunstiger 
kausjonisten. Å begunstige betyr at det 
er kausjonisten som får pengene ved 
død. Verdt å merke seg er at en forsik-
ringsutbetaling går utenom et arve-
oppgjør, sier hun. 

RISIKO: Ville du 
satset boligen 
din på at dine 
barn klarer å be-
tale boliglånet 
sitt? Mange gjør 
nettopp det, og 
i de aller fleste 
tilfeller går 
dette helt fint. 
Foto: Nina Gran-
lund Sæther.
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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
M +47 977 50 015

Advokat Jan-Erik Sverre
E jes@bullco.no
T +47 23 01 01 59
M +47 996 24 359

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

Hjelper egne barn
Hvem som helst kan for så vidt kausjo-
nere, men det vanlige er at det er nær 
slekt, eksempelvis foreldre, som stiller 
med realkausjon for barn. Kausjonisten 
kredittvurderes på samme måte som 
låntaker. 
 – Jeg tror nok de fleste skjønner 
hva det innebærer å stille som kausjo-
nist. Det de tenker på i mindre grad er 
de uforutsette tilfellene. Ingen liker å 
tenke på at man kan falle fra, at man 
kan miste jobben eller at forholdet skal 
ryke. Men det er viktig å være bevisst 
på at ting kan skje, og i så tilfelle må 
man være forberedt på å ta det ansva-
ret man har påtatt seg som kausjonist. 
Det gjelder ikke bare å tenke på dagens 
glansbilde, men også fremtiden, sier 
Sandmæl.
 Det er mulig å benytte samme 
eiendom til realkausjon for flere enn ett 
barn. 
 – Men tenk på at du kanskje vil 
bruke noe av den ledige egenkapitalen 
på deg selv i fremtiden. Kanskje du 
vil ta opp mer lån for å realisere noen 
drømmer? Når du blir pensjonist går 
inntekten ned, og da er det mange som 
låner opp på boligen for å spe på inn-
tekten og reise og leve livet, sier hun.

Ny verdivurdering
Det er klart best å klare seg uten hjelp, 
men med et dyrt boligmarked og krav 
om 15 prosent egenkapital er det flere 
unge som har behov for hjelp enn før. 
Det er dog viktig å tenke godt igjennom 
risikoen det er ved å stille som kausjo-
nist, og tegn en livsforsikring for å være 
på den sikre siden.
 – Låntaker bør prøve å nedbetale 
så mye som mulig på lånet, og det kan 
også hjelpe å få en ny verdivurdering av 

boligen etter et par år. Da kan boligen 
ha gått opp i verdi, og det er kanskje 
nok egenkapital i boligen til at kausjo-
nistansvaret kan fjernes, sier Sandmæl.

 Ved å ta forholdsregler og gjøre små 
grep, kan man sammen sørge for at 
kausjonistansvaret ikke blir en langvarig 
løsning. loo@huseierne.no

Slik kan du hjelpe barna inn på boligmarkedet:
Hele to av fem har hjulpet barn eller barnebarn inn på boligmarkedet viser en 
fersk undersøkelse fra DnB. Den vanligste måten for foreldre og besteforeldre 
å hjelpe på er å gi pengegave og/eller forskudd på arv (65 prosent). 
Dernest kommer «stille sikkerhet i egen bolig» (34 prosent), gi privat lån 
(21 prosent) og være medlånetaker (17 prosent).

Pengegaver: Hver av foreldre / besteforeldre kan gi inntil halvparten av 
folketrygdens grunnbeløp årlig som pengegave, uten at det utløser arveavgift 
eller spiser av fribeløpet for arv. For begge foreldrene / besteforeldrene utgjør 
det til sammen et beløp på 82 122 kroner årlig for 2013. 
Hver av foreldrene / besteforeldrene kan gi inntil 470 000 i forskudd på arv 
uten at det utløser arveavgift. 
Foreldre / besteforeldre kan bidra med økonomisk støtte når barna studerer. 
Støtten gir ikke arveavgift så lenge den brukes opp, og må gis periodisk 
minst fire ganger i året. Det er ingen grense på beløpet. 

Tilleggssikkerhet i egen bolig: Foreldre kan ta tilleggssikkerhet i sin 
egen bolig. Det betyr at foreldrene er medansvarlige for den delen av lånet de 
har stilt sikkerhet for. Klarer ikke barnet å betale, tar foreldrene over ansva-
ret. For å sikre beløpet det kausjoneres for, bør låntager forsikre seg i forhold 
til død og uførhet.

Privat lån: Foreldre / besteforeldre kan gi et privat lån med en skriftlig 
avtale om tilbakebetaling. Det må brukes normrente, som for tiden er på 
2,25 prosent, for å unngå arveavgift. 

Medlåntaker: Hvis barnet ikke får lånet alene, kan foreldrene stille som 
medlåntakere. Da er begge parter ansvarlig for gjelden. Eierandelen må 
tinglyses. 

Boligsparing: Foreldre og besteforeldre kan opprette Barnas boligkonto, 
en sparekonto med god rente hvor sparingen skjer i barnets navn og er for-
beholdt fremtidig boligkjøp. Hjelp til å spare i BSU er også gunstig når barna 
er gamle nok til dette, og tjener nok til å få nytte av skattefradraget.
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Som utleier kan du ikke bare 
sette opp husleien når du vil 
og hvor mye du vil. Det er klare 
regler å forholde seg til.

Slik setter du leien

TeksT: LinDa ØrStavik Öberg 
BILDe: nina granLUnD SÆtHer

Før du leier ut bør du tenke nøye gjen-
nom hvilken kontrakt du skal bruke, 

og sjekke om den holder mål. Det er 
også greit å sette seg inn i hvilke regler 
som gjelder for fastsettelse og økning av 
husleien, slik at du ikke setter opp leien 
mer enn du har lov til. Litt forarbeid 
kan spare deg for mye arbeid og for-
tvilelse senere.

Husk skriftlig avtale
Du bør ha en formening om hvor lenge 
du skal leie ut husrommet, og du bør 
sørge for å ha en skriftlig leieavtale for å 
unngå uenigheter senere.
 – Utleiers viktigste oppgaver ligger i 
tid før leieforholdet starter. Utleier bør 
be om å få referanser, og bør sjekke refe-
ransene. Det er ikke vanskelig å fremstå 
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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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Trenger du 
container?

www.norskgjenvinning.no

09700Ring oss
på tlf

som en god leier på visning, det er 
gjerne først når leieforholdet har startet 
at leiers eventuelle mindre gode sider 
kommer til syne, sier Line A. Parelius, 
advokat i Huseiernes Landsforbund.
 Husk at hvis du leier ut lofts- eller 
sokkelbolig i enebolig eller tomanns-
bolig og du selv også bor i bygningen, 
så er minstetiden ett år. Minstetiden er 
hele tre år hvis du leier ut annen type 
bolig.
 En av fordelene med en tidsbegren-
set avtale er at du i utgangspunktet vet 
hvor lenge husrommet vil være utleid 
til personen du har inngått avtale med. 
Velger du en avtale uten tidsbegrens-
ninger og utkastelsesklausul, så kan du 
risikere at leieren blir boende selv om 
du planlegger å selge og vil ha ved-
kommende ut. Leiers oppsigelsesvern 
er nemlig meget sterkt, men varierer 
avhengig av om du leier ut rom i egen 
bolig eller en separat leilighet. Ved 
utløpet av avtalen står du dessuten fritt 
til eventuelt å oppregulere husleien til 
markedsleie. 

Fastsettelse av husleie 
Husleieloven har ingen regler om hvor 
høy husleien kan være, men det finnes 
selvsagt visse føringer. Ifølge husleie-
loven er det nemlig forbudt å avtale 
en leie som er urimelig i forhold til 
markedsleie. Det følger også av husleie-
lovens § 3-1 at leien må avtales til et 
bestemt beløp, så det kan eksempelvis 
ikke avtales at leier skal betale en andel 
av eiendommens skatter, avgifter og 
driftsutgifter, kabel-tv, bredbånd og 
trappevask.
 – Det er unntak for utleiers utgifter 
til brensel, elektrisitet, vann og avløp 
når avgiften betales etter målt forbruk, 

UNDERSØK: Før du fastsetter eller setter opp husleien for leietagerne, 
bør du ha satt deg nøye inn i hvilke regler som gjelder. 
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www.obf.no

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS (OBF AS) har mer enn 50 års erfaring med etablering, drift og forretningsførsel for 
boligselskaper! Hos OBF AS finner boligselskapet alt dere trenger på et sted. Det sparer boligselskapet for tid og kostnader.
Vi tilbyr profesjonell forvaltning for alle typer boligselskaper og er totalleverandør av boligrelaterte tjenester. Vi bistår 
med forretningsførsel, herunder økonomi og drift, årsmøter, lån, forsikring, HMS, juridisk rådgivning, samt til stiftelse av 
nye boligselskaper. Vi kan bistå med planlegging og gjennomføring av rehabiliteringer og vedlikehold. Vi har også en 
egen styreportal, med blant annet elektronisk fakturagodkjenning, noe 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

Depositum som sikkerhet
Det kan avtales at leieren skal betale et 
depositum, og den kan ikke være mer 
enn seks måneders husleie. Mellom en 
og tre måneders leie er vanligst. 
 Et depositum må settes på en egen 
bankkonto i leiers navn, og så lenge 
leieforholdet varer har verken leier eller 
utleier tilgang til disse pengene uten 
den andre partens samtykke. Kostander 
forbundet med kontoopprettelse skal 
betales av utleier.  
 – Utleier bør sørge for at leieavtale 
er signert og depositum er opprettet 
før leier får nøkler til leieforholdet, sier 
Parelius.
 Depositum er en enkel garanti for 
utleier, som sikrer at det finnes midler 
hvis leietager ikke betaler for seg eller 
skader boligen.

Mangelfull betaling?
Hvis leier ikke betaler husleie som avtalt 
til rett tid, kan man med en utkastelses-
klausul i avtalen kreve vedkommende 
kastet ut.
 – Utleier må starte med å gi leier et 
skriftlig varsel om å flytte eller betale 
innen to uker. Hvis leier ikke etter-
kommer oppfordringen, kan utleier 
fremsette begjæring om utkastelse for 
namsmannen, sier Parelius.
 Utkastelsesprosessen tar etter loven 
6– 10 uker, og saksbehandlingstid kom-
mer i tillegg. Manglende husleie kan 
dekkes av depositumskonto. Vær obs på 
at hvis man som utleier fjerner eiende-
ler eller leietager på egenhånd, så kan 
man faktisk risikere bøter og fengsels-
straff – selv om leier ikke har betalt for 
seg. loo@huseierne.no

fordi her kan det avtales at disse skal 
betales etter faktiske kostnader ved 
leierens forbruk, forteller Parelius.
 Husk at når det ikke er avtalt at 
strøm og brensel skal betales som tillegg 
av leietager, skal dette være inkludert i 
leien. Og det er ikke lov å ta mer enn én 
måneds forskuddsleie.

Indeksregulering og gjengs leie 
Husleieloven åpner for at husleien kan 
reguleres i takt med konsumprisindek-
sen hvert år, selv om dette ikke er avtalt 
på forhånd. Men merk deg at forutset-
ningen for å kunne indeksregulere er 
at det har gått ett år fra leieavtalen ble 
inngått, eller at det har gått ett år siden 
leien sist ble regulert.
 Gjeldende konsumprisindeks opp-
dateres en gang i måneden hos SSB, 
og leietaker skal ha beskjed minst en 
måned før leieendringen iverksettes.
 – Selv om leien indeksreguleres år-
lig, kan begge parter også kreve tilpas-
ning til «gjengs leie» når leieforholdet 
har vart i mer enn to år og seks måne-
der, påpeker advokaten.
 Regulering av gjengs leie må varsles 
seks måneder i forkant, så iverksetting 
av gjengs leie blir da først etter tre år. 
Da reguleres husleien opp eller ned, alt 
ettersom hva som er gjennomsnittet av 
leien i alle lignende leieforhold med 
lignende vilkår. Gjengs leie er altså ikke 
markedsleie, men gjennomsnittsleie, og 
det utarbeides statistikker for både mar-
kedsleie og gjengs leie i de fleste store 
byene.
 Når leiekontrakten går ut, står leier 
selvsagt fritt til å regulere leien etter 
markedsleie.

Hjelp å få:
• HL tilbyr juridisk rådgivning 

på telefon 22 47 75 07 hver 
dag, og kontrakter, skjemaer 
for oppsigelse, heving og varsel 
om utkastelse kan lastes ned 
fra huseierne.no. 

• Dette er et «lavterskeltil-
bud» til alle medlemmer, i 
den forstand at det en del av 
medlemskapet og gratis. Det er 
meningen at man skal kunne 
benytte seg av jusstelefonen 
og ta kontakt selv om man 
bare har et lite spørsmål. 

• Hvis problemet har eskalert  
og det har oppstått en tvist, 
har man også en time gratis 
advokatbistand i året hos 
advokatene på hovedkontoret  
i Oslo. De bistår selvfølgelig  
også ved behov utover   
gratistiden.
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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.

Jeg ønsker å gjøre oppmerksom på et lite kjent problem i 
skatteordningen som praktiseres i Norge: Skattereglene 
favoriserer eiere av eneboliger. Utleieinntekt beskattes ikke 
hvis den delen av boligen en selv disponerer er større enn de 
/ den som leies ut. Dette gjelder ikke for seksjonseiere i bolig-
sameie, kanskje heller ikke for borettslag og andre eierformer. 
Jeg oppfatter dette som en unødvendig forskjellsbehandling ut 
fra eierform på bolig.  
 Jeg eier og bor i en seksjon i et sameie. For å få større 
plass kjøpte jeg den nærmeste naboens seksjon, endret noen 
vegger og dører, inkluderte et av rommene fra den nykjøpte 
leiligheten i den gamle og leide ut resten. Den leiligheten jeg 
bor i er større enn den jeg leier ut. 
 Dette ble gjort uten mistanke om at skattereglene for-
skjellsbehandler folk. Det var først etter at kjøpet var gjort 
jeg fikk vite at siden dette er et sameie, må jeg betale skatt 
av all utleieinntekten. Jeg har i ettertid, mai 2010, skrevet til 

Skatt på utleieenhet i sameie

de politiske partiene på stortinget og erfart at denne ordningen 
er dårlig kjent også blant de skattepolitiske talspersonene. Jeg 
foreslo en endring av reglene slik at samme skattefritak skulle 
gjelde for alle (det er nok ikke mange det gjelder, jeg tror ikke 
statskassa ville merke noe til det). Faren for boligspekulasjon 
ved en slik rettferdig skatteordning er etter mitt skjønn ikke 
aktuell i og med at det bare forventes lik behandling for alle. 
Det kreves jo at en selv disponerer mesteparten av arealet. 
Jeg fikk kjapt positive svar fra flere av dem og det ble mer enn 
antydet at de ville gjøre noe med saken, men siden har det vært 
stille.
 Spørsmålet mitt er: Ønsker Huseiernes Landsforbund å gjøre 
noe for at de politiske partiene skal endre skattereglene (om 
skattefrihet for leieinntekt når en bor i størsteparten av arealet 
selv) til å gjelde alle? Dette er en liten og egentlig ubetydelig 
sak i den store sammenhengen, men for oss få som opplever 
forskjellsbehandlingen er den betydelig.
 Peter Batta representerer ikke meg når han stadig vekk ham-
rer løs på eiendomsskatten.  Jeg vet ikke om det er så ille at vi 
som har fordelen av å eie egen bolig bidrar noe til fellesskapet 
for det. For meg er det greit så lenge det er like regler for alle 
(i en kommune). Da Nina Granlund Sæther orienterte i lederen i 
nr. 3, 2013 at HL «har foreslått at det innføres en egen kategori 
tekniske krav for utleieenheter i eneboliger» synes jeg det ble 
nok favorisering av de som eier de største husene.  
 Jeg betaler skatt med glede, men ikke når den er urettferdig.

Solveig Birkeland, Trondheim                                                                                                                                        
 

Det er enkelt å bestille HL-SPOT!

• Gå til norgesenergi.no/hlgratis, bestill strøm – så ordner vi resten!

HL-SPOT  - for deg som er medlem i Huseiernes Landsforbund!

Bestill din medlemsfordel HL-SPOT på nett, og bli med i trekningen 
av ett års gratis strømforbruk!av ett års gratis strømforbruk!

Vinn ett års gratis 
strømforbruk!Ny sja

nse!

Konkurranseregler: Vi trekker en vinner som får 1 års gratis forbruk av strøm. Premien gjelder for 12 måneders strømleveranse og kun forbruk av strøm levert fra NorgesEnergi. Vinnere må 
fortsatt betale nettleie til sin lokale nettleverandør. Vi dekker et forbruk på inntil 20.000 kWh i løpet av perioden, eventuelt overskytende forbruk vil faktureres til gjeldende pris på din strøm-
avtale. Vi må ha mottatt din bestilling/påmelding senest 15.12.2013 for at du skal kunne delta i trekningen. Dersom du ønsker å delta i trekningen uten å bestille strøm, eller om du allerede er 
kunde hos NorgesEnergi, kan du delta i trekningen ved å sende en e-post med navn, adresse og telefonnummer til hlgratis@norgesenergi.no. NB! Kun en deltakelse pr. måleradresse er tillatt.
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debatt

Jeg har vært medlem av Huseiernes Landsforbund gjennom 
flere år og har alltid satt pris på å lese magasinet Hus og 
Bolig. Den siste utgavens lederartikkel er jeg imidlertid svært 
uenig i. Spesielt uttalelsen: ”…. så å si umulig å ta høyere 
utdanning her i landet..”
 Aldri før har det vel vært så godt å være student i Norge. 
Det er vel også derfor at det er så mange som er det!
 Bolig er dyrt og det er antagelig ikke noe som heter 
”student-hybel” lenger. En student kan ikke forvente en 
boligstandard på lik linje med det som personer i full jobb 
kan tillate seg.
 Vi som bor i nærheten av universitet og høyskole kan vel 
tilby våre studerende barn å bo hjemme under studietiden. 
At de studerende barn foretrekker å flytte hjemmefra er en 
annen sak, men da må de ta de økonomiske konsekvenser med 
på flyttelasset.
 Det er ikke bare studenter som setter høye krav i dagens  
Norge. Vi gjør det alle sammen enten det er boligstandard eller 
andre ting. Men vi som har levet en stund bør lære den yngre 
generasjon å vise en smule takknemlighet og nøysomhet. Det  
har aldri vært skadelig å jobbe en del ved siden av studiene. 
Feriene er ganske lange. Problemet er vel at de pengene som 
tjenes på slik jobbing ikke spares til for eksempel husleie.

Anne Kathrine Bjerke

Studenter og bolig
Flott artikkel med god, saklig informasjon om naboens trær. 
Har selv opplevd å be om å fjerne naboens trær og blitt bedt 
om det samme. 
 I begge tilfeller var en god samtale det som måtte til, 
og i begge tilfeller har den som ønsket utsikten, måtte bære 
utgiften med hogst samt at treeieren fikk kappet veden i passe 
kubbelengder og at all kvist ble bortkjørt. Slik skulle bare 
mangle!
 MEN: I begge tilfeller fikk vi den gamle sannheten bekref-
tet at det alltid er noe bortenfor liggende. Det har seg nemlig 
slik, at dersom man fjerner de nærmeste trær, så vil det som 
regel dukke opp andre bak dem, som først da blir synlige. 
Slik også ditt utmerkete reportasjebilde illustrerer. 
 Nå ville jeg oppfordre deg å ta et tredje juli-bilde, fra 
eksakt samme location, mens det gjenstående løvtre er under 
full løv. Dette for å vise som et eksempel på at man burde 
undersøkt tidligere, før hele rettsprosessen med påfølgende 
menneskelig og økonomisk tragedie ble iverksatt, for å finne 
hvilken evt. gevinst man til slutt får ut av en slik krangel.
  Livet er for kort til slike lapalier, nok et faktum du fikk så 
godt illustrert!

Peter Barbulla

Nabokrangler
debatt

KOMPOSITT TERRASSEGULV
Megawood terrassebord består av 75 % 
naturlig trefiber, tilsatt 25 % høyverdige 
polymer-tilsetninger og danner et 
spesielt miljøvennlig materiale med 
mange muligheter.  Ser ut som tre, 
føles som tre og kan bearbeides som tre.

Bordene kan legges på c/c 60 og finnes i 
følgende farger:

Fritzøe Engros AS
Tlf: 33 13 64 00 • www.fritzoeengros.no

Hvorfor Megawood?
• Lettstelt − trenger verken maling eller olje
• Motstandsdyktig −  mot riper og trykkmerker
• Sklisikkert − ru overflatestruktur
• Fargebestandig − blir ikke misfarget av 
   UV-stråler
• Enkel bearbeiding − samme behandling 
   som tre
• Trygghet − ingen fare for skade pga. 
   oppflising
• Skjult innfesting − spesielt klemmesystem

Megawood_1/2side.indd   1 12.04.13   14.01
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Bare begynn å borre...Bare begynn å borre...Bare begynn å borre...Bare begynn å borre...Bare begynn å borre...

clasohlson.no
Clas Ohlson på Facebook
Løsninger, inspirasjon og tilbud!

Prisene gjelder så langt beholdningen rekker, dog senest den 31. august 2013. 
Vi tar forbehold om ev. trykkfeil samt utsolgte produkter.

 1998,- 

 1798,-  1198,-  1898,- 

 Dewalt DCD780C2 18 li-ion bore-
maskin/skrutrekker 
 2 stk 18 V li-ion batterier og 30 min. 
hurtiglader medfølger. 
 40-8232

 Dewalt DCD710S2 boremaskin/
skrutrekker 
 2 stk 10,8 V/1,5 Ah li-ion batterier og 40 
min. hurtiglader medfølger. 
 40-8415

 Cotech LXC DD18 bormaskin/skrutrekker 
 Kraftfull maskin med 18 V li-ion batteri og hurtiglader. 
 40-8503

 799,- 

 Black & Decker EGBHP188BK 
boremaskin 
 2 stk. 18 V li-ion batterier og 40 min. lader 
medfølger. 
 40-8783

Black & Decker EGBL108KB 
bormaskin/skrutrekker  
2 stk. 10,8 V-batterier (li-ion) og lader 
medfølger.  
 40-8189

 2598,-  1198,- 

 Bosch PSR 18 LI-2 bore-/
skrumaskin 
 2 li-ion batterier og 1-times lader medfølger.  
 40-8178

 Bosch PSR 10,8 LI-2 boremaskin/ 
skrutrekker 
 Leveres med 10,8 V/1,5 Ah litiumion batteri 
og 1 tim lader. Vekt 1,0 kg. 
 40-8785

130827_100162_210x297_NO_kpe.indd   1 2013-07-01   10:56:04
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tema:

Til nå er det solgt om lag 
750 000 varmepumper i 

Norge. Beregninger viser at 
svært mange av dem snart har 

nådd sin tilmålte levealder. 
Hvordan blir man kvitt den 

gamle? Les mer side 81.

Salgsprisen øker når 
boligen bruker lite energi. 
Det viser en ny europeisk 
undersøkelse. Se side 84

Det er blitt langt rimeligere å 
ta styringen hjemme. Og nye 

telefoner og nettbrett gir deg 
kontrollen over temperatur, 

lys og sikkerhet også når 
du er på reise. Les mer om 

styringssystemer på side 87.

Foto: Helena Wahlmann / Scanpix.

„

Uansett valgresultat 9. september, står høsten for døren. Det er på tide å for-

berede seg på kaldere dager. Snart må vi hente frem ullundertøyet og den tykke 

ytterjakka for ikke å fryse. Kanskje kan vi også kle boligen vår bedre for å 

redusere oppvarmingskostnadene? Les blant annet om hvordan ny, supertynn 

isolasjon i aerogel slår knock out på tradisjonelle isolasjonsmatter. Se side 74.

enøk og energi



Supertynn 
isolasjon 

slipper 
lyset inn

Hva med å legge et isolasjonsmateriale som i tillegg 
til å være energi- og plassbesparende også slipper 

dagslys inn gjennom veggene i boligen din?

TeksT og foTo: Linda Ørstavik Öberg

I Hemingveien 24 i Oslo er Ola Gaute Aas Ask-
heim og kona Laila i ferd med å flytte inn i 

sin splitter nye enebolig. Men dette huset er ikke 
som alle andre hus. 65 prosent av veggene be-
står nemlig av glasspaneler med aerogel, og i så 
å si hele husets tredjeetasje kan man glemme alt 
man trodde man visste om hvordan en husvegg 
ser ut. Dette er faktisk den boligen i Europa som 
kan skilte med størst prosentvis bruk av isole-
ringsmateriale noensinne i forhold til veggflaten. 
 Glassvegger, aerogel og vegger som slipper 
inn lys, hvor praktisk er det, tenker du kanskje? 
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ELSKER RESULTATET: Ola 
Gaute Aas Askheim var 
ute etter et litt annet 
uttrykk, og er glad for 
at han ble presentert for 
denne spesielle måten å 
isolere huset på.

De fleste av oss har ikke engang hørt om aerogel, 
og vet i alle fall ikke mye om stoffets egenskaper 
når det kommer til isolering av hus.
 – For oss var det å utnytte det lille sollyset vi 
har her i kalde nord gull verdt, og vi angrer ikke 
et sekund på at vi valgte et litt utradisjonelt isola-
sjonsmateriale, sier Askheim.

Elsker lyset
Askheim hadde selv aldri hørt om aerogel før 
han ble tipset av arkitekten om materialet.
 – Vi var på jakt etter et spesielt uttrykk, og 

følte at dette åpnet for mange spennende arkitek-
toniske muligheter. Vi ble nysgjerrige da vi hørte 
at aerogel med hell var brukt i Canada, men det 
er klart at tanken på at bare 7,5 centimeter skulle 
skille oss fra vinteren utenfor var litt skremmen-
de, ler han.
 Han synes det er fantastisk å ha vegger som 
slipper inn så mye lys, samtidig som det isolerer 
godt og ikke gir noe innsyn.
 – Og fordi materialet er så tynt som det er, 
får vi ganske mange ekstra kvadratmeter ved å gå 
bort fra tradisjonell glassull, sier Askheim. „
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Ser på totalregnestykket
Selv om aerogel er en del dyrere enn de tradisjo-
nelle isolasjonsmaterialene, mener Askheim at 
man må se på det totale regnestykket når man 
bygger hus.
 – Visst er aerogel dyrere, men jeg mener dette 
lønner seg for de som bygger bolig fra bunnen av. 
Selve monteringen av hele etasjen var gjort på en 
dag, noe som reduserte byggekostnadene betrakte-
lig sammenlignet med de tradisjonelle metodene 
med stendere og ytterkledning, sier han.
 Han legger også vekt på lysinnslippet, som 
han mener er uvurderlig, i tillegg til at han sparer 
energi. De ekstra kvadratmeterne som han får på 
kjøpet ved å velge tynnere isolasjonsmateriale er 
også verdt mye penger i dagens boligmarked.

13 ekstra kvadratmeter
Per Jæger som har vært prosjektleder på huset og 
jobber i Aerogel Norge, forteller at familien Ask-
heim har fått 13,2 kvadratmeter mer å boltre seg 
på i tredje etasje ved å velge aerogel fremfor glass-
ull og andre tykkere isolasjonsløsninger.
 – Selve veggene består av honeycomb fylt med 
aerogel med en duk på hver side, som igjen ligger 
på innsiden av to glassplater. Nøytrale rapporter 
viser du kan spare mellom 40 og 60 prosent av 
belysningskostnaden din i året med aerogel og au-
tomatisk lysstyring, og du trenger ikke lamper på 
dagtid fordi du vil få dagslyset inn gjennom veg-
gene. Solskjerming er heller ikke nødvendig, sier 
Jæger.
 Han forteller at vi i 80 prosent av vår våkne tid 

FORNØYD: Per Jæger er meget fornøyd 
med huset som totalt har 65 prosent 

veggflate bestående av aerogel. 

LYSTUNNEL: Selv ikke den smale trappeoppgangen 
blir mørk fordi veggene speiler lyset utenfra.
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AEROGEL:
• Aerogel er et stivt skum, med en konsistens lik polystyren.   

Produktet lages ved å trekke væsken ut av en gel gjennom super-
kritisk tørking. Kan lages av ulike råstoff som silisiumdioksid, 
aluminiumoksid, kromoksid, tinnoksid og karbon.

• Aerogel ble oppfunnet allerede i 1931 av kjemikeren Samuel 
Stephens Kistler.

• Aerogel er det stoffet i verden som har lavest massetetthet.  
Tettheten varierer etter type, men de mest ekstreme formene  
består av rundt 99,9 prosent luft og har en massetetthet helt  
nede i 1g pr. dm³ 

• Det er det letteste materialet på planeten, og har en ekstremt lav 
termisk konduktivitet som gjør det til noe av det best isolerende 
materiale som finnes.  

• Aerogel er et ekstremt sterkt materiale, og kan bære 2 000 ganger 
sin egen vekt uten å kollapse. Men det er også meget sprøtt og lite 
resistent mot støt.

• Aerogelet brukt i Hemingveien 24 fylles i paneler av glass, poly-
karbonat eller glassfiber, og leveres som skreddersøm tilpasset alle 
typer fasade- og overlysløsninger i aluminium, stål, betong eller 
tre. 

• Aerogel er kåret til et av verdens mest miljøvennlige bygge- 
materialer, som blant annet gir lave U-verdier, redusert energibruk, 
bedre inneklima og kan løse utfordringene i henhold til dagslyskrav 
og solskjerming.

• Aerogel er blitt oppført 15 ganger i Guinness Rekordbok for  
materialegenskaper, blant annet som beste isolator og det   
faststoff som har minst tetthet.

befinner oss i kunstig belysning, noe som ikke 
er bra for helsa vår. 
 – Vi mennesker søker oss til dagslys, og det 
er det aerogel gir. Helseeffekten er derfor en vik-
tig bonus, i tillegg til at husets CO2-avtrykk er 
lite. Veggene gir en levende fasade, sier Jæger.
 Den spesielle eneboligen som er tegnet av 
arkitekt og AHO-professor Knut Hjeltnes, har 
allerede hatt besøk av mange skuelystne fra ar-
kitektkontorer, utbyggere og statsbygg.
 – Snøhetta har flere prosjekter med aerogel 
på gang, og det er de som står bak det foreløpig 
største prosjektet i Norge hittil. Det er Reitans 
nye konseptbutikk, og dagligvarebransjen er en 
av de bransjene som virkelig har fått øynene 
opp for hvor mange fordeler aerogel har, sier 
Jæger.

– For dyrt for de fleste
Jon Karlsen, administrerende direktør i Glava, 
forteller at de har hatt aerogel i rundt ett års 
tid, men at det er et stykke igjen før dette blir 
et vanlig isolasjonsalternativ for Kari og Ola 
Nordmann.
 – Dette materialet er mye dyrere og annerle-
des i bruk, og er foreløpig ikke et reelt alternativ 
for de fleste som bygger vanlige hus. Det er mest 
bransjefolk som etterspør dette, og enn så lenge 
så kan ikke aerogel matche de tradisjonelle iso-
lasjonsmaterialene, sier han.
 Karlsen sier at selve materialet er fremragen-
de, med en varmeledningsevne som er betyde-
lig bedre enn de vanligste isolasjonsmaterialene 
som glassull og steinull. I tillegg tar det tynne 
materialet mindre plass, noe som kan frigjøre 
verdifulle kvadratmeter i en liten leilighet.

LYST: Veggene 
slipper gjennom 
dagslys, noe 
som fører til at 
hele tredjeeta-
sjen er usedvan-
lig lys og fin.

„
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 – Men selv om det holder med halvparten av 
tykkelsen hvis du legger aerogel, så er dette be-
tydelig dyrere å legge. Så hvis du har lite plass så 
kan det være et fint alternativ, men i et hus hvor 
det er plass til ruller og plater mellom stender-

verk, vil vi anbefale folk flest å holde seg til de 
tradisjonelle løsningene, sier han.
 Karlsen sier at aerogel i tillegg til å være plass-
besparende også er perfekt til tetting på spesielle 
steder, som rundt vinduer og lignende. Andre ty-

KAMPEN MELLOM MATERIALENE:

La en dyktig takstmann med sertifikatene i orden gjøre en grundig 
vurdering av boligen. Be om Boligsalgsrapport. Når selger og kjøper har 
samme oppfatning av boligens tilstand, blir det sjelden bråk i etterkant.

BOLIGSALGSRAPPORTEN
- tryggere bolighandel

Norges TakseringsForbund er organisasjonen for takseringsforetak i Norge, 
og representerer de fleste av landets takstmenn.

Finn 
takst-
mannen 

din på 

ntf.no
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KOSTNADER:
Aerogel Norge:
• Prisene på aerogel varier i forhold til mengder,   

valutakurser og fraktkostnader. 

• Prisene synker desto tynnere panelene blir. 24 mm 
tykke paneler koster ca. kr 2 900 pr. m2 eks. mva.

• Prisen på de panelene som er benyttet i Hemingveien  
24 er ca. kr 4 800 pr.m2 eks. mva. Kvadratmeterprisen 
for dette huset er kr 44 000 medregnet montasje-
kostnadene. 

• Ved å benytte aerogelpanelene var det unødvendig å 
bygge ca. 13 m2 ekstra for å oppnå samme boareael. 
Det gir en besparelse på ca. kr 580 000. Panelene 
ferdig leveret og montert kostet mindre enn dette. 

Glava:
• Aerogelmatter fra Glava, 10 mm tykkelse, vi ha en pris 

på ca. 300 - 500 kr/m2  avhengig av volum, kapping osv.

• Dette er ca. 80 ganger dyrere enn Glavas hovedprodukt 
Proff 35, men det isolerer ca. 2,5 ganger bedre. 

• Skal et hus eller en hytte  isolerers med aerogeler  
vil det da koste ca. 30 ganger mer for isolasjonen. 
Isolerer man veggene i et helt hus på ca 100 m2   
på denne måten, vil nok tilleggskostnaden bli  
600 – 700 000 kroner.

• Isolasjonen i veggen vil da kunne reduseres til   
ca. 10 cm istedenfor 25 cm, og man ville kunne  
spare 6 m2 gulvplass.

per aerogeler kan også brukes som vinduserstat-
ning.
 – Det foregår mye forskning på dette områ-
det, og det finnes også såkalte VIP, altså vakuum-
matter, hvor varmeledningsevnen er enda lavere 

enn aerogel. Men det har også sine ulemper ved 
at huset må tilpasses mattene, ikke omvendt. 
Både dette og aerogel kan vi skaffe, men vi har 
ikke begynt å jobbe aktivt med dette før nå, sier 
han. loo@huseierne.no

Visste du at...
Enova gir inntil 25.000,- 
i støtte for utbytte av oljefyr? 

ku
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Du kan få opptil kr. 25.000,- i støtte fra  
Enova for å fjerne oljefyren og sette inn  
en væske/vann- eller luft/vann-
varmepumpe! 
Er du medlem i Huseiernes  
Landsforbund får du også 15% på 
en Bosch varmepumpe gjennom 
rørleggerkjeden Varme & Bad. Tiden er 
inne til å gjøre noe for deg selv og miljøet. 
Ved å installere en varmepumpe vil du 
senke dine oppvarmingskostnader, spare 
miljøet samt øke verdien på boligen.  
Med støtteordningen fra Enova 
og rabatt fra V&B er dette kanskje 
den beste handelen du gjør i år!  
(se www.enova.no for mer info 
om støtteordningen)
 

Med et bredt utvalg av 
varmepumpemodeller har 
Bosch varmepumpen for din bolig.
www.bosch-climate.no
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Vi tar forbehold om evt feil i annonsen. Gulvplater kommer i tillegg til oppgitte priser. Oppgitte priser er fra-priser og kan derfor avvike fra de avbildede produktene. 
Utstilte modeller kan variere fra butikk til butikk.

Se Norges største utvalg av peiser og ovner på www.varmefag.no

Nye, rentbrennende 
ovner utnytter varmen 
dobbelt så godt som 
gamle ildsteder, og er 
en god investering for 
deg og miljøet.

Det du egentlig 
ønsker deg
Hos Varmefag får du 
gode råd og veiledning 
om hvilken peis eller 
ovn som passer best 
for ditt behov og din 
lommebok. Ta gjerne 
med en skisse og bilder 
av rommet og besøk oss 
for en peisprat! 

SPENSTIG BREDT FORMAT
Rais 900 er en delikat nyhet i et spenstig format med en bredde på 102 
cm. Peisinnsatsen brenner rent og stille. Velg mellom glassdør og klassisk 
 ståldør. Er dette peisen du har drømt om? 
RAIS 900 PEISINNSATS FRA 25 500,-

LITEN OG NETT OVN
Contura 810 tar liten plass på 
 gulvet og har et stort og fl ott 
innsyn til fl ammene. 
CONTURA 810 FRA 12 500,-

CONTURAS NYE SERIE
Nye Contura i41 med utsøkt 
design og fi nurlige detaljer. 

Med hevedøren kan du velge 
om du vil fyre som en åpen 

peis eller som effektiv varme-
kilde med lukket dør. Serien 

består av i alt 10 varianter.
CONTURA i41 FRA 36 900,-

nyhet

nyhet

Designperler til folket

w
w

w
.sterkkom

m
unikasjon.no

DANSK DESIGN I PRAKTFULL STIL
RAIS Viva er rund, glatt og geometrisk. 
Den er streng, men samtidig myk og 
åpen selv når den er lukket. RAIS VIVA 
120 MED SIDEGLASS FRA 24 600,-

VARME 
FAGTIPS

(Avbildet modell Kleberstein, svart 
hylle og benk i granitt kr 43 900,-)
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Jan Fredrik Selvén fra Nesodden kjøpte tidlig i 
2005 en Panasonic varmepumpe. Han var i ut-
gangspunktet fornøyd med den, men da den et-
ter hvert begynte å fuske skulle det vise seg å være 
vanskelig å få fikset den.
 – Jeg betalte 27 000 kroner for en varmepum-
pe som holdt seks vintre. Da jeg fikk noen til å 
komme og gi den service, viste det seg at de ikke 
kunne gjøre noe som helst med den. Heller ikke 
å demontere. Da jeg forhørte meg på “Bygg reis 
deg” i 2011, var det ingen som kunne svare meg 

De neste årene vil mange varmepumper nå sin antatte 
levetid. Beregninger viser at titusenvis vil  måtte 

skiftes ut i løpet av kort tid.

på hvordan jeg skulle få fikset den eller hvor jeg 
kunne levere den for skroting, forteller Selvén.
 Løsningen måtte han komme opp med selv. 
Han stengte gassventilen til kompressoren, 
klemte gassrøret flatt, kappet det av, demonterte 
ytre og indre deler og leverte det til Follo Ren.
 – Jeg synes det var merkelig og ille at ingen 
kunne hjelpe meg med dette. Man skulle jo tro at 
folk som er sertifiserte til å drive med slikt også 
kan rydde opp i gamle problemer. Det eneste jeg 
opplevde var at de skrev faktura på 3 000 kroner 
uten å kunne svare på noe som helst, sier han.

Levetid på 12 år
Til nå er det solgt om lag 750 000 varmepum-
per i Norge, og om lag 90 prosent av dem er luft 
til luft-varmepumper. Anslagsvis 93 prosent av 
varmepumpene er fortsatt i drift, ifølge tall fra 

TeksT: Dag Erik kongsLiE  FoTo: nina granLunD sæthEr

Tid for å skifte  
varmepumpe
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Norsk varmepumpeforening.
 Bård Birkeland i Prognosesenteret har utar-
beidet prognoser på hvordan han tror markedet 
vil utvikle seg i tiden fremover. Han har tatt høy-
de for at levealderen til en varmepumpe ligger på 
12 år i snitt .
 – Erstatningsmarkedet kommer for fullt i lø-
pet av ganske få år, tror Birkeland. I 2020 gir det 
alene et marked på 40 000 varmepumper som 
skal skiftes ut, poengterer han.Til tross for at 
Birkeland sier de ikke har belegg for å vite hvor 
mange av de som har varmepumpe som kommer 
til å kjøpe en ny, antar han at så mange som 90 
prosent kommer til å erstatte sin gamle varme-
pumpe
 – Hvis man har et hull i veggen eller noe 
hengende i stuen, trenger man uansett et teknisk 
inngrep. I forhold til erstatningsmarkedet er pro-
duktenes levetid den viktigste forutsetningen, 
sier Birkeland. 

Snart krav om sertifisering
Fristen for å bli F-gass sertifisert er 1. september 
2013, etter denne datoen vil det være ulovlig å 
jobbe med HFK kuldemedier for de som ikke 
er sertifisert. Norsk varmepumpeforening (NO-
VAP) sertifiserer personell i alle kategorier.
 – Varmepumpebransjen blir i høy grad berørt 

av F-gass forordningen. Forordningen gjelder 
ikke bare store kjøleanlegg, men også varme-
pumper og luftkondisjonering. De fluorholdige 
gassene HFK, PFK og SF6 er regulert gjennom 
Kyotoavtalen. Innen EU forsøker man konkret å 
minimere utslippene av disse gassene gjennom 
en egen forordning på fluorerte drivhusgasser, 
opplyser Bård Baardsen i NOVAP.
 Norge er gjennom EØS avtalen forpliktet til å 
implementere denne forordningen. I tillegg har 
Norge en særskilt avgift på import av disse gas-
sene.
 – NOVAP tilbyr kurs som godkjente varme-
pumpemontører er nødt til å bestå. Denne ser-
tifiseringen skal også være med på å øke forstå-
elsen for hvordan varmepumper fungerer slik at 
vedlikehold og demontering skal bli enklere for 
involverte parter, sier Baardsen.

Ikke gjør det selv
Baardsen forstår problemet til Jan Fredrik Selvén. 
Varmepumpebransjen har eksplodert på kort tid 
og den har til tider vært både kaotisk og uover-
siktlig. Når ordningen er på plass fra 1. septem-
ber bør det være lettere å få service og bli kvitt 
pumpene.
 – Kompetanseheving er et nøkkelord. Det har 
vi nå fått. Varmepumpeverden ser helt anner-
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rens ventilasjonen! 
Dårlig inneluft er direkte helsefarlig,

Fast pris på standard enbolig 2990,-

Ring gratis: 800 35 300

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

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

Ventil og kanal som de kan se ut. 
De kan noen ganger være helt tette.

Prisen inkluderer rensing av hele anlegget med inntil 6 punkter.

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

POWER  CLEAN  VENTILASJON AS 
-spesialister på rensing av ventilasjon-

EtterFør

SNART KAPUTT: 
Beregninger viser 
at 40 000 varme-
pumper må skiftes 
før 2020.

ledes ut i dag enn hva den gjorde i 2011. I tillegg 
til at kompetansen er bedre så øker også kvali-
teten på varene i takt med utviklingen. Slik er det 
med alle elektroprodukter, sier Baardsen. 
 Han anbefaler ingen å demontere pumpen 
selv. Dette bør gjøres av noen med den rette ser-
tifiseringen.

 – Vi er redd for disse gassene. Det er jo dette 
kurset i størst grad handler om. Jeg er sikker på 
at de aller fleste kommer til å få den hjelpen de 
trenger videre, påpeker han. dek@huseierne.no
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TEKST: Linda Ørstavik Öberg

Alle som skal selge eller leie ut bolig, 
må energimerke boligen og få en 

energiattest. Regelen er også slik at alle 
nye boliger skal være energimerket. Nå 
viser det seg at denne merkingen også 
har en svært positiv effekt på boligver-
dien, og Norges vassdrags- og energidi-
rektorat håper at dette vil føre til at flere 
får øynene opp for ordningen.

attraktivt med god karakter 
Rapporten “Energy performance certifi-
cates in buildings and their impact on 
transaction prices and rents in selected 
EU countries”, som er utarbeidet for EU-
kommisjonen, viser at boliger med godt 
energimerke får inntil fire prosent høy-

ere salgspris enn boliger med ett trinn 
dårligere energimerke. Også ved utleie 
slår et godt energimerke positivt ut, men 
utslaget er mindre enn ved salg.
 – Rapporten viser at mange europe-
ere synes det er attraktivt å bo i en bo-
lig med et godt energimerke. I et hektisk 

norsk boligmarked får nok energimerket 
fortsatt begrenset oppmerksomhet, men 
vi håper at vi etter hvert kan dokumen-
tere effekten av energimerket også her 
hjemme, sier vassdrags- og energidirek-
tør Per Sanderud.
 Studier av boliger i en rekke regioner 
i Østerrike, Irland, Frankrike, Belgia og 
Storbritannia inngår i rapporten. I alle 
områder, bortsett fra Storbritannia, er 
det funnet en klar sammenheng mellom 
høyere pris og ett trinn bedre energimer-
ke. Resultatet er fremkommet ved å sam-
menligne salgspriser og energimerker i 
samme region.

relativt nytt i norge
– Den norske energimerkeordningen for 
bygg runder tre år 1. juli. Totalt er nær 

STADIG VIKTIGERE: Mange av oss har stiftet 
bekjentskap til denne logoen de siste årene.

Energimerke 
øker boligverdien

en ny europeisk studie viser at ett trinn opp på energimerkeskalaen øker salgsprisen med to til fire prosent.

Tør du bygge uten kunnskap?

www.sintefbok.no  |  salg.byggforsk@sintef.no  |  Tlf. 40 00 38 38
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Lag rom i kjelleren
Fuktsikre løsninger og 

andre gode råd 
Pris kr 349,-

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,-

SINTEF Byggforsk

Innføring i byggereglene
Pris kr 390,-

Alt om renhold
Pris kr 970,-

Norsk miljøpsykologi
Pris kr 399,-



85hus&bolig 4-2013

300 000 boliger energimerket i Norge. 
Vi har forventet at energimerket skal få 
betydning for salgs- og utleieprisene, og 
det er interessant at en i flere europeiske 
land kan dokumentere en klar sammen-
heng mellom energimerke og pris, sier 
Sanderud.

 Totalt er det utstedt nær 300 000 
energiattester for boliger, og i 2012 ble 
nærmere 100 000 boliger energimerket. 
Elleve prosent av energiattestene har en 
av de tre beste energikarakterene, altså 
A – C, og dette er stort sett lavenergi-
bygninger som passivhus og lignende. 

Bygninger bygget etter forskriftene fra 
2007 vil normalt få en C eller D.
 De aller fleste eksisterende boliger 
havner mellom E og G, og gjennom-
snittsmerket for boliger er en oransje F. 
loo@huseierne.no

Energimerkeordningen:
• Energimerket skal være med i markedsføringen av alle 

boliger ved salg eller utleie, og det er eiers ansvar.

• Når du energimerker får du en energiattest som viser hvor 
energieffektiv boligen er, og hvilke energikilder som kan 
brukes til oppvarming. Du får også tips om hvordan du 
kan gjøre boligen mer energieffektiv.

• Energimerket består av en oppvarmingskarakter og   
en energikarakter som sammen forteller om energi-  
standarden på boligen.

• Energimerket er symbolisert med et hus der fargen viser 
oppvarmingskarakter og bokstaven viser energikarakter.

• Energikarakteren viser hvor energieffektiv boligen er, 
inkludert oppvarmingsanlegget. Karakterskalaen går  
frå A (svært energieffektiv) til G (lite energieffektiv). 

• Oppvarmingskarakteren viser hvor stor del av opp-  
varmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som 
kan dekkes av annet enn elektrisitet, olje eller gass. 
Skalaen går fra rødt til grønt.

• Det er plikt til energimerking for alle boliger, men for 
leiligheter med bruksareal på 50 kvm eller mindre kan  
eieren bruke en attest som gjelder bygningen som helhet. 

• Fritidsbolig som blir benyttet mindre enn fire måneder i 
året, trenger ikke å merkes ved utleie.

• Selger kan bli erstatningsansvarlig hvis det er oppgitt feil 
informasjon. 

• Hele energiattesten med tiltaksliste skal legges frem for 
potensielle kjøpere / leietakere og inngå i prospektet. 
Energikarakteren og oppvarmingskarakteren bør være  
synlig ved annonsering.

• Energimerking av bolig gjør du enkelt og gratis på   
www.energimerking.no

FRISK OG TØRR KJELLER
Vi løser ditt fuktproblem med vårt unike
Tørt Bygg-system!
Fuktproblemer løses raskt, enkelt og rimelig.
Unngå mugg, sopp, råte og kjellerlukt.

TA KJELLEREN TILBAKE!
Vi har unike løsninger for rehabilitering av kjellere.
Spør oss om ditt fuktprobem!
- Du fi nner mer informasjon på www.tortbygg.no

Fuktkontroll - Avfukting - Overvåking - Fuktmåling - Forebygging

FRISK OG TØRR KJELLER
• Kjellere
• Garasjer
• Boder
•  Sokkel- 

leiligheter

Tørt Bygg AS
Tlf: 90 85 99 99
E-post post@tortbygg.no
www.tortbygg.no

Vi løser ditt fuktproblem med vårt unike 
Tørt Bygg-system!
Fuktproblemer løses raskt, enkelt og rimelig. 
Unngå mugg, sopp, råte og kjellerlukt.

TA KJELLEREN TILBAKE!
Vi har unike løsninger for rehabilitering av kjellere.
Spør oss om ditt fuktprobem! 
- Du finner mer informasjon på www.tortbygg.no
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Unngå mugg, sopp, råte og kjellerlukt.

TA KJELLEREN TILBAKE!
Vi har unike løsninger for rehabilitering av kjellere.
Spør oss om ditt fuktprobem! 
- Du finner mer informasjon på www.tortbygg.no

                            

Fuktkontroll - Avfukting - Overvåking - Fuktmåling - Forebygging

Tørt Bygg AS
Tlf: 90 85 99 99
E-post post@tortbygg.no
www.tortbygg.no

Fuktproblemer løses raskt, enkelt og rimelig. 
Unngå mugg, sopp, råte og kjellerlukt.

TA KJELLEREN TILBAKE!
Vi har unike løsninger for rehabilitering av kjellere.
Spør oss om ditt fuktprobem! 
- Du finner mer informasjon på www.tortbygg.no

• Kjellere
• Garasjer
• Boder
• Sokkel-

leiligheter



monter.no

MEDLEMS-
TILBUD PÅ 
KJØKKEN!

FOR MEDLEMMER AV  

HUSEIERNES LANDSFORBUND

25% RABATT UT 
SEPTEMBER!

Går du med planer om å renovere kjøkkenet ditt? Da  
skal du vite at det er betydelige summer å spare for 
medlemmer av Huseiernes Landsforbund, dersom du 
gjør dine kjøp hos Montér. Handler du før utgangen av 
august, får du hele 25 % rabatt.  

Er du i ”tenkeboksen” for nytt kjøkken, bør du slå til 
nå – for rimeligere inngangsbillett til dansk kvalitets-
kjøkken er det vanskelig  finne.

Montér forhandler kjøkken fra den danske kvalitets- 
leverandøren AUBO, en tradisjonsrik familiebedrift som leverer 
produkter av ypperste klasse – til gode priser. AUBO har levert 
kvalitetskjøkken i 25 år, og lover komplett levering til avtalt 
tid. Montér leverer ferdige, skreddersydde kjøkkenløsninger 
– transportert hjem på døren til kunden. Gjerne med montør, 
dersom det er ønskelig.

Velkommen innom  
for en kjøkkenprat!

Tilbudet gjelder kun i Montér varehus med kjøkkenavdeling. Tilbudet gjelder ikke 
for AUBO XPRESS, hvitevarer eller andre produkter. Rabatten kan ikke benyttes 
på allerede rabatterte varer, tilbud, eller i hus- og leilighetsprosjekter.

Scan koden og finn ditt  
nærmeste byggevarehus.
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Ingen liker å sløse med strømmen, men det kre-
ver mye å klare å følge med på energibruken. 

Å programmere teknologien til å styre kan gjøre 
livet lettere og strømregningene mindre. Du kan 
styre alt; lys og varme eller persienner, musikk og 
tv. Ta også kontroll på temperaturen i huset med 
automatisk tidsstyring og dag/nattsenking. Eller 
overvåk boligen med kameraer, bevegelsessenso-
rer, alarmsystemer og porttelefon. Alt kan du sty-
re fra en bryter i huset, fra en smarttelefon eller 
et nettbrett – fra sofaen,  jobben eller på ferietur.
 Smartløsninger i hjemmet blir mer og mer 
vanlig, men til nå har disse integrerte styrings-

Full styring hjemme
løsningene ofte vært både avanserte og dyre. Nå 
ser det ut som det går samme vei som med andre 
elektriske produkter; styringsløsningene blir bil-
ligere og mye enklere å bruke. En annen ting er 
at systemene ikke bare egner seg for nye hus, slik 
mange tror. De kan enkelt legges inn i eldre boli-
ger når du skal renovere. 

For folk flest
HDL Nordics filosofi er at styringssystemene skal 
være enkle å bruke og økonomisk tilgjengelige 
for folk flest. 
 – Ingen burde lenger bygge nytt eller rehabili-
tere boligen uten å installere infrastruktur for sty-
ringssystemer. Slike løsninger blir snart standard 
i moderne boliger. Med dagens teknologi koster 
ikke dette stort mer enn en vanlig, tradisjonell 

Fremtidens boligeiere vil ha full kontroll over lys, varme og 
sikkerhet enten de er hjemme eller borte. Nå er det enklere 
og billigere enn noen gang å få det til. 

TeksT og foTo:   
SolFrid SaNde ---------

„

For Aivaras Ringel-
vicius er det viktig 
å prøve nye mate-
rialer og innovative 
og miljøvennlige 
løsninger som kan 
spare energi. 
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el-installasjon, sier daglig leder Christopher 
Dahl i HDL Nordic.
 Firmaet er hovedsakelig agentur for profesjo-
nelle, men har en nettbutikk der alle produktene 
er tilgjengelige for salg. Dahl sier at de ønsker å 
holde bransjen litt i ørene når det gjelder prisin-
gen av produktene. Etter hans mening har dette 
markedet vært preget av et ønske om å holde 
disse styringssystemene i et eksklusivt segment. 
Nerdene og teknikerne har styrt denne delen 
av bransjen lenge, de laget ofte avanserte og lite 
folkelige løsninger. Utviklerne vil vise hva de er 
gode for i tekniske finesser og ferdigheter, men 
ofte er de for avansert for folk flest. Det er her 
HDL Nordic bevisst vil skille seg ut. Utstyret skal 
være enkelt å bruke og forstå, og ha en enkel de-
sign som glir rolig og ubemerket inn i ethvert 
hjem.
 – Huseieren kan se prisene selv, det er vi ale-
ne om. Vi vil heller selge store volum til lavere 
priser, sier Dahl. – Du kan dra på ferie og via 
iPaden se at du har slått av strykejernet. Det er 
ingen begrensninger; mens noen vil gjøre det en-
kelt, vil andre vil ha alle muligheter.
 
Passivhus med aktiv styring
Aivaras Ringelvicius styrer det store huset sitt i 
Fredrikstad ved hjelp av smartløsningen fra HDL 
Nordic. Her bor han sammen med familien; 
kone og to små barn. Han er en som vil teste alle 
muligheter. Her styres alt av lys og varme både 
ute og inne. Temperaturen holder seg på samme 
nivå og justeres automatisk. Fra soverommet kan 
han slå av alt lyset i huset ved et enkelt trykk.
 – Jeg kan kontrollere lys, varme og alarm også 

når jeg er borte. Alle som kommer hit bemerker 
hvor godt inneklimaet er, sier Aivaras Ringelvi-
cius.
 Han er opptatt av miljøvennelige materialer 
og energisparing. Han jobber selv med passivhus 
og kom over HDL Nordic på en forbrukermesse. 
Han sier de var best på pris, og likte godt filoso-
fien bak. 
 Siden huset er et passivhus og godt isolert 
er det egentlig ikke bruk for mer enn elektrisk 
oppvarming, men han tester ut både vannbåren 
varme, kjøling fra varmepumpe og solceller på 
taket. Selv om han har mer tekniske utstyr enn 
han egentlig trenger, er han overbevist om at 
styringssystemet fra HDL styrer energibruken på 
en enkel måte, og holder den nede. Huset er på 
300m2 og har mye lys og elektriske finesser både 
inne og ute, og i en utleieleilighet. Siden han 
flyttet inn for ett og et halvt år siden har de ikke 
brukt mer en 22 200 kWh strøm.
 – Jeg synes folk betaler for mye for husene 
sine her i Norge, derfor mener jeg at det i hvert 
fall er viktig å bruke miljøvennlige og gode mate-
rialer. Noen tjener for mye penger i denne bran-
sjen, synes Aivaras Ringelvicius

Koblingskurs
HDL Nordic arrangerer kurs i systemet sitt både 
for profesjonelle og sluttbrukere, det vil si man-
nen i gata. Du kan faktisk installere dette selv for-
di det er lavspenning. Flere har ifølge Dahl blitt 
bitt av rene koblingsbasillen. 
 – Det vi så var at vanlige mennesker kom til 
oss og var veldig motiverte for å lære seg å bruke 
systemet. Det koster ikke så mye mer enn vanlige 

Dekslene kommer i for-
kjellige farger og uttrykk 
som kan matches til de 
ulike rommenes uttrykk. 

Christoffer Dahl er en 
av gründerne i HDL 
Nordic. Hans mål er 
å gjøre elektroniske 
styringssystemer mer 
tilgjengelige for folk 
flest.
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elektriske kabler, mener Christopher Dahl. Han 
anslår at det i en 4 – 5 roms leilighet koster om-
lag 20 - 25 000 kroner for utstyret. Skal du gjøre 
noe med de elektriske løsningene kan du like 
godt sette inn dette som gjør at du sparer mye 
penger på oppvarming og strøm, mener han. 
 En av tingene som Aivaras Ringelvicius liker 
med smarthusløsningen fra HDL Nordic, er at 
den er modulbasert. Det betyr at når det kommer 
nye funksjoner anskaffer man bare en ekstra sty-
ringsenhet som man kobler til det eksisterende 
systemet. Sånn kan man sette det opp etter egne 
behov og ønsker.

Fagmannen
Morten Hellvik, elektroinstallatør hos Harald 
Frogner i Oslo, forteller han møter kunder som 
er interessert og har mye kunnskap om slike sys-
temer. Han mener HDL Nordics systemer er en-
klere å bruke og programmere enn mange andre 
konkurrerende systemer han har vært borti før.
 – Det som er fint for vår del er at vi kan til-
by våre kunder en rimelig og kanskje enklere 
smarthusløsning sier Morten Hellvik.

 Han sier en slik kablet smarthusløsning som 
dette krever at man endrer på strukturen i det 
elektriske anlegget, og er derfor mest vanlig ved 
nybygg eller totalrehabilitering. 
 Mange har glede 
og interesse av å gjøre 
programmeringsjobben 
selv. Hva synes egentlig 
fagfolk om at amatøre-
ne har kommet inn i på 
deres domene?
 – Så lenge det bare 
dreier seg om program-
meringen av systemet er 
det helt fint. Den delen 
av arbeidet som omfat-
ter kobling, kabling og 
annet arbeid på det faste elektriske anlegget må 
du fremdeles ha en fagmann til. Jeg ønsker like-
vel å påpeke at programmering skjer på eget an-
svar og anbefaler på det sterkeste å samarbeide 
og rådføre seg med en fagmann for å sikre at for-
skriftskrav tilfredsstilles, sier Morten Hellvik.

Passivhuset til Aivaras Ringelvicius viser nyeste teknologi fra Tyskland og er bygget i moduler. 
Han har motbevist forstillingen om at passivhus trenger små vinduer.

„
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Smart plugg
Nå er det fullt mulig å styre lys, varme og 
elektriske apparater også for de som ikke har 
et integrert elektrisk styringssystem i huset. 

SmartPlug, som inngår i Verisure-alarmsystem fra Securitas 
Direkt, gjør det enkelt å ta kontroll. Ved å plugge inn en 
SmartPlug mellom kontakt og støpsel på ovner, lamper, 
kaffetrakter og andre elektriske apparater, kan du styre disse 
fra mobilen. Du trenger én SmartPlug pr. elektriske enhet du 
vil styre, noe som gir deg mange muligheter. Alt kan overvåkes 
og styres med Verisure App til smarttelefonen eller du kan gå 
inn på Mine Side på verisure.no
 – Dette gjør at du nå kan overvåke og 
styre huset ditt, også når du er på ferie. 
Har du for eksempel glemt å skru av 
lyset før du dro, kan du gjøre dette 
med enkle tastetrykk på mobilen. 
Dersom håndverkeren eller  
vaskehjelpen skal inn mens 
du  er bortreist, kan du slå av 
alarmen med mobilen, sier 
Sanna Emtinger, informasjons-
sjef i Securitas Direct.

Med SmartPlug og Verisure App kan du:
• Sette på eller skru av lamper og elektriske apparater.

• Spare energi og la lampene slås på og av når solen går opp 
eller ned.

• Programmere at lyset skal tennes når du åpner inngangsdø-
ren eller slukkes når du går ut.

• La SmartPlug simulere normal aktivitet med lamper når du 
er på ferie, slik at det ser ut som du er hjemme når du er 
borte.

• Slå på lyset automatisk når alarmen blir utløst.

• Og har du Verisure-alarmsystem på hytta, kan du bruke 
SmartPlug til å varme opp hytta før du reiser dit.

Mer info: verisure.no eller huseierne.no

NORGES MEST ØKONOMISKE
LUFT/VANN VARMEPUMPE

2007-2013
Tlf 674 95 500  
www.energysave.no
Leveres og monteres 
av din lokale rørlegger. Kort leveringstid.

Svenske Energimyndigheten har testet!
Nå kan de som har el-, ved-, pellets- eller oljekjele

Spare opp til

15.000 kWt/år

med en 9kW luft/vann varmepumpe fra E|S

Ved kjøp av AW9-V5 får du 
• Raskest tilbakebetalingstid 
• Mest spart energi per investert krone
• Profesjonell installasjon av fagmann
• 5 års kompressorgaranti
• System tilpasset Nordisk kaldt klima

ENOVA
Få refundert 20% av kostnaden for varmepumpe og 
montering fra ENOVA. Se www.enova.no for søknad.
*Inntil kr. 10.000 ved kjøp installasjon av varmepumpe og inntil kr. 25.000 
ved å sanere eksisterende oljekjele. 

KAMPANJEPRIS
9 kW: 32.900,- (AW9-V5)

11 kW: 39.900,- (AW11-V5)
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VÅRDUGNAD
RABATTER FOR MEDLEMMER

Etter suksess tilbyr vi igjen 12 % rabatt fast pris på container med restavfall. 
Prisen inkl. transport, avfall og leie inntil 4 dager.

Medlemmer i Huseiernes Landsforbund kan beholde container i 4 dager (veil. er 3 dager). 
Alle typer avfall som ikke reguleres av særskilte forskrifter. 

EE-pakke: 
Bur og paller for elektrisk 
og elektronisk avfall. 

20m3 container

10m3 container

------------------------------------------

Offi siell leverandør
NORGES

IDRETTSFORBUND

www.ragnsells.no
08899
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A-K maskiner er landets største forhand-
ler av Brenderup tilhengere. Vår styrke 
ligger i vår satsning på å være en god 
forhandler som kan være din rådgiver 
i å � nne en henger som passer til dine 
behov. Og, det er når handelen er gjort 
at samarbeidet starter. Våre verksted 
er godkjente servicesteder for både 
tilhenger og hestehenger. Og det aller 
viktigste: Skulle det oppstå problemer 
med din nye henger, da er det vårt 
problem. Ikke ditt.

Vi ønsker deg derfor velkommen til 
oss, vi skal hjelpe deg med å � nne 
den riktige tilhenger, hestehenger, 
båthenger eller cargohenger.

A-K MASKINER
Norges største leverandør av Brenderup tilhengere

www.a-k.no
Alle priser er inkl. mva.

1205SL 750 kg uten brems

Kun kr 6 290,-
Kampanjepakke: Nesehjul inkludert

3205SB 1000 kg med brems

Kun kr 10 990,-
Kampanjepakke: Nesehjul inkludert

3205S 750 kg uten brems

Kun kr 7 490,-
Kampanjepakke: 

Nesehjul og presenning inkludert

Tilbud til Hus og Boliglesere ved henvisning til denne annonse:
4260 – for den som vil
ha det lille ekstra 
fra kr 14 990,- 

Nettinggrind:  kr. 2 030,- 
Kampanjepris Hus og Bolig:
kr 1 600,- 

Vil du vite mer? Gå inn på brenderup.no og du � nner din 
hestehenger og informasjon om nærmeste A-K butikk.

A-K pris fra kr 59 990,- 

Brenderup Prestige Exclusive

A-K pris fra kr 67 990,- 

Brenderup Royal XTBrenderup Classic 2000
A-K pris fra kr 44 990,- 

Brenderup hestehengere
Brenderup sine heste-
hengere har et rykte på 
seg for å være meget gode 
for både hest og fører.

Ekstra karmer:  kr.  2 540,-  
Kampanjepris Hus og Bolig:
kr 1 600,- 
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Garasjeporter flest er ganske like og kjedelige å se på, 
men hva om du kunne gjøre den så spennende at hele 
nabolaget lurte på hva du har lagret der inne. 
På www.style-your-garage.com kan du velge og vrake. 
Jetfly, motorsykkel, vinkjeller, strandpromenade eller 
bilvei, det er opp til deg. Prisene begynner på 59 euro.

Kjøkkenhette
Etter årevis med store stålfargede 

kjøkkenhetter kan du nå få en 
morsom, kubeformet kjøkkenhette 

i spreke farger. Den er designet 
av Fabrizio Crisà og Elica Design 

Center, og er skapt ved å sette 
sammen to U-formede skall. Den 

har diodelamper og touchkontroll, 
og finnes i både veggmontert og 

fritthengende utgave. I tillegg 
til mange fargemuligheter, er det 

også mulig å justere bredde. 
Skal være hos forhandlerne nå, 

men finnes også på www.eico.dk.

Synsbedrag

Bovalls Dörrbyggeri har lenge 
fundert over hva de kan bruke 
kapp som blir til overs fra sin 
dørproduksjon til. Gjennom å 

kombinere ulike trebiter og tre-
slag i et helt vilkårlig mønster har 
de klart å skape et unikt produkt. 
Veggene produseres med kombi-
nasjoner av mange ulike treslag, 
og prisen ligger på  4 450,- /m2. 

www.bovalls.com

Kappvegg

Neonfest
Delightfulls nye grafiske lampekollek-
sjon er for deg som har sett deg lei på 
tradisjonelle minimalistiske lamper i 
duse farger. Nå kan du få neonlys rett 
inn i stua, og du kan velge mellom 
en rekke bokstaver, tall og symboler. 
Budskapet, stilen og fargene setter du 
sammen selv. Bosktavene kan du sette 
på gulv, seksjoner eller henge på veg-
gen. Prisene varierer, og du finner dem 
på www.delightfull.eu.

Ny drakt
I 160 år har Jøtuls ovner og peiser 
holdt folk varme, og nå lanserer de sin 
prisvinnende klassiker i hvit emalje. 
Designet er det samme, men fargen er 
laget for å tilpasse seg dagens trender 
innen interiør og møbler. Produktet 
kan kjøpes i ledende byggevarekjeder 

over hele landet fra juni, 
og har en veiledende pris på 
22 490 kroner. www.jotul.com.

Naboer er eksamensoppgaver som livet gir oss.
Marcel Achard
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Samsungs robotstøvsuger Navibot 
representerer en ny tidsalder innen 

robotrengjøring. Mens Navibot S 
støvsuger huset kan du snakke i 

telefonen, se på TV eller lese en bok. 
Med Virtual Guard lærer du roboten 

hvordan huset skal støvsuges. 
Pris: 3 995 kroner. www.samsung.com

Opp eller ned?
Den norske designeren Daniel Rybakken 
har deseignet lampen Ascent for den 
italienske belysningsprodusenten Luce-
plan. Bordlampens lysstyrke styres ved 
at lampeskjermen beveges opp eller ned. 
Jo lavere skjermen står, desto mindre 
belysning gir lampen, og omvendt. 
www.luceplan.com

Støvsuging fra sofaen

Bang-Olufsen er kjent for kvalitet og design. 
Det nye hjemmekinoanlegget Beolab 14 kom-
binerer god lyd og fin design som glir rett inn 
i en hvilken som helst stue. For at du skal få 
en god lydopplevelse kan du stille inn sub-

wooferen i hjørne-, vegg-, eller 
frimodus. Kort fortalt vil det si 
at subwooferen tilpasser lyden 
etter hvor du setter den. 
Pris: Fra 23 995 kroner. 
www.bang-olufsen.com

Lekkert fra 
Bang-Olufsen

Programmer 
vinduet ditt
Med den elegante kontrollpaden 
til VELUX INTEGRA kan du pro-
grammere vinduene til å åpnes og 
lukkes elektronisk på bestemte 
tidspunkt. Med enkle og intuitive 
menyinnstillinger kan det lages 
ulike programmer for ulike behov. 
For å lufte eller for å jevne ut 
temperaturen på varme dager. 
Kontrollpaden benyttes også til 
å betjene vinduene utenom de 
forhåndsprogrammerete rutinene. 
www.veluxshop.no

For den 
designbevisste

Nå lanserer TASSIMO en 
fargerik nykommer til sin 

familie av kapselmaskiner. 
TASSIMO Joy er et friskt og 

designvennlig tilskudd som gjør 
seg godt på norske kjøkken til 

høsten. Pris: 1 790 kroner. 
www.bosch.no

Det finnes mennesker som ikke får noe annet ut 
av rikdommen sin enn frykten for å miste den.

Antoine de Rivarol
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79,-*
Fra

* Priseksempel for CEWE FOTOBOK “liten”.
   Grunnpris pr ordre fra kr 49,- De beste bildene dine

i store størrelser!
•	 fotolerret
•	 akryl
•	 alu-plate
•	 galleri	print
•	 forstørrelser	på	

fotopapir

*Priser	fra 189,-

Fotogaver
Se vårt fantastiske utvalg 

av fotogaver til hjemmet!

Dørskilt
Fra kr

199,-
Puter

Fra kr

139,- Veggur
Fra kr

249,-

Kalendere
Fra kr

49,-

Føler du deg som en levende minnebrikke? 
Organiser	hverdagen	og	få	kontroll	på	familiens	

aktiviteter	med	en	ukeplan-tavle!

   www.japanphoto.no

OSLO: Byporten	Shopping	•	Bogstadvn.	23	•	Lambertseter	Senter	•	Tveita	Senter	•	BERGEN: Olav	Kyrres	gate	41	•	DRAMMEN:	Nedre	Storgt.	10		
FREDRIKSTAD: Farmannsgt.	1	•	HAUGESUND: Haraldsgt.	94	•	KRISTIANSAND: Henrik	Wergelandsgate	11	•	LILLEHAMMER: Storgata	61	•	MOSS: Prinsens	gate	6	

PORSGRUNN: Storgt.	101	•	SANDNES: Langgaten	15	•	Nyhet: Kvadrat	•	SANDVIKA: Claude	Monets	Allé	24	•	SKI:	Torgveien	4,	vis	a	vis	Ski	Storsenter	
STAVANGER: Søregt.	21	•	STRØMMEN STORSENTER: Stasjonsveien	6	•	TRONDHEIM:	Munkegata	35	•	TØNSBERG: Fayes	gate	5



97hus&bolig 4-2013

medlemsnytt

Huseiernes Landsforbund har i sommer satt i 
gang en aksjon på sosiale medier hvor låntaker-
ne kan si sin mening om det de mener er banke-
nes griske og grådige rentepolitikk. Samtidig kan 
de melde seg som deltakere i massesøksmål mot 
DNB og eventuelt andre banker som har hevet 
renten med 0,3 prosent i inneværende år.  
HL håper at aksjonen vil gi lånekunder en riktig 
rente i forhold til norsk pengemarkedsrente, og 
de har som mål å forhindre at bankene snyter deg.

Varsler søksmål
Storbanker med DNB i spisen skylder på at regje-
ringen har pålagt dem å øke egenkapitalen for 
å sikre bankenes soliditet. Statsministeren og  
Finansministeren  på sin side sier at de ikke har 
kommet med offentlige krav som innebærer at 
lånerentene må heves. Målet er å finne ut hvem 
som holder det norske folk for narr.
 – Mens ledelsen i storbankene og regjering-
ens representanter krangler om skylden for 
renteøkningen, håver bakene inn ekstra milliard-
beløp på boliglånskundenes bekostning. Dette er 
helt uakseptabelt. Derfor vil Huseiernes Lands-
forbund ta saken til retten etter at rettsferien er 
over, sier Peter  Batta, administrerende direktør 
i Huseiernes Landsforbund.
 I den sammenheng søker HL nå etter 
Norges modigste advokat 

som kan ta saken videre. I skrivende stund 
er det over 9 000 som støtter aksjonen på 
Facebook, og mange har meldt seg til gruppe-
søksmålet. loo@huseierne.no

HL stiller følgende krav til bankene:
1. Alle banker som har satt opp renten i 2013 

må sette den ned med minst 0,5 % snarest.
2. Rentepåslaget på boliglån skal normalt ligge 

1,5 % over 3 måneders NIBOR pengemarkeds-
rente.

3. Å trygge bankenes egenkapital utover det 
som er lovmessig fastsatt skal besørges av 
bankenes eiere.

HL stiller følgende krav til regjeringen:
1. Finansministeren må være presis på hvilke 

nye krav som er stilt til økning av bankenes 
egenkapital.

2. Dersom regjeringen ikke har pålagt bankene 
økte kapitalkrav, må finansministeren snarest 
kreve at boligrentene justeres ned.

3. Som største eier i DNB må regjeringen garan-
tere at de store overskuddene fra urimelig 
høye boligrenter, ikke skal gå til aksjeutbytte 
til staten. Staten bestemmer nemlig selv 
kapitalkravene.

Renteaksjonen 2013
HL har satt i gang en aksjon med det formål å gi lånekunder 
en riktig rente i forhold til norsk pengemarkedsrente.

TekST: Linda ØRstaVik ÖbeRg
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205 147 medlemmer 
Medlemstallet i Huseiernes Landsforbund fortsetter å 
øke med over 1 000 per måned.
 – Vi feiret vårt medlem nummer 200 000 i Bergen 
i begynnelsen av april. Etter den tid har medlems-
tallet økt til 205 147 per 1. august, meddeler adm. 
dir. Peter Batta i Huseiernes Landsforbund (HL).
 Den viktigste årsaken til å melde seg inn i HL er 
å få hjelp til juridiske og tekniske spørsmål. Særlig 
har det blitt gjort mange endringer både i plan- og 

bygningsloven, i eiendomsmeglerloven og i bolig-
beskatningen under den rød-grønne regjeringen, 
hevder han. I flere tilfeller har de ansvarlige minis-
trene måttet krype til korset og reversere lovendringer 
som viste seg å være for dårlig fundamentert. Da blir 
det vanskelig for en vanlig huseier å forholde seg til 
kompliserte lover og forskrifter. Mange gode med-
lemsfordeler og økende tilbud av attraktive kurs og 
medlemsmøter trekker også nye boligeiere til HL.

Broadnet Privat skifter navn til HomeNet
HomeNet er det nye navnet på bredbånds-
leverandøren Broadnet AS’ satsning mot 
privatmarkedet.
 – Vi ønsker å bli leverandøren med de 
mest fornøyde kundene og siden kundene 
på bedrift- og privatmarkedet er nokså ulike, 
trengte vi å differensiere oss, forteller Nina 
Vesterby, leder i HomeNet. – Bredbåndsbran-
sjen har tradisjonelt scoret lavt i kundeservi-
cemålinger, og det ønsker HomeNet å gjøre 
noe med. Våre verdier er «åpne, dyktige og 
sjarmerende». Disse verdiene skal gjenspeiles 
i alt vi gjør og spiller en sentral rolle når vi 
skal gi den beste kundeopplevelsen.
 Hun forteller videre at selskapet utvider 
åpningstidene i kundesenteret og kommer til 
å legge ut ventetiden på telefon på Homenet.
no slik at kundene selv kan beslutte i hvilken 
kanal de ønsker å ta kontakt. 
 – Dette er ett av flere tiltak somi gjøres 
for å vise at ønsker å være åpne og ærlige, og 

litt annerledes enn andre leverandører i vår 
bransje, påpeker hun. 
 Selskapet øker også satsingen på nett.
 – Vi har også lagt opp en helt ny ”Min 
Side”-funksjon som gir kundene våre en 
bedre innsikt i kundeforholdet og leveran-
sene. Denne siden vil vi stadig utvikle videre 
i månedene som kommer etter lansering.

Spesialpris for HL-medlemmer
HomeNet  leverer bredbånd til privatmarke-
det, og tilbyr maks hastighet til lavest pris. 
De er i dag nummer 1 på Telepriser.no.  I 
praksis betyr dette at alle ADSL-kunder i eget 
nett betaler kun kr 295 pr. måned, og får 
så høy hastighet som det er mulig å levere. 
HomeNet tilbyr også fiber med svært høye 
hastigheter i utvalgte byer i Norge. HL-med-
lemmer får enda gunstigere pris og betaler 
kun kr 279 pr. måned for hastigheter opp til 
20 Mbps.

Nye kontrakter 
tilgjengelig

Ny boligkontrakt, den 
18. utgaven, foreligger nå 
både på papir og elektro-
nisk. Også nye husordens-
regler og nytt omslag er 
blitt tilgjengelig i løpet av 
sommeren. På nett finner 
du dokumentene på 
www.huseierne.no.  

medlemsnytt
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Huset ditt var kanskje ikke helt A4 likevel?
Har du ikke et kataloghus? Ikke velg en katalog-garasje.
Vi bygger garasjer som passer til ditt hus og sørger for optimal utnyttelse av tomten. 
De fleste hus og tomter har sine særegenheter. Vi spesialtegner uten tillegg i prisen.

Siden 1960 har Karlshusgarasjene levert mer enn 10.000 garasjer i ypperste kvalitet.  
I tråd med markedets krav til estetikk og smarte løsninger har vi opparbeidet 
spesialkompetanse på garasjer tilpasset den enkelte kunde. I dag er Karlshusgarasjene 
en av de ledende leverandørene av kundetilpassede garasjer. Med egen produksjon har 
vi opprettholdt vår konkurranseevne uten å gå på kompromiss med kvalitet.  
Bryr du deg om førsteinntrykket? Snakk med oss først!

Tlf: 69 29 42 00  post@karlshus.no www.karlshusgarasjene.no

Besøk oss på www.karlshusgarasjene.no

130626 Karlshusgarasjene annonse185x260 v3.indd   1 27.06.2013   14:45:29
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Anbudstorget
Søker du håndverker?

Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget

Anbudstorget:Layout 1 8/12/08 9:48 AM Page 1

medlemsnytt

Hva er dine viktigste oppgaver som distriktsle-
der i HL?
Den daglige profileringen av HL er naturligvis 
viktig. Det er viktig å snakke om HL og fortelle 
om hva vi er og hva vi gjør. Samtidig er det 
en viktig rolle å være et bindeledd mellom 
HL sentralt og medlemmene ute i distriktet. 
Medlemmene skal være godt informert om at 
det finnes rådgivning i deres nærområde. Har 
jeg ikke kompetanse selv, er jeg den som setter 
medlemmene i kontakt med rette folk.

Hva slags yrkesbakgrunn har du?
Jeg er utdannet byggingeniør og arbeider fortsatt som lærer i 
byggfag ved Alta videregående skole. Det har jeg gjort i 25 år, 
parallelt med at jeg ble distriktsleder i 1992.

Bli kjent med våre distriktsledere
Navn: Tor E. Farstad
Alder: 57
Bosted: Alta
Har vært disktritsleder i Finnmark siden 1992.

Hva kan du hjelpe HL-medlemmer i ditt distrikt med?
Min kompetanse ligger naturligvis i det byggtekniske. Jeg kan 
bidra med byggebistand og jeg ser stadig på prosjekter hvor 
folk har havnet i uføre, enten de har valgt feil materialer eller 
har fått trøbbel med håndverker. Dersom det er juridiske ting 
jeg ikke kan svare på har jeg en god stab av samarbeidspartnere 
rundt meg som jeg kan henvise til.

Kan du gi et eksempel fra en sak hvor et medlem 
nylig fikk hjelp av deg?
For en liten stund tilbake hadde vi en runde med 
et forsikringsselskap og manglende utbetaling av 
eierskifteforsikring. Ved hjelp av advokater fikk 
medlemmene de pengene de hadde krav på til 
slutt.

Hva er din viktigste lokale kampsak?
Som i resten av HL er vi i Finnmark også opptatt 
av å fjerne eiendomsskatten. 

Hvordan kan folk i distriktet kontakte deg?
Avdeling Finnmark har ikke noe eget kontor. Det har vi for få 
medlemmer til, og vi har altfor store avstander mellom med-
lemmene. Men på nett og telefon er vi tilgjengelige. Telefon-
nummeret er 78 44 03 96 / 91 17 51 60, og e-postadressen er 
finnmark@huseierne.no

STØYPLAGET?

Se mer på
www. romisolering.no

ACOUSTIBLOK 3 mm
stopper ca 80% av støy som
går igjennom. Til vegg, gulv,

tak, samt dekke av maskiner.
ECOHUSH matter/plater gir

kraftig reduksjon av
gjenklang/ekko i rom i

skoler, barnehager, møterom 

Hus og Bolig_Layout 1  06.08.13  14:33  Side 1
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distriktsledere

VESTFOLD
Olav Vilnes 
Storgt. 36 
3126 TØNSBERG 
Telefon 33 31 54 00 
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
4610 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
Ole Øyvind Moen
Hundskinnveien 94
Postboks 166,
1701 SARPSBORG
Telefon: 69 30 70 81
Mobil: 90 12 22 26 
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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MILJØ- OG GJENVINNING

FASTPRIS PÅ CONTAINER
- ingen overraskelser, bare enkelt!

------------------------------------------

Offi siell leverandør
NORGES

IDRETTSFORBUND

www.ragnsells.no
08899

- ekstra rabatter for medlemmer!

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      GLASSARBEID

GLASSMESTER
Besøk vår ”butikk” i butikken

i Brobekkveien 104b på Alnabru!
Salg av glass, speil, dusjløsninger, fester

og beslag m.m. Utstilling av vinduer, 
dører og rekkverk i glass/stål. 

Hyggelige priser til alle medlemmer! 

www.815glass.no

Ring 815 GLASS

 FUKT- OG RADONPROBLEMER

fagfolk til tjeneste

 ELEKTROINSTALLATØRER

Handler det om elektriker, 
trenger du bare ett nummer

02060

- din elektriker
www.sikringen.no

 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

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

eller send en epost til unni.t.johansen@gmail.com

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

ASFALTERING

Gårdsplasser • Veier • Borettslag
Parkeringsplasser • Industriplasser

Varmekabler • Forarbeid

Øvre Rælingsv. 54, 2005 Rælingen
Epost: botten@sentrumasfalt.no

www.sentrumasfalt.no

906 83 717

Gratis 
befaring

 BYGG- OG TØMRERMESTER

TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA

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

- Ombygninger
- Rehabilitering

- Baderom
- Kjøkken

- Brannsikring
- Taktekking

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

Tlf. 46 97 55 00 •  Pb. 5 0313 Oslo
post@mycoteam.no

www.mycoteam.no

Sopp, råte, fukt, 
mugg og insekter?

Nøytrale råd uten økonomisk 
interesse i sanering

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

Våropprydding  – container – bortkjøring
i trygge hender for medlemmene i HL

Gårdpass – en del av OBOS-konsernet

Gårdpass 2013_Layout 2  4/23/13  1:10 PM  Page 1

TANKRENS

STIGER OG STILLASER

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     

OPPVARMING

Vi leverer, monterer  
og garanterer

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

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

Scan 85

ØNSKER DU 

Å ANNONSERE 

PÅ DISSE SIDENE, 

ring Unni T. Johansen 

på tlf. 64 90 86 66 

eller send en epost til 

unni.t.johansen@

gmail.com

Snøbrøyting – strøing

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

eller send en epost til unni.t.johansen@gmail.com
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BYTTE UT
OLJEFYREN?
– Vannbåren varme uten borekostnader!

LUFT-VANN   

- Et rent alternativ!

HØY VARMEEFFEKT
ENKEL LØSNING – SAMLET I 1 ENHET!
PERFEKT FOR REHABILITERING OG NYBYGG

Importør i Norge:

GRATIS BEFARING Finn din forhandler på www.miba.no 02650

– Ikke sitt på gjerdet og vent, gjør noe med det
nå! Skifter du fra oljekjel til luft-vann løsning
støtter Enova 20% av totalkostnaden, inntil
25.000,-

Oppvarming med fossilt brenn-
stoff blir forbudt fra 2020!

Inntil 25.000kr i støtte!

Varm opp vannet med
varmepumpe - uteluften 
er full av energi!

210x297_Miba  01.07.13  14.29  Side 1
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kryssord
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Svaret på oppgaven i nr. 4 må vi ha senest 25. oktober 2013.

Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk.

Løsning på oppgaven i Hus 
& Bolig nr. 3 var “Pulserende 
hørbare svisj fra vindmøller kan 
utløse ubehag selv om støy-
nivået ikke er spesielt høyt”. 

De heldige vinnere som får 
hver sin ryggsekk er Tom-
Erik Håheim, Haddal, Harald 
Halvorsen, Kløfta og Lillian 
Giæver, Asker.

Løsningen på oppgaven i nr. 4 
og vinnerne blir offentliggjort i 
utgave nr. 6.
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Verv en venn i dag og la en du kjenner få 
gratis juridisk rådgivning og spare tusener 
av kroner på våre medlemsfordeler. 
Oversikt over vervepremiene finner du på 
vår verveportal.

Gå inn på huseierne.no eller 
send verv  til 2007
Det er super enkelt å verve!

Gratis juridisk, teknisk
og økonomisk rådgivning

Som medlem får du gratis juridisk hjelp på
telefon hver dag mellom kl. 08.30-16.00.
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 huseierne.no får du detaljert
informasjon om medlemsfordelene.

Rabatt på solskjerming
 
20% på sol- og innsynsskjerming 
fra 01.10 - 31.03 og 15% resten av året. 
Gjelder ikke montering.
For mer info se huseierne.no/
medlemsfordeler klikk så på Kjells 
markiser

Som HL-medlem får du:

•TOPP 5-GARANTI på strømprisen, eller
•HL-SPOT,  spotpris + 25 kr/mnd og 
1,49 ø/kWh
•Ingen fakturagebyr for deg som HL-
medlem 

Det er gratis og enkelt å bytte til 
NorgesEnergi!
Bestill på huseierne.no, 
eller ring 810 33 700. 

Gratis råd

som sikrer bruk av Byggebransjens 
våtromsnorm (BVN).

FFV gir gratis veiledning om valg av FFV-
sertifiserte våtromsbedrifter til nybygging
og rehabilitering av bad og våtrom.

For nyttig informasjon om dine nærmeste
godkjente våtromsbedrifter besøk:
ffv.no eller send e-post til post@ffv.no 

HL-rabatt på parafin og fyringsolje:

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

Rabatt på radonmålinger

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

Rabatt på forsikringene dine

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

Skadedyrbekjempelse
Vi utfører bekjempelse av alle typer 
skadedyr til faste priser over hele landet. 
Medlemsrabatt  10% på disse prisene. 

Innemiljøsjekken
(Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund) 
Vi sjekker inneklimaet i boligen din. Det 
som kontrolleres er; ventilasjon, fukt og 
mugg; krypkjeller, kjeller og bad. Utvidet 
muggsjekk kan utføres. Du får 
råd og tips til tiltak som bør utføres. 
Medlemsrabatt fra kr 500,- til 1000,-  

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

Skadedyrbekjempelsen utføres av autori-
serte skadedyrbekjempere. Bolig- og Inne-
miljøsjekken utføres av våre kvalifiserte 
boliginspektører. 
For mer informasjon ring 815 48 250 eller 
gå inn på 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
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 
hussoppen.no

Hus&Bolig-magasinet gratis

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

Spesialtilbud på bredbånd

Som HL-medlem får du opptil 20 mb/s 
bredbånd til markedets laveste pris. 
Kun kr. 279,- pr. mnd.
For mer informasjon/bestilling ring vår 
prioriterte kundeservice tlf: 38 79 79 00 
eller se broadnet.no

Spesialtilbud på telefoni

Medlemsrabatt opptil 40% på:
-Fasttelefoni
-Mobiltelefoni
-Mobilt bredbånd
-Ventelo Familie

Prioritert kundeservice tlf: 38 79 79 00. 
Rabattene beregnes ut fra våre allerede 
lave standardpriser og vil variere iht. pro-
duktvalg. For mer informasjon/bestilling 
ring 38 79 79 00 eller se ventelo.no

Rabatt på rørleggertjenester

Som medlem i HL får du:
• kr 500,- 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 vb.no eller 
tlf. 51 95 11 00. 

- Du får 15 % rabatt på varmepumper fra 
Bosch levert gjennom rørleggerkjeden 
Varme & Bad.
Gå inn på vb.no eller ring 51 95 11 00.

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 kontin-
genten sløyfer vi etableringsgebyret 
på kr 1.200,- og termingebyrene 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 
eiendomskreditt.no for mer informasjon

Rabatt på byggevarer

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

Medlemstilbud på boligalarm

Installerer du innbrudds- og brannalarm
fra Securitas Direct får du som medlem
i Huseiernes Landsforbund 1 stk. Smart Plug 
(verdi kr. 490,-) og kr. 20,- i rabatt
på månedsabonnementet.
Alarmen er tilkoblet Securitas Direct
døgnet rundt, slik at du alltid kan føle deg trygg.

For mer informasjon og bestilling, se
huseierne.no eller ring Securitas Direct på
telefon 06010. Tilbudet gjelder ny-
installasjon og forutsetter tegning av 
månedsabonnement.

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 finner du på huseierne.no 
eller ring HLs sentralbord. 

Rabatt på containerleie

08899@ragnsells.no eller ragnsells.no

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 sikringen.com

Rabatt på trelast og byggevarer inklusiv 
kjøkken/garderobe/bad

Gjelder i Hordaland, Rogaland og Agder-
fylkene

Se: huseierne.no/medlemsfordeler

hlbutikken.no

Besøk vår nettbutikk, og se alle 
våre gode tilbud

Flere fordeler:

Medlemsfordeler

På huseierne.no får du detaljert informasjon om alle medlemsfordelene. 
Oppgi medlemsnummer ved henvendelse til partnere.
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Det er faktisk lov å stjele varme fra naturen

Få fem tilbake.Få fem tilbake.Investér i én kilowattime.
■ 1kWh blir til 5kWh 1

Ja, det er sant. Den 5-dobler effekten. Du reduserer altså 
energibehovet til varmtvann og varme med 80%. Slik får 
du strømregningen kraftig redusert. Bruk varmepumpe-
kalkulatoren på www.ctc.no og se hvor mye du sparer. 

■ Dobbelt så mye varmt vann 
Ny teknikk nesten fordobler produksjonen av friskt, varmt 
vann. Vannet produseres fortløpende og er derfor garantert 
rent og legionellafritt. 

■ Lettbetjent berøringsskjerm
En enkel berøringsskjerm gjør det utrolig enkelt å stille inn 
varmepumpen. Og like lett å endre innstillingene senere. 

■ Kan også styres via internett eller mobil
Ved hjelp av tilleggsutstyr kan du styre varmepumpen 
via mobilen eller internett. 

CTC EcoHeat 300 er en væske-vann varmepumpe 
som kan hente varme fra jord, fjell og sjø. Den kan 
enkelt suppleres med andre energikilder som sol 
eller biovarme. Enova støtter kjøp av varmepumpe. 
Les mer på ctc.no

Bestill gratis informasjonspakke på  
www.ctc.no/ecoheat300

1) Iht. EN255
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”EcoHeat 300 
spiller pa lag 
med naturen”

Sverre M. Fjelstad 
Forfatter og naturfotograf

0

Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 Grimstad
B-blad

Blad i abonnement
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