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Riktig god jul!
Noen hus skal leve lengre enn andre. Derfor er det ekstra viktig å ta godt vare på 

dem. Som medlem i Huseiernes Landsforbund får du 10 % rabatt på husforsikring 

hos oss. Enten huset er stort eller lite.

if.no Telefon 02400
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STOPPER STØTTEN: 
Enova stopper støtten 
til varmepumper uten 
resultatmålere. Foto: 
Scanstockphoto.

11
PASS PÅ: Ekstra penger kan 
komme godt med når man 

blir senior, men velg lån 
bevisst. Foto: Hans Berg-

gren / NTB Scanpix.
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BLI MED: 
I desember 
inviterer vi 

til ny konkur-
ranse. Foto: 
Per Magnus 

Persson / NTB 
Scanpix.

SPÅR I KAFFEGRUT: Avisene bruker mye plass på boligpriser. Og vi lar oss 
ofte påvirke. Familien Rognstad Sveen prioriterte imidlertid mer plass 
fremfor bolig i hovedstaden. Foto: Morten Løberg.
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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.
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Valgflesket som surnet
Jeg var til stede da de borgerlige partiene presenterte sin 
boligpolitikk på stortingstrappa rett før valget. Syv punk-
ter hadde Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig 
Folkeparti blitt enige om, og de var særlig enige om å bidra 
med støttetiltak til ungdom og førstegangsetablerere. Ett av 
tiltakene de ville sette i verk umiddelbart dersom de fikk 
regjeringsmakt, var å redusere bankenes egenkapitalkrav 
for å få boliglån. I tur og orden snakket Christian Tybring-
Gjedde, Michael Tetzschner, Ola Elvestuen og Hans Olav 
Syversen om hvor enige de var om dette, og hvor viktig det 
var at unge voksne klarer å etablere seg i boligmarkedet.
 Det store klasseskillet i dag vokser frem mellom de som 
klarer å kjøpe seg bolig og de som blir tvunget til å leie. 
Bokostnadene er omtrent de samme, men fordelen ved å 
eie er at man betaler ned på eget lån istedet for utleiers. 
Mange unge bet seg derfor merke i de blå partienes valg-
løfter og stemte blått – nettopp fordi økningen i egen-
kaptalkrav, som Finanstilsynet innførte i 2011, har gjort det 
så vanskelig å få foten innenfor. Det innebærer at man må 
klare å spare omtrent 300 000 kroner før man oppsøker 
banken. 
 Etter å ha hørt firkløveret på stortingstrappen snakke 
så varmt om redusert egenkapitalkrav, trodde jeg dette var 
noe av det første regjeringen Solberg ville ta tak i da de 
overtok regjeringsmakten. Overraskelsen var derfor stor da 
det i den borgerlige regjeringsplattformen kun heter at re-
gjeringen skal “praktisere egenkapitalkravet på en fleksibel 
måte slik at det hensyntar boligkjøpers betalingsevne.” 
 De lovet å senke egenkapitalkravet, men tåkelegger 

løftet ved hjelp av ordet fleksibelt. Valgflesket har helt klart 
fått en bismak.
 Finansminister Siv Jensen har påpekt at nyutdannede 
som har fått jobb og dermed har en god, fremtidig arbeids-
evne, skal få lån selv uten penger i banken. Det gir håp, 
men mange vil nok fremdeles komme til stengt dør. Og så 
lenge Finanstilsynets krav står fast, er det lite bankene kan 
gjøre. 
 Hus & Bolig har tidligere gitt uttrykk for skepsis til 
Finanstilsynets rigide regel. Det er derfor med interesse vi 
ser at finansministeren nå har bedt Finanstilsynet vurdere 
om det er bedre at kravet til egenkapital fastsettes i en 
forskrift utarbeidet av Finansdepartementet, enn å ha 
retningslinjer i et rundskriv fra Finanstilsynet, som er 
dagens praksis. 
 Bankene opplever svært sjelden, så å si aldri, at boliglån 
misligholdes. Egenkapitalkravet 
er derfor neppe riktig virke-
middel for å sikre forsvarlig 
utlånspraksis. Det vesent-
lige er betjeningsevne og 
betjeningsvilje. Vi tror 
derfor det er klokt at finans-
ministeren selv setter seg ved 
roret og tar styringen. Slik at 
hun kan gjennomføre de 
lovnadene hun kom 
med før valget.

ngs@hus eierne.no

 Redaktør Nina Granlund Sæther leder

6 • 2013
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Den 15. november gikk startskuddet for vår nye Håndver-
kerklagenemnd. Det har vært arbeidet ett års tid for å få 
alle brikkene på plass. Nå skal det være enkelt å gå inn på 
www.handverkerklagenemnda.no og finne informasjon og 
et skjema som du kan sende inn din klage på. De viktigste 
bransjeorganisasjonene for håndverkerfagene er med i 
ordningen.
 Vi er veldig fornøyde med at det nå skal bli lettere for 
forbrukere å få løst tvister med håndverkere – uten advokat 
og domstolsbehandling – og vi er meget glade for å være 
med på dette samarbeidet. Nemnda kan løse alle tvister 
som omfattes av håndverkertjenesteloven, enten det gjelder 
pris / kvalitet, forsinkelse eller annet. Nemnda behandler 
ikke tvistebeløp som er under 5 000 kroner. Dersom hånd-
verkeren man har brukt er medlem i en av organisasjonene 
som deltar i samarbeidet, får man avgjort tvisten gratis.
 Nemnda ledes av lagdommer Peter Meyer, og består 
for øvrig av to representanter fra bransjeorganisasjonen til 
håndverkeren og to representanter fra Huseiernes Lands-
forbund. Fra HL vil følgende ressurspersoner delta: 
Advokatene Anders Leisner, Line Parelius og Jens Petter 
Bull, samt takstmennene Birger Olsen og siv.ing. Ole 
Øyvind Moen.   

Peter Batta har ordet:
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fortjener Stavanger kommune for å behandle huseiere 
på en grundig og personlig måte. Et medlem i HL hadde henvendt seg til vår juridiske avdeling 
som kontaktet Stavanger kommune om måten de hadde beregnet tilknytningsavgiften på. Etter en 
konstruktiv dialog, kom svaret fra kommunen: «Etter en samlet vurdering har vi kommet til at vi 
legger om vår praksis i slike tilfeller og vil bare kreve gebyr for arealøkning.» Dette gjaldt en 
byggesak hvor huseieren hadde revet en gammel del av eiendommen og bygget et nytt bygg.
 Stavanger kommune erkjente at den måte som de tidligere har beregnet tilknytningsavgiften 
på i slike tilfeller, ikke var rimelig. Og det tok de konsekvensen av. Dette viser at kommunen har 
vilje til å vise sunn fornuft og aksepterer å endre urimeligheter ved beregning av tilknytnings-
gebyrer.
 Resultatet av denne endringen i Stavanger ble at så vel administrasjonen som byens befolk-
ning får en bedre praksis å forholde seg til – til alles glede, må vi tro. Og vårt medlem er meget 
fornøyd – de sparte 37 000 kroner med den hjelpen de fikk fra HLs advokat. En hjelp som for øvrig 
lå innenfor den gratistimen som alle medlemmer kan få bruke hos oss hvert år.

Peter Batta er administrerende 
direktør i Huseiernes Landsforbund.

Ny håndverker-
klagenemnd

HL må være på vakt
Bare i løpet av de siste ukene har vi fått flere beviser på 
at det er behov for en våken vaktbikkje i boligpolitikken. 
Etter valget var jeg overbevist om at det å redusere egen-
kapitalkravet fra 15 til 10 prosent for å få boliglån, var noe 
av det første den nye regjeringen ville gjennomføre. Dette 
var et valgløfte fra alle de fire borgerlige partiene. Derfor 
var det svært skuffende at Høyre og Frp ikke hadde en klar 
formulering om dette i Sundvollen-erklæringen. Vi til-

ROS fra BATTA
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skrev øyeblikkelig Erna Solberg og Siv Jensen og meddelte 
at dette ville bli betraktet som alvorlig løftebrudd. Svært 
mange unge velgere vil føle en berettiget skuffelse om kra-
vet blir stående. Senere har vi fulgt opp denne saken med 
den nye finansministeren Siv Jensen og kommunalminister 
Jan Tore Sanner. Vi tok også opp saken i Finanskomiteen 
i begynnelsen av november. I skrivende stund vet jeg ikke 
hva det endelige utfallet blir.
 Før regjeringsskiftet fikk vi de rød-grønnes siste stats-
budsjett, den 14. oktober. Som lyn fra klar himmel kom 
forslaget om endringer i gevinstbeskatningen ved boligsalg. 
Konsekvensen ville bli at nesten ingen kan selge sin bolig 
skattefritt, dersom de har leid den ut mer enn ett år av de 
siste 20. Vi var ute i en rekke medier samme dag, og har 
etter det også tatt opp saken med den nye Høyre-Frp-regje-
ringen og med Finanskomiteen på Stortinget. I skrivende 
stund kjenner jeg ikke det endelige utfallet, men håper og 
tror forslaget forkastes. 

Ung på boligmarkedet
Dette var tema på årets Huseierdag som vi avholdt 24 
steder rundt i landet den 31. oktober. Det var bare i Oslo 
at vi endret til temaet «Farer og feller ved utleie av bolig», 
fordi vi holdt en storstilt ungdomskonferanse på Latter 
den 24. september. Over 400 unge og eldre deltok her og 
fikk med seg foredrag som omhandlet temaer som hvor du 

skal finne din første bolig, visning og budrunde, finansier-
ing, startlån og bostøtte fra Husbanken, økonomisk hjelp 
fra familien, og hva du skal passe på når du kjøper bolig 
med venner. Også ellers i landet har oppslutningen vært 
overveldende. Vi vil holde slike temakvelder for ungdom 
også i årene fremover. Derfor har vi ansatt en egen ung-
domsrådgiver i HL, Linda Ørstavik Öberg.

HL fyller 25 år 
Huseiernes Landsforbund feirer sitt 25-årsjubileum neste 
år. Vi er i full gang med forberedelser. Journalist Finn 
Robert Jensen har allerede en stund arbeidet med en 
jubileumsbok. Denne vil beskrive HLs fantastiske utvikling 
som en dynamisk interesseorganisasjon som i jubileums-
året ser ut til å nå 220 000 medlemmer.

Da dette er siste utgave av Hus & Bolig i 2013 vil jeg få 
ønske alle våre medlemmer en fredfylt jul og et fremgangs-
rikt nytt år i 2014!

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 de som i årevis har ivret for mer skatt på utleieboliger. Utleie-
boliger har fått dobbelt så høy formueskatt som andre boliger. Mange vil øke den 
enda mer. Det er også foreslått å innføre noe man har kalt botidsregulering av 
gevinstskatt. Hensikten skal være å hindre at noen få flytter til sin utleiebolig, 
bor der ett år og deretter selger den skattefritt. Forslaget om botidsregulering gir 
nesten ikke skatteinntekter, men det skaper mengder med meningsløst byråkrati. 
Det vil ramme alle som av en eller annen grunn har leid ut sin egen bolig i ett år 
eller mer, i løpet av de siste 20 år; ikke bare de som eier rene utleieboliger. 
 Ikke kan man leie ut en bolig mindre enn halve året skattefritt lenger, og 
skattefritaket ved utleie i tomannsboliger er redusert. Virkningen er selvsagt at 
det blir færre leieboliger og økte leiepriser. Hvem tror at det rammer de rike? De 
selger sin utleiebolig og flytter pengene til andre arenaer. Det er de unge som 
rammes. De får problemer med å finne et sted å leie, og når de finner det, må de 
betale høyere leie enn nødvendig. 

RIS
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Har du det minste snev av anlegg for nostal-
gi, nasjonalromantikk eller naturglede? I så 

fall bør du kanskje stålsette deg når du åpner 
den nye boka til Else «Sprossa» Rønnevig. Du 
risikerer nemlig å bli truffet direkte i hjerterøt-
tene. For det er med aldeles nydelige bilder og 
gode historier at Rønnevig i boken formidler 
hvordan vi kan ivareta gamle støler og setre, 
forhindre dem i å råtne fullstendig og – om 
ingenting blir gjort – forsvinne for godt.

Slik bevares setrene   våre
Vellykkede gjenopplivinger
Boken gir innblikk i en rekke vellykkede red-
ningsaksjoner: Støler som så å si lå på døds-
leiet, gamle, grå og med brukket rygg, er med 
nennsomme hender og stor tålmodighet gjen-
opplivet og rehabilitert av sine eiere og andre 
ildsjeler. Med inspirerende bilder og lettfatte-
lig tekst forklarer Rønnevig hvordan. Vi får bli 
med til hennes eget rehabiliteringsprosjekt, 
Bjørkeheimstølen i Vestre Slidre, og til en 

De står og råtner på rot, de mange forlatte stølene og setrene i Norges fjellheim. 
Men det er fortsatt mulig å redde dem. Den nye boka «Vern og virke» viser hvordan – og hvorfor. 

TeksT: Rikke ÅseRuD
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Slik bevares setrene   våre

LAGER STØLSSMØR: 
Sammen med mannen 
Bent lager Grete Nilsen 
høykvalitetsmeieri-
produkter på Finnvollen 
Seter. Kuene går fritt 
og beiter i fjellet. 
Foto: Privat. 

I DRIFT IGJEN: Skarlandssetra i Nord-Trøndelag lå ubrukt fra 
1949. Det fullstendige forfall ble forhindret av noen bølgeblikk-

plater som ble lagt på taket på 1970-tallet. Rehabili-
teringen startet tidlig på 2000-tallet. Nå er 
seteren i bruk igjen. Foto: Erik Stenvik. 

rekke andre støler over hele landet som er blitt 
til vakre, levende bygninger igjen. De av oss som 
drømmer om det enkle, naturnære liv får virke-
lig næring til drømmene gjennom denne boken.

Konkrete tips
Samtidig er boken er full av tips og kunnskap 
om konkrete teknikker og metoder, slik at den 
også skal kunne brukes for eksempel i yrkesfag-
opplæringen. Egne kapitler om for eksempel 

låser og beslag, om isolering med husmose og 
om «torvholdstokk og torvholdkroker» vil kunne 
glede selv den mest detaljorienterte leser.
 
Debattinnlegg
At boken er et heftig innlegg i debatten om man 
skal bevare eller rasere denne delen av vår kultur-
arv, på bevaringssiden, er det ingen tvil om. Men 
vakrere og mer overbevisende innlegg skal man 
jammen lete lenge etter. raa@huseierne.no

NY: Med sin bok 
Vern & virke setter 
Else Rønnevig søkelys 
på seter-tradisjonen.



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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Enova støtter i dag luft-vann og væske-vann 
varmepumper både til profesjonelle aktø-

rer og private husholdninger. Fra neste år vil 
de kun gi støtte til kjøp av varmepumper med 
energimålere, og hvilke type målere som kreves 
vil variere mellom de ulike programmene. For 
boligvarmepumper vil det stilles krav om både 
strømmåler og varmemengdemåler. 
 – Dette gjør eieren i stand til å se hvor mye 
energi som faktisk blir spart gjennom installa-
sjon av varmepumpen. Samtidig gir måling av 
energien som går inn til og ut fra varmepum-
pen eieren mulighet til å kartlegge feil som kan 
oppstå som følge av at pumpen tildekkes av 
eksempelvis snø eller løv, sier Helle H. Grønli, 
programsjef for bygg og varme i Enova.
 Installasjon av varmepumper til yrkesbygg 
er ofte mer komplekst.
 – Vi vil også der stille krav om løsninger 
som setter brukeren i stand til å vurdere varme-
pumpens strømbruk og varmemengde, men vil 
være åpne for andre løsninger som inngår i et 
energioppfølgingssystem, sier hun.
 Enova forventer at leverandørene av fjern- 

Stopper
 støtten VIL DOKUMENTERE: Enova vil 

at kjøperne av varmepumper 
skal kunne sjekke at de faktisk 
får valuta for pengene ved å 
investere i varmepumpe. 
Foto: Ruslan Nassyrov / 
Scanstockphoto.

og nærvarme allerede har gode målesystemer. 
Det blir derfor ikke stilt krav om målere her.

Vil sjekke effekten
Enova gjør dette fordi de vil gi forbrukerne mu-
ligheten til å sjekke hvor godt varmepumpen fak-
tisk virker. 
 – Undersøkelser viser at hvor godt varme-
pumper virker blant annet avhenger av tempera-
turforhold, valgt løsning og hvor god jobb som 
er gjort ved installeringen. De som investerer i 
slike løsninger, enten om det er av økonomiske 
årsaker eller miljøhensyn, må kunne føle seg 
sikre på at de faktisk får valuta for pengene, sier 
Grønli.
 Hun håper og tror at det nye kravet vil føre til 
at målere blir en naturlig del av varmepumpene 
som tilbys kundene.
 – Gjennom det kan vi få dokumentert hvil-
ken virkning varmepumpene faktisk har. Det er 
ikke bare en fordel for kundene, men også for 
bransjen som blir tryggere på at de gir riktig in-
formasjon om produktene og installerer pum-
pen rett, sier hun. loo@huseierne.no

Fra og med 1. mars 2014 vil Enova 
kun gi støtte til kjøp av varme-

pumper med energimålere.

     TEKST: Linda 
ØrstaVik ÖbErg
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Det er lett å la seg lure av rørleggere 
og andre håndverkere som hevder 
de følger våtromsnormen: “Jo da, 
selvfølgelig følger vi våtromsnormen. 
Ja, den bruker jeg.” 

TeksT: NiNa GraNluND Sæther

Pass opp 
for ulv i 
fåreklær
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Det er snart 20 år siden Byggebransjens våtromsnorm så 
dagens lys, og 24 000 håndverkere har i årenes løp opp-

nådd våtromssertifikat for sitt fag. Likevel meldes det om 
ca. 80000 vannskader årlig. Stadig flere marerittbad av-
sløres; bad med så mange feil og mangler at de som regel 
må rives. 
 Det er fortsatt alt for mange håndverkere uten nødven-
dig kompetanse, mener daglig leder i Fagrådet for våtrom, 
Cato Karlsen. 
 – Det er mange som tror 
at våtromsnormen er unød-
vendig, og at de kan nok etter 
å ha lest litt på egenhånd. De 
sier derfor til kundene sine at 
de «kan BVN» og at «de bru-
ker den». Som regel er dette 
dessverre langt fra virkelig-
heten. Tenk på en lege som 
sier han er flink til å ta blind-
tarmen, men som ikke har 
brydd seg om å ta eksamen 
som viser at han kan det, sier 
Karlsen.
 Han har også registrert at 
de som er kritiske til normen 
ofte mangler kunnskap om 
verket.
 – Normen er egentlig ikke 
annet en forskriften satt i sys-
tem med konkrete verdier og 
løsninger.
 Vil du være på den trygge siden, bør du altså be om å få 
se sertifikatet som viser at håndverkeren har formell kom-
petanse, og kontraktsfeste at badet bygges eller rehabiliteres 
i tråd med våtromsnormen. 
 
Våtromssertifikat ikke nok
At hele 24 000 håndverkere har våtromssertifikat er vel og 
bra. Men det er ikke nødvendigvis godt nok.
 – Utfordringen er at en murer eller tømrer med våtroms-
sertifikat for murerarbeid eller tømring på bad, i likhet med 
våtromssertifiserte elektrikere og rørleggere, ikke har doku-
mentert BVN-kompetanse utover det som kreves av sitt eget 
yrkesfag. Derfor har de ikke den flerfaglige kompetansen 
som skal til for å styre hele prosjektet, påpeker Cato Karl-
sen. Til det kreves sertifisering som faglig leder. 
 I Norge er det snaut 1 000 FFV-godkjente våtromsbe-
drifter. En ajourført liste over dem finner på www.ffv.no. 
Her finner du også en ti-punkts oppskrift som du bør følge 
hvis du vil slippe å ringe TV2 hjelper deg når badet er ferdig. 
ngs@huseierne.no

LA DEG IKKE LURE: Et pent smil er ikke nok når 
du skal rehabilitere badet. Alt for mange hev-
der de kan våtromsnormen uten å ha formell 
kompetanse og lover mer enn de kan holde. 
Foto: Elena Elisseeva / Scanstockphoto.

BEKYMRET: Daglig leder 
Cato Karlsen i Fagrådet for 
våtrom advarer mot hånd-

verkere uten nok kompetan-
se. Foto: Johnny Almvang.

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)

13hus&bolig 6-2013



14 hus&bolig 6-2013

Slik garantiordningen fungerer i dag, 
kan utleier fremme et hvilket som helst 
krav til leietaker uten å begrunne det 
nærmere. Dersom leietakeren mener han 
ikke er skyld i skaden på leiligheten, må 
han selv ta saken til retten innen en 
viss frist. Nå vil Kommunal- og regional-
departementet flytte søksmålsbyrden 

over på utleier. 

Det vil gjøre situasjonen bedre for lei-
etaker, mener Forbrukerombudet.
 – Det er mye lettere å fremme et 
ubegrunnet krav mot en garantist enn 
gjennom rettssystemet. Dagens garan-
tibestemmelser åpner for at uærlige 
utleiere kan spekulere i at leietaker ikke 
går rettens vei innen fristen, slik at de 
kan innkassere penger fra garantien, 
sier fagdirektør i Forbrukerombudet Jo 
Gjerdrem.
 Til dette sier advokat Einar Frigland 
og administrerende direktør Peter Batta 
i Huseiernes Landsforbund at man også 

skal huske at garantier i praksis ofte 
kan virke som «den ubemidledes de-

positum», og gi en leier mulighet 
til å oppnå et leieforhold som 
ellers ville være uoppnåelig. 
På denne bakgrunn kan snevre 
regler om garanti medføre at 
det beste kan bli det godes 
fiende: Går utleierne bort 
fra instituttet fordi det blir 
for tungvint, er det de minst 
bemidlede som vi lide under 

det. HL vil derfor minne om at 
en garanti som oppleves som 

velfungerende – sett fra utlei-
ernes ståsted – er av vesentlig 

betydning for leierne.
       Departementet vil også utvide 

minstetiden for tidsbestemte husleie-
kontrakter fra tre til fem år for å øke bo-
stabiliteten i samfunnet, og synliggjøre 
at brudd på offentligrettslige kvalitets-
krav kan være en mangel ved utleieob-
jektet. Dette er Huseiernes Landsforbund 
uenig i. I sitt høringssvar til departe-
mentet skriver forbundet “Forslaget er 
etter HLs oppfatning meget uheldig. 
Det sies at forslaget ikke vil medføre 
så store ulemper for utleiere. Det er 
neppe presist, men uansett er dette ikke 
det viktigste: Etter HLs oppfatning har 
regelen sin viktigste funksjon som en 
reserveløsning der man har en leier med 
«dårlig boevne», en som oppfører seg på 
en sjenerende og plagsom måte overfor 
andre leiere og som ødelegger bomiljøet, 
men der utleier ikke føler seg trygg på 
at en oppsigelsessak vil føre frem. HL 
hører om slike tilfeller svært ofte. Alle 
parter kan da i det minste se frem til 
at løsningen kommer: Når tiden er ute, 
forsvinner den som ødelegger.
 Man skal huske på at de aller fleste 
utleiere har som klar målsetting å få 
sine leiere til å bo lenge, for det er ut-
skifting av leiere som koster penger og 
som tar tid: Man må kanskje pusse opp, 
det må averteres på nytt og depositums-
konti skal avsluttes og ny-opprettes. 
I tillegg kommer at man gjerne taper 
minst et par måneders leie i overgangen 
fra ett leieforhold til det neste. HLs 
konklusjon er klar: Treårsregelen er i dag 
i praksis en bestemmelse som er mer 
til vern om bomiljøet enn noe annet.” 
loo@huseierne.no

Vil forlenge leietiden

Folkehelseinstituttet anbefaler å fjerne 
kjæledyr som katt og hund fra boligen 
dersom det vises tegn på allergi hos de 
som bor der. Selv om du vasker boligen 
godt, vil det ta omtrent 12 –16 uker før 
allergikere ikke lenger merker spor etter 
katt eller hund. Vanligvis vil det finnes 
spor både i tepper, møbler og sengetøy. 

Sitter lenge 
I løpet av en dag er det mye som 
påvirker konsentrasjonen din, og dårlig 
vedlikehold av eldre bygg er en versting. 
Dårlig luftkvalitet, for høy eller lav 
temperatur, fuktskader og forurenset luft 
reduserer ytelsen vår i hverdagen, men 
det gjør også støy og belysning. Små 
grep hjemme og på arbeidsplassen kan 
med andre ord være nyttig for mange.

Konsentrasjonsdrepende
En ukjent kaster den brukte hundeposen 
sin i din søppelkasse og du irritrerer deg 
over frekkheten. Da er det greit å vite 
at man faktisk kan nekte andre å bruke 
søppelkassen sin. Den er privat eien-
dom, og kan kun brukes av boligeieren 
så lenge man ikke er blitt enige om noe 
annet.

Din søppelkasse

Mange leietakere velger i dag å inngå en garantiavtale med utleier 
i stedet for å betale et depositum. Med en slik avtale trenger man 
ikke å ha depositumspenger tilgjengelig, noe som kan appellere 
til studenter og andre forbrukere med svak økonomi.
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Fornyings- og administrasjonsdeparte-
mentet gjennomfører jevnlig undersøkel-
ser av bredbåndsdekningen i Norge, og 
den ferskeste undersøkelsen viser at 99 
prosent av norske husstander har tilgang 
på nedhastigheter på minst 12 megabit. 
Dekningen i høyere kapasitetsklasser 25 
megabit og 50 megabit øker også jevnt 
over hele landet. 

Hastigheten øker
Canal Digital Kabel TV gir nå kompen-
sasjon til kunder i bindingstid etter 
hundrevis av klager. Bredbåndsabonnen-
tene reagerte på selskapets fremgangs-
måte ved endringer i bredbåndstilbudet. 
Klagerne reagerte i hovedsak på at de 
må betale mer for lavere hastighet, eller 
vesentlig mer for en høyere hastighet de 
ikke trenger eller vil ha.

Kompenserer
Norges Eiendomsmeglerforbund har sett 
nærmere på stemningen i boligmarkedet, 
og tallene viser at 65 prosent av kun-
dene kjøper før de selger. 35 prosent av 
meglerne sier at flere kunder nå vurderer 
å selge før kjøp, et tall som viser end-
ring av adferd. Fire av ti meglere mener 
også at bankene er blitt mer restriktive 
på mellomfinansiering.

Selger først

Norges vassdrags- og energidirektorat, 
NVE, foreslår nå betaling på etterskudd 
for alle forbrukere, altså at du skal beta-
le først når strømmen er levert. Formålet 
er å hindre at strømkunder taper penger 
når strømleverandøren går konkurs. 

Advart i årevis
– Jeg pleier å si at kundene risikerer å 
måtte betale for strømmen to ganger, 
først til den som ikke leverer varene, 
og deretter til et firma som leverer, 
sier fagdirektør Thomas Bartholdsen i 
Forbrukerrådet. Forbrukerrådet har i ti år 
advart mot risikoen ved å betale strøm-
men på forskudd. 
 – Store forskudd er et usikret lån fra 
deg som kunde til selskapet. Skal du yte 
slike lån, bør du kjenne selskapet godt, 
sier Bartholdsen.
 Og det har vært flere konkurser i 
bransjen siden «krise-vinteren» 2004. 
Små leverandører har poppet opp, krevd 

betaling på forskudd, for deretter å for-
svinne fra markedet. Det har ikke vært 
noe å hente for kundene – som dermed 
har tapt det de har betalt på forskudd 
for strømmen.
 Det finnes også eksempler på at 
selskaper har mistet konsesjonen fordi 
de ikke har evnet å stille den lovpålagte 
garantisummen. Et eksempel her er Vitel 
AS, som ble fratatt ret-
ten til å levere strøm 
vinteren 2010. Rasende 
kunder som hadde be-
talt på forskudd forsøker 
fremdeles å få tilbake 
midler fra sel-skapet 
som fortsatt eksisterer, 
men i en annen bransje.

Lettere å ta 
gode valg
NVE begrunner det nye 
forslaget slik: «Ved et-

terskuddsvis fakturering vil ikke kraftle-
verandørene kunne kreve forskudd med 
urimelig høye pris- og forbruksanslag til 
ugunst for sluttbrukerne. Sluttbrukeren 
vil heller ikke bli påført et økonomisk 
tap om kraftleverandøren skulle gå 
konkurs, slik tilfellet er ved forskudds-
fakturering». «Produktene strømle-
verandørene har vil også bli lettere å 

sammenlikne. Det skal jo 
ikke lenger skilles mellom 
metoder for fakturering». 
Sluttbrukerne vil altså være 
bedre rustet til å foreta 
gode valg, mener NVE.
 Forslaget er på høring 
til 10. januar 2014. Det tas 
sikte på at endringene trer i 
kraft 1. januar 2015. 
loo@huseierne.no

Forskuddsbetaling av strøm kan bli forbudt.

Strøm først, betaling etterpå

Når man skal rydde loft, kjeller og garasje har det lenge 
vært populært å leie container eller big bags, men mange 
opplever at naboene benytter seg av muligheten til å hive 
oppi sitt eget skrot i samme slengen. Siden man ofte beta-
ler per kilo eller pose kan det fort bli dyrt, og for mange er 
det enklere å få søpla kjørt bort.
 Prisene på SøppelTaxi varierer. Den minste bilen på tre 
kubikkmeter koster 720 kroner, seks kubikkmeter koster 

1 320 og 12 kubikkmeter koster 1760 kroner. 15 minutters 
pålasting, bortkjøring og tømming er inkludert i prisen. 
I tillegg kommer et gebyr på 2 kroner per kilo med levert 
søppel, og rydding, sjauing og pålasting utover 15 minut-
ter koster 264 kroner per påstartet halvtime. Alle prisene 
er uten MVA.
 Søppeltaxi holder til i fylkene Oslo, Akershus, Østfold, 
Buskerud, Vestfold, Hedmark og Oppland, samt byene 
Trondheim, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Harstad, 
Tromsø, Hammerfest, Mo i Rana, Notodden, Skien og 
Porsgrunn. loo@huseierne.no

Søppeltaxi



En halvtime er nok! Dette kommer 
frem i den største undersøkelsen om 
støvsugervaner som noen gang er 
gjennomført. 28 000 forbrukere fra 
23 land er blitt spurt om sine støv-
sugervaner; blant dem forbrukere i 
Norge, Sverige, Danmark og Finland. 
Mens 39,8 prosent av nordmenn 
støvsuger mer enn en gang i uken, 
er tilsvarende tall i resten av Norden 
33,3 prosent i Sverige, 35 prosent i 
Danmark og 23,1 prosent i Finland. 
Men selv om nordmenn finner frem 
støvsugeren oftest her i Norden, lig-
ger vi fortsatt godt bak det globale 
snittet: Halvparten, 49 prosent, 
støvsuger mer enn en gang i uken.
 8,4 prosent av oss har virkelig 
støv på hjernen, og støvsuger minst 
én gang hver dag. Det er også klart 
mest i Norden, men likevel godt bak 
det globale snittet på 16 prosent.
 Nordmenn er likevel blant ver-
dens kjappeste når det gjelder å få 
unna støvsugingen. 57,4 prosent 
gjør nemlig unna jobben på under en 
halvtime. Nordmenn flest foretrekker 
også å støvsuge om ettermiddagen 
på hverdagene. Av alle de 23 lan-
dene som inngår i undersøkelsen, er 
vi de som støvsuger minst om mor-
genen,10,1 prosent mot 38 prosent 
globalt.
 Undersøkelsen viser også at vi 
prioriterer oppholdsrom som stue og 
kjøkken, og nedprioriterer bad og 
soverom. Mer enn en av tre støv-
suger badet minst, mens en av fem 
svarer at soverommet er rommet de 
sjeldnest støvsuger. Dette er mye 
sjeldnere enn i våre nordiske nabo-
land, der støvfjerning på soverom-
met har høyere prioritet. Til gjen-
gjeld så er vi i tet når det kommer 
til støvsuging og renhold på kjøkken 
og i stuen. loo@huseierne.no

Nordmenn støvsuger faktisk 
oftest i hele Norden, og vi er 
de kjappeste støvsugerne i 
verden.

Støv på 
hjernen

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

TF
OL

D/
AK

ER
SH

US

BOLIGINSTITUTTET AS
Takstmenn i kontorfellesskap

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

Bentsebrugt. 13 f, Pb 4373 Nydalen, 0402 OSLO
Tlf.: 23 39 19 00. Faks: 22 22 50 77.
post@boliginstituttet.no OS

LO

TAKSTSENTERET AS
Takstmenn i kontorfellesskap

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

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

LO
/A
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HU
S/
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SK

ER
UD

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 konsulentfirma

Rådgivning, reklamasjonsrapporter,
verdi- og lånetakster, skadetaksering. 

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

LE
M

AR
K

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

R-
TR

ØN
DE

LA
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
/A

KE
RS

HU
S

HELSTRUP BYGGETAKST AS

Taksering, -verdi og skade på bygning, 
innbo og løsøre. Skjønn. Uavhengig 
byggkontroll og rådgivning. 

Sverres gate 54, Postboks 498, 2304 HAMAR
Tlf.: 928 50 258 – 62 52 31 55.
E-post: arild@helstrup.no  www.helstrup.no HE

DM
AR

K
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Jeg er glad i å vaske hendene mine. Det skjer 
naturligvis flere ganger daglig. Kanskje er jeg 
på grensen til sær, men jeg må i alle tilfeller 
vaske hendene når jeg har vært ute, før jeg lager 
mat, etter jeg har laget mat, etter oppvasken, 
etter alle typer dobesøk, for å nevne noe. Ja, 
jeg vasker til og med hendene så fort jeg kan 
når jeg har håndhilst på deg – uansett hvem du 
er. Dine hender er et problem for meg. Derfor 
synes jeg det er slitsomt å spise hjemme hos 
deg. Du lager nok god mat. Det gjør de fleste 
av mine venner. Du serverer god drikke og du 
er en meget god vert. Det er overhodet ingen-
ting å utsette på deg. Bortsett fra en ting. Du 
gjør den samme feilen som alle andre. Bortsett 
fra meg, da. Mannen som får angst av offent-
lige kraner, offentlige dørhåndtak, offentlige 
rekkverk – all offentlighet man må ta på. Jeg 
blir irritert på deg, fordi du setter meg i en van-
skelig situasjon. Det er utrolig kjedelig å vite at 
jeg ikke får rent bestikk hos deg. Derfor må jeg 
snike bestikket ned under bordet og tørke med 
servietten. Nøye og hardt. Jeg skal stikke bestik-
ket i maten min. Gaffelen eller skjeen skal i 
munnen min og kniven skal jeg stryke, skjære 
og dissekere kjøttet mitt med. Så hvorfor kan 
du ikke gi meg rent bestikk? Ja, du som leser 
dette dekker på skittent bestikk. For hvem av 
dere som leser dette setter ikke bestikket med 
kniveggen, gaffeltennene og skjehodet opp i 
oppvaskmaskinen? Tenkte meg det. Alle gjør 
dette. Men Ikke jeg. Jeg setter skaftet opp. For 

hva gjør du når maskinen er ren og 
du skal rydde ut? Tar du da i skaftet 
som peker ned, eller tar du på den 
delen av bestikket som peker opp 
– i ditt tilfelle delen som skal i 
din, min og alle andres gap? Tenk 

– hvor hadde du hendene 
dine rett før du ryddet ut av 

oppvaskmaskinen?
dek@huseierne.no

Rent og pent

Så mye som ti prosent av alt yrkesbyggareal bygges nå som 
passivhus. Dette er en så stor andel at Enova mener utbygger-
ne vil satse på passivhus også uten statsstøtte. Derfor endrer 
Enova tilbudet til de som bygger nytt.
 – Støtteprogrammet til passivhus og lavenergibygg har 
vært en suksess. Da Enova innførte programmet i 2010 ble 
det nesten ikke bygd passivhus. Siden den gang har vi støttet 
mer enn 400 passivhus- og lavenergibyggprosjekter, og fått 
dokumentert at det er mulig å bygge både kontorbygg, skoler, 
sykehus, boliger og andre typer bygg på passivhusnivå, sier 
markedssjef for yrkesbygg i Enova, Christian Hemmingsen.
 Enova har totalt støttet 500 000 kvadratmeter med pas-
sivhus i 2013. Enova mener at dette er et så stort volum at 
byggingen av passivhus vil fortsette uten støtte. Samtidig har 
regjeringen varslet at passivhusnivå blir et krav i de tekniske 
byggeforskriftene fra 2015. Derfor faser Enova ut investerings-
støtten.
 Statsforetaket vil nå bruke mer av midlene på å energi-
effektivisere den eksisterende bygningsmassen.
 – Potensialet er enormt både i borettslag og yrkesbygg. 
Nå ser vi starten på en utvikling også blant de som eier eldre 
bygg. Skal de som sitter på eldre bygg nå opp i konkurransen i 
leiemarkedet med alle de nye byggene, er det smart å energi-
oppgradere. Vi vil satse enda tyngre i årene framover for å 
forsterke utviklingen, sier han. loo@huseierne.no

Et ungt ektepar i 20-årene som gikk til sak mot selger 
etter å ha kjøpt en leilighet i Oslo som de mente ikke 
levde opp til markedsføringen, har nå tapt i Oslo tingrett. 
På førstesiden i salgsoppgaven og takstrapporten sto 
det at boligen har en «solrik» balkong, og det valgte de 
å stole på til tross for at det var dårlig vær på visnings-
dagen.
 Selv om det på en god sommerdag er kun to smale 
striper sol som når balkongen, mente likevel Oslo tingrett 
at ordet “solrik” er dekkende nok. Retten legger blant 
annet vekt på at kjøperne med selvsyn på visningsdagen i 
oktober burde kunne beregne solens høyde på sommeren i 
forhold til balkongens konstruksjon, og slik forstå at den 
ville ligge i skyggen i sommerhalvåret, skriver dn.no
 Det kan med andre ord være lurt å gjøre grundige 
undersøkelser før man kjøper, selv om prospektet skryter 
av balkong med sol. loo@huseierne.no

Nå er det ikke lenger støtte å få 
hvis du skal bygge passivhus.

Enova strammer inn

Solrik balkong?
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Kunnskap om lokale byggetradisjoner og klima 
er viktig når man bygger hus i det langstrakte 

landet vårt. Hvordan tåler husene våre den store 
påkjenningen som stadig kommer fra vær og 
vind? 
 På Røst svever saltet fra havet rundt i luften og 
slagregnet pisker over vindusrutene når høst- og 
vinterstormene feier over landet. Øya ligger nær 
golfstrømmen. Det gir et ekstremt havklima med 
milde vintre og ikke så varme somre, med mid-
deltemperatur mellom 3 og 11 grader. Det er slik 
de kan tørke fisken i sol, regn og sludd, og har de 
beste tørkeforholdene i hele Lofoten. Tørrfisken 
er livsnerven i Røst-samfunnet – stedet der him-
melen er stor og mystisk lave skyer driver over 
landskapet. 

Stormfullt
Øya der de 556 røstværingene bor hviler rett over 
havoverflaten, 11 mil ut i havet fra Bodø. Rundt 
det flate landskapet står fuglefjellene opp av sjø-
en som veivisere ut til Skomvær fyr, som er siste 
utpost før storhavet. En etterspurt kvalitet for 
folk på boligjakt; sjøutsikt, har de aller fleste her. 
Og vinden, som stadig blåser over Røstlandet, er 
som et frynsegode å regne. 
 Hans Arne Hanssen, tidligere lærere og lokal-
historiker, bor i sitt rødmalte hus fra syttitallet 
på Golan, like bak skolen. Han har utsikt i alle 
himmelretninger, og fra godstolen i stuen har 
han full sikt til storhavet rett der ute, der land og 
himmel deles av en tynn stripe skum.
 Her må bosspannene bindes fast, og de fær-
reste har tørkestativ av materialer som ruster. 
Utenfor huset, der vinden og saltet så å si flerrer 
og sliter av malingen, har Hanssens tørkestativer 
av tre. Høst- og vinterstormene kommer man 

Havblikk 
på Røst 

ikke unna, de merker Hans Arne Hanssen godt 
når de tar tak i huset. 
 – Men stormen på Røst er ærlig. Den kommer 
fra vest og blåser seg ferdig, sier han.
 Per Fuggeli, som var distriktslege her tidlig på 
syttitallet, skriver i boken ”Doktor på Værøy og 
Røst” at røstværingene har et eget ganglag. Han 
skriver at de må lene seg mot vinden og støtte seg 
på vinden. Det er kanskje ikke helt uten grunn at 
det kjøres mye bil her ute. Men på en godværsdag 
finnes det ikke et finere sted å sykle rundt; som i 
en Brelett-reklame på flat mark med fullt utsyn i 
alle retninger og minimal anstrengelse. 

Lokale hus 
Røst ble, som mange steder nordpå, gjenreist et-
ter krigen. Derfor er mange av husene bygget på 
femtitallet. Firkantede enkle hus om var karak-

Ytterst i Lofoten, ute mot storhavet, ligger Røst. 
Her har folk lang erfaring med å bygge hus som tåler 

en storm, og å leve i tett samspill med naturkreftene. 

TeKsT og foTo: SoLfRid Sande
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„

teristisk for den tiden. Mange har senere fått et 
utbygg der badet har fått plass. Husene ligger tett, 
og en ting som alltid imponerer besøkende er at 
det faktisk er lys i de fleste. Mange av tilbyggene 
er tegnet av Hans Arne Hanssen, som også har 
laget kommunevåpenet.
 – Alle mennesker har et talent utenom yrket 
sitt. Mitt er å tegne tvilsomme garasjer og tilbygg, 
ler Hanssen.
 Selv om bygningsmassen på Røst hovedsake-
lig er fra femtitallet og senere, er det en del gamle 
hus på over hundre år som fremdeles står godt. 
Hanssen forteller at de eldste husene er klassiske 
Røst-hus, de er lange og smale med stående pa-
nel.
 Langs kyst-Norge, der fuktige klima gjør råte-
skader til en hyppig begivenhet, er det tradisjon 
for å kle husene  med liggende panel, såkalt vest-

landspanel. Den lokale byggetradisjonen på Røst 
skiller seg slik sett ut. For her er nemlig stående 
panel den vanligste løsningen både på gamle og 
nyere hus. 
 Fordi råteskader ofte oppstår nederst på hu-
set,  kan man enklere reparere lokalt ved å bytte 
ut de nederste bordene når huset har liggende 
panel. Stående panel gjør at man kan risikere å 
måtte bytte ut kledningen på hele veggen. 
 – Vestlandspanelet kom også til Røst med fer-
dighus på 60-tallet, men det slo ikke helt an her, 
forteller Hanssen. Selv har han kun byttet veggen 
mot sydvest to ganger siden huset var nytt i 1970.  
 – Det er vel egentlig ikke så mye råteskader 
når du tenker på klimaet her. Stående panel fun-
gerer godt hos oss. Røstsnekkerne kan sin jobb. 
Vi er ikke mer utsatt en andre kyststrøk.

Det er flatt på Røstlandet 
og øyene er bundet 
sammen med broer. 
Skjærene på yttersiden 
stagger bølgekraften.
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Eternitten
Eternitten kom som Guds gave til røstværingene, 
forteller lokalhistorikeren. For mange var lei av å 
skrape og male husene sine. Levetiden er nemlig 
ikke så lang for malingen her. Eternitten ble opp-
funnet av østerikeren Ludvig Hatschek på slutten 
av 1800-tallet, men den fikk sitt gjennombrudd 
her i landet på femtitallet. Det er et slitesterkt 
og brannsikkert materialet. Da det ble forbudt i 
1978 på grunn av asbestinnholdet, fikk den et 
så dårlig rykte at nye asbestfrie eternittprodukter 
aldri ble populære.  
 83 år gamle Gudrun Jørgensens grønne eter-
nittkledde hus ligger der veien slutter ytterst i Yst-
nesset sør på Røst. Hun har i alle år drevet med 
ærfugldun, og synes det er mye selskap i fuglen 
når den kommer og legger seg til i de små husene 
i mai måned. Hun flyttet som nygift ut hit. Først 
bodde hun og mannen i et gammelt og trekkfullt 
hus, uten innlagt vann. De hadde ikke vei , den 
kom ikke før på syttitallet. Nå stopper asfalten 
100 meter fra huset hennes. Det nye huset fikk 
de i 1959, det var et stort fremskritt for familien. 
Men huset var uisolert og kaldt, og det frøs på 
innsiden av vinduene på de kaldeste vinterda-
gene. Nå er vinduene byttet ut og huset er isolert 
fra innsiden. 
 – Huset er nesten hermetisk. Det er ikke mye 
vind som kommer inn lenger, sier Gudrun Jør-
gensen fornøyd.
 Nå er også eternitten blitt verneverdig, og 

Stående panel var vanlig på Røst før. 
Eternitten kom som en Guds gave til 
huseiere som var lei av å skrape og male.

Skomvær fyr speiler seg i glassruten til den gamle fyrmesterboligen. Fyret ble 
bygd i 1887 og automatisert i 1978. Det 31.7 meter høye støpejernstårnet er 
bygd av paneler som ble produsert i Halden.
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Riksantikvaren vil bevare mye av den, spesielt i 
værdharde strøk som Røst. Riksantivaren har la-
get en veileder som forteller hvordan man best 
bevarer og vedlikeholder platene. Eternitten er 
ufarlig så lenge platene er spikret på veggen. Det 
er når man skal ta den ned at det kan bli et helse-
problem og masse spesialavfall. 

Hardført, men også sårbart
Værmålestasjonen for regionen er strategisk plas-
sert på Røst. Nedbørsfrontene kommer oftest inn 
fra havet i vest og det gir en god indikator for 
hvordan været blir i resten av Lofoten. Den ær-
lige vinden på Røst, som Hanssen beskriver, dri-
ver ikke med krumspring. Det gjør den på Værøy, 
naboøya tre mil lenger nord, der fjellene skaper 
uforutsigbarhet. Kastevinder som plutselig kom-
mer rasende ned mellom fjellsidene. Værøy har 
nå helikopter, flyplassen ble stengt etter en stor 
dødsulykke for en del år siden.
 Røstværingene lever ute i havet, med vann og 
vind på alle kanter, men flere ble skremt da stor-
floen etter stormen Dagny feiet inn over Nord-
land i 2011. Det var en uvanlig hendelse selv 
her. Mange fikk kjellerne oversvømt og veier ble 
ødelagt. Men det ser kanskje verre ut enn det er. 
365 øyer og holmer bidrar til å dempe havet og 
bølgekraften på vei inn mot bebyggelsen. 
 Men hvordan Røst vil bli påvirket av fremtidi-
ge klimaendringer er uvisst. Det meldes om hav-
stigning, mer ekstremvær og nedbør. Røstværin-
gene er jo på en måte bedre rustet og forberedt 
en de fleste. Like vel er Røst ifølge Sårbarhetsut-
valget landets mest sårbare kommunen. Utvalget 
kom med en rapport tidligere i år etter å ha sett 
på hvordan samfunnene takler klimautfordrin-
gene når ekstremværet kommer. Lang avstand til 
sykehus, lite område hvor det er tett mellom hu-
sene og vanskelig å evakuere folk gjorde at Røst 
havnet på topp. 

Strømløst
Før kunne det hende at røstværingene var strøm-
løse i dager, eller ukesvis når vinterstormene her-
jet. Alle hadde da vedfyrte ovner med koketopp i 
beredskap. Hos Gudrun Jørgensen står fremdeles 
en flott hvit vedfyrt komfyr i hjørnet på kjøkke-
net. Hun tar ikke sjansen på å kvitte seg med den 
selv om en ny sjøkabelen nå sikrer stabil strøm-
forsyning. 
 – Her har det vært mange tunge tak, forteller 
Gudrun Jørgensen. Hun og familien var fisker-
bønder, den vanligste leveveien på Røst før. Hen-
nes avdøde mann startet i en liten robåt og job-
bet seg over i større båter og fikk seg etter hvert en 
fiskeskøyte. Av gammel vane ser hun ofte utover 
til innseilingen for å se om båten er kommet inn. 
Mange ganger hadde hun hjertet i halsen når det 
blåste opp. Men selv om de er utsatt for vær og 

vind føler Gudrun Jørgensen at det kunne være 
mye verre.
 – Vi er spart for mye her, vi har verken ras 
eller flom. Vi snakker ofte om at hadde vi hatt 
fjellene nærmere Røstlandet måtte vi nok hatt 
kjetting på husene.
 Selv om Gudrun Jørgensen er vant til en 
storm, synes hun ikke noe om å sitte alene når 
den herjer. Da drar hun opp til sønnen lenger 
nord på Røstlandet. Hos Hans Arne Hanssen er 
huset nesten blitt herdet av stormene fra vest og 
storhavet. De store vindusrutene i huset klarer å 
stå i mot, men blomsterpottene må han henge i 
betryggende avstand fra glassruten. Han forteller 
at en av naboene har lagt dempere på vinduene 
for å unngå skader fra hengende blomster.
 – Det er jo faktisk dager der vinden er så in-
tens at jeg må skru opp radioen for å høre hva de 
sier. Jeg har jo ikke bodd i Trysil, så jeg tror jo det 
skal være sånn, humrer Hans Arne Hanssen.

Det var en stor opp-
gradering for Gudrun 
Jørgensen og mannen da 
eternitten kom til Røst. 
Nå er huset også isolert 
fra innsiden, og det er 
tett og fint.

„

Vindusrutene hos Hans Arne Hanssen klarer å stå i mot når stormene fra vest 
herjer, men blomsterpottene må han henge i betryggende avstand fra glasset.
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– Det er viktig å bruke materialene på 
riktig måte. Det må være alltid være et 
drenert hulrom bak kledningen slik at 
vannet som trenger bak kledningen lett 
kan renne ned og ut igjen. Da spiller 
det mindre rolle om det er liggende eller 
stående panel, sier han.
 Det er trolig slik mange hus i det 
fuktige Røst-klimaet unngår råten, selv 
om stedet burde ligge høyt oppe på 
råteskalaen. Bøhlerengen mener hoved-
utfordring er å bygge lufttett slik at den 
kalde luften stenges ute. Byggforsk fra-
råder tetting mot regn og vind i bare ett 
sjikt. De anbefaler “totrinns tetting”, 
det vil si å tette mot regnvann og vind i 
to sjikt. 

Utforming
Lokale forhold har også stor betydning 
for hvilken arkitektur man bruker. De 
arkitektoniske variasjonene er ikke store 
på røsthusene. På et slikt fuktig og vind-
fullt sted er det viktig med en robust 
bygningskropp. Noen typer ferdighus 
kan nok bli for spinkle i dette klimaet. 
Funkishus med flate tak ser man også 
sjelden i disse strøkene og langs kysten 
av Vestlandet. 
 Bøhlerengen forteller at de i mindre 

værharde strøk i innlandet kan tillate 
seg mer variasjon i valg av løsninger. Du 
finner neppe tømmerhus på Røst, slike 
hus må kles inn. I innlandet derimot, 
vet han at slike bygninger fungerer godt 
takket være mindre påkjenninger fra 
slagregn. Og i den moderne arkitekturen 
er fasadene ofte sammensatt av helt 
forskjellige materiale, ofte kombinert 
med mye glass. Dette er løsninger som 
er mindre egnet i  værharde strøk.
 – I Byggforsk fleiper vi av og til 
med at bygninger som tildeles arkitek-
turpriser, ofte havner i vårt skadearkiv. 
Det er litt alvor i dette. Grunnen er jo 
at slike bygninger nettopp har uvanlig 
utforming og spennende og uvanlig bruk 
av forskjellige bygningsmaterialer, hvor 
grensesnittet mellom disse ikke nødven-
digvis er gjennomtenkt. Det tenkes for 
mye estetikk og for lite på klimatilpas-
ning av bygningene.

Vedlikeholdsfritt
Levetiden for utvendig eksponerte byg-
ningsdeler og –materialer avhenger av 
de utvendige klimapåkjenningene. Med 
innlandsklima fremfor værhardt kyst-
klima kan levetiden på de mest utsatte 
delene sikkert dobles eller tredobles 

mener Bøhlerengen i Sintef Byggforsk. 
Det betyr også at løsninger som fungerer 
bra i innlandsklima ikke nødvendigvis vil 
kunne fungere særlig bra i kystklima.
 – Når du velger materialer bør du 
sjekke opp hva slags vedlikeholdsinter-
vall løsningen krever, anbefaler han.
 Ønsker man å bruke ubehandlet 
treverk som utvendig kledning, må man 
selvsagt vite og akseptere at overflaten 
etter hvert blir ujevnt nedslitt og gråfar-
get. Ubehandlet lerk vil neppe fungere 
som utvendig kledning særlig lenge på 
Røst. Her vil ubehandlet treverk ha en 
kort levetid. I værharde strøk er over-
flatebehandlingen, malingen, en nød-
vendig del av fuktbeskyttelsen på både 
kledning og bygning. 
 Det kan for eksempel være smart 
å bruke trevinduer som utvendig er 
beskyttet med aluminiumsbeslag. Da 
vil behov for utvendig vedlikehold være 
minimalt.
 – Såkalte “vedlikeholdsfrie” mate-
rialer finnes ikke. Materialer som har en 
slik betegnelse er vanligvis materialer 
som ikke lar seg vedlikeholde, og som 
derfor må skiftes ut, sier seniorforsker 
Trond Bøhlerengen.

Lokale forhold viktig
Røst er et sted som bryter med det mange tror er 

gitt i kystnære strøk. Seniorforsker i Sintef 
Byggforsk, Trond Bøhlerengen, sier at det 

egentlig er en annen faktor enn hvilken 
vei panelet går som har betydning.

TekST OG FOTO: SoLfRid Sande
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Refinansiere 
boliglån?
Tilbyr du god sikkerhet, 
tilbyr vi god rente* 
og inntil 40 års 
nedbetaling.

*Lån må være innenfor 65% av verdi på 
selveiende bolig. Eks: nom.rente 3,80%, 
eff.rente 3,85%, lån kr 2 mill o/25 år, 
totalt kr 3.107.016,- pr 31.10.13

 Sammenlign oss gjerne med 

andre! Send SMS “ta kontakt” 

til 404 98 887, kontakt oss på 

bolig@eiendomskreditt.no

eller telefon 55 33 27 00. 

Besøk oss på vår hjemmeside: 
www.eiendomskreditt.no



Dersom du ikke har installert vannmåler i boligen din, 
betaler du en fast sats i vannavgift til kommunen. 

Vannverkene skal drives til selvkost, og kostnadene de-
les på kommunens innbyggere. 
 – Dette kan slå uheldig ut for ganske mange boligei-
ere. Et pensjonert ektepar i et stort hus hvor barna er 
blitt voksne og flyttet ut, har nok langt mindre vannfor-
bruk enn hva kommunen beregner uten vannmåler, sier 
utredningssjef Dag Refling i Huseiernes Landsforbund.
 Når kommunene beregner grunnlag for vann- og 
avløpsgebyr er det antall kubikkmeter vannforbruk det 

regnes gebyr for. Det er vanligste å beregne forbruket ut 
fra boligens areal multiplisert med et anslått forbruk pr. 
kvadratmeter og legge til et abonnementsgebyr. 

Sparte 10 000 kroner
Etter flere år uten vannmåler bestemte Stein Wegger fra 
Oppegård i Akershus at det var på tide å gjøre forandrin-
ger. Ut i fra samtaler med naboer hadde han en følelse 
av at han betalte for mye i gebyr.
 – Jeg hadde snakket med en del naboer og skjønt 
at jeg nok betalte for mye i gebyr i forhold til hva jeg i 
virkeligheten brukte. Oppegård kommune tok utgangs-
punkt i et forbruk på min bolig på 350 kubikkmeter i 
kvartalet, og jeg trodde vi lå relativt tett opp til dette, sier 
Wegger.
 Sjokket var derfor stort da første regning fra kommu-
nen kom i posten. Regningen viste at det reelle forbru-
ket lå nærmere 150 kubikkmeter, og ikke de 350 som 
kommunen beregnet for Wegger.
 – I 2012 betalte jeg 22 048 kroner i avgift i året. Med 
vannmåler ligger jeg 10 000 kroner lavere enn dette. Jeg 
skulle ønske jeg byttet for flere år siden, sier han.
 Årsaken til at forskjellene kan bli så store ligger i at 
kommunene er pliktet til å drive etter selvkost. Det vil 
si at pengene uavkortet skal gå til drift og vedlikehold 
av vannverket. Samtidig betyr det at de ikke har lov til 
å drive inn mer penger enn det faktisk koster å drive 
anleggene. 
 – Driften skal gå i null.Samtidig må kommunene 

Mange betaler for mye i vannavgift. 
Ved å innstallere vannmåler kan du spare flere tusen kroner i året.

TeksT: Dag Erik kongSliE

Spar tusenlapper 
med vannmåler

Vannmåleren registrerer eksakt forbruk i kubikkmeter.
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PENGER Å SPARE: Har du stort hus 
med mange kvadratmeter boligflate, 
vil det mest sannsynlig lønne seg å 
innstallere vannmåler. Foto: Mikkel 
Østergaard / NTB Scanpix.

også akseptere at vanlige boligeiere betaler vann- og 
avløpsgebyr etter det de faktisk bruker målt med vann-
måler hvis de krever det. Da kommer fastavgift og even-
tuell målerleie i tillegg for de som betaler etter faktisk 
forbruk, sier Refling. 

Ønsker alle på vannmåler
I Drammen kommune har man vedtak på at man øn-
sker å få hele kommunen over på vannmålere innen 
2015. For å nå dette målet prøver kommunene å hjelpe 
innbyggerne så godt som mulig på veien. Huseier be-
taler ansvarlig rørlegger for arbeidet med installering. 
Øvrige kostnader forbundet med vannmåler, inkludert 
innkjøp og fremtidig utskifting av måler dekkes via års-
gebyrene.
 – Det er mange grunner til at vi ønsker å få kom-
munens innbyggere over på vannmåler. For det første 
merker vi at det oppfattes som mer rettferdig å betale for 
direkte forbruk. Samtidig merker vi allerede nå at folk er 
mer bevisst på sitt eget vannforbruk, sier avdelingsleder 
Helle Marie Buind i Drammen kommune.
 Drammen er i dag en by i sterk vekst. Byen er landets 
niende største med en befolkning på rundt 65 000 men-
nesker. Årlig er befolkningsveksten på rundt to prosent.
 – Ved å få alle over på vannmåler ser vi at vannfor-
bruket også går ned. Folk får et helt annet forhold til å 
bruke vann enn hvis man bare betaler en fast årlig sum. 
Kommunens totale forbruke vil nok minke enda mer 
etter hvert som vi får full vannmålerdekning. Det gjør 
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Store forskjeller
• Det er store forskjeller på hvor stort vann- og avløpsgebyret er i  

norske kommuner.

• Grunnlag for beregning av vann- og avløpsgebyr er det antall kubikk-
meter vannforbruk det regnes gebyr for og en pris pr. kbm. I tillegg 
kommer fastavgift og eventuell målerleie for de som betaler etter 
faktisk forbruk.

• Det er vanligst å beregne forbruket ut fra boligens areal multiplisert 
med et anslått forbruk pr. kvadratmeter og legge til et abonnements-
gebyr. 

• Kommunene må akseptere at vanlige boligeiere betaler vann- og 
avløpsgebyr etter det de faktisk bruker målt med vannmåler hvis de 
krever det.

• Den årlige prisstatistikken som SSB utbeider på oppdrag fra Huseiernes 
Landsforbund viser at Flå kommune i Hallingdal hadde det høyeste 
vanngebyret i 2013. For en gjennomsnittsbolig på 120 kvadratmeter 
med et beregnet vannforbruk på 175 kubikkmeter i året, måtte man 
ut med 8 627 kroner. Stavanger var den rimeligste kommunen med et 
vanngebyr på 1 279 kroner for en tilsvarende bolig.

• Aremark hadde det høyeste gebyret for avløp. Østfold-kommunen  
krever hele 9 705 kroner for en gjennomsnittsbolig. Norddal i Møre  
og Romsdal er billigst med 705 kroner.

at vi i fremtiden slipper å se etter flere forsyning-
skilder av vann, sier Buind.

Pengene må inn
Selv om alle går over på vannmåler betyr ikke det 
at kommunen får mindre penger å bruke på å 
drifte vann og avløp.
 – Nei, driften skal gå som normalt og pen-
gene skal ikke hentes inn på bekostning av noe 
annet. Dersom vi ser at vi får inn mindre penger 
enn vi trenger oppjusterer vi satsene. Men med 
mindre forbruk vil også presset på anleggene bli 
svakere, Buind.
 Det er heller ikke slik at alle kan forvente en 
dramatisk nedgang i sine gebyrer. Mange kom-
mer til å spare penger, mens flere vil få økte ge-
byrer ved bruk av vannmåler. En familie på fem i 
en liten leilighet vil sannsynligvis ikke være tjent 
med å installere vannmåler slik forbruket bereg-
nes i dag, ettersom man regner ut i fra boligens 
areal og ikke direkte forbruk.
 – Vi tror allikevel at de aller fleste ser rettfer-
digheten i at man betaler etter forbruk. Da er det 
også lettere å gjøre noe med utgiftene. Tilbake-
meldingene så langt har vært utelukkende posi-
tive og folk opplever dette som en rettferdig ord-
ning, sier Buind. dek@huseierne.no

MÅLER: I Drammen kommune oppfordres inn-
byggerne til å innstallere vannmåler. Det gjør 
folk mer bevisst på eget vannforbruk, og for-
bruket synker. Foto: Jan Ovind / NTB Scanpix.
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clasohlson.no
Clas Ohlson på Facebook
Løsninger, inspirasjon og tilbud!

Prisene gjelder så langt beholdningen rekker, dog senest den 30. november 2013. 
Vi tar forbehold om ev. trykkfeil samt utsolgte produkter.

Power tools 
to the people

 998,- 

Bosch PSB 650RE slagboremaskin
Lett og praktisk maskin med kraftfull motor. 
Klarer tyngre boring med høyt krav til effekt.
 40-7856

 1898,- 

Dewalt D25013K borehammer
Proffmaskin for meisling og boring, med eller 
uten slag. Kompakt design og lav vekt.
 40-8478

 799,- 

Cotech borhammer 
Med 3 arbeidsmodus: boring med eller uten slag 
og rotasjonsstopp for meisling. Leveres med 
sidehåndtak, dybdeanslag og veske.
 40-8756

 1298,- 

Black & Decker KD990KA borhammer
Boring med eller uten slag og rotasjonsstopp for meisling. Slagborfunksjon med pneumatisk 
slagmekanisme. Variabel hastighet gir bedre kontroll ved skrutrekking. Sidehåndtak, dybdeanslag, 
3 SDS-bor og veske medfølger.
 40-6901

Bosch PSB 18 LI-2 boremaskin/skrutrekker med slagfunksjon   
Meget kraftig maskin. Justerbart moment i 20 trinn, maks 54 Nm, samt bore- og slagmodus - optimal 
effekt for alle bruksområder. Borekapasitet Ø; tre 35 mm, betong 15 mm, stål 13 mm. 2-girs høykap-
asitets planetgir gir overlegen kraftoverføring og jevn gange. Trinnløs hastighet 0-440/1650 o/min. 
Hurtigchuck for enkelt verktøybytte. Integrert belysning. Vekt 1,5 kg. Supplér med batteri/lader.
 40-8910

 998,- 

20131125_100468_HusBolig_210x297_NO_kpe.indd   1 2013-10-08   10:23:18
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Vi ønsker deg velkommen til å utforske vårt nye baderomskonsept Spirit of SPA som er inspirert av naturens egne materialer og uendelig skjønnhet. 
Spirit of SPA inneholder totalt 29 veggmønstre, 24 gulvmønstre og 16 ulike border. Med baderomsbelegg sparer du tid og penger. 
Du får et sikkert bad uten fuktproblemer som er enkelt å holde rent. I tillegg kan du velge mellom flotte og spennende design.

Spirit of spa

For mer informasjon og inspirasjon se www.forbo-flooring.no.
Vil du vite mer kontakt Forbo Flooring AS på telefon: 66 77 12 00.

creating better environments

13.10.14_FORBO_ANN_A4_k6_13.10.14_FORBO_ANN_A4_k6  17.10.13  16:08  Side 1



29hus&bolig 6-2013

Lilleborg lanserer nå den nettbaserte 
tjenesten Flekkguiden som er et prak-
tisk og gratis søkeverktøy med over 150 
unike tips til fjerning av både vanlige og 
uvanlige flekker. Nettstedet skal være en 
hjelpende hånd til alle som av og til får 
søl på klærne. 
 Flekkguiden finner du på www.
plusstid.no, og her kan du søke blant 
gjennomprøvde tips for fjerning av 
alle slags flekktyper på et stort an-
tall tekstiler – fra bomull og nylon 
til silke og mikrofiber, heter det i 
en pressemelding. Her finner du 
blant annet ut hvordan du skal 
fjerne irriterende ketshupflekker 
og minstemanns gulp eller søl 
fra fra høstens gode middager 
med saus, rødvin og stearin. 
Foto: Scanstockphoto.

Etter flere år med skittkasting i media har de nye eierne på Zachariasbryggen i Ber-
gen tatt et noe uvanlig grep, skriver Bergens Tidende. I den nye leiekontrakten går 
det frem at leietakerne risikerer en bot på en million kroner hvis de uttaler seg til 
media. Professor i rettsvitskap ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinus-
sen, mener en slik avtale kan være ulovlig. Foto: Nina Granlund Sæther.

Fugemasse av akryl skal brukes til mindre 
skader og sår. Ved for store sprekker eller 
store bevegelser kan skjøtene revne, skriver 
Fargemagasinet.
 – Akrylproduktene er ikke elastiske, 
men plastiske, understreker Espen Josten i 
Casco. Blir bevegelsene i bygget for store, 
vil de gi etter og sprekke opp.

NCC i Norge har vunnet den norske 
byggenæringens innovasjonspirs for 
sitt snøsmeltingsanlegg “SS Terje”. 
Hver vinter ligger lekteren i Oslos 

havnebasseng og smelter snø fra Oslos 
gater ved hjelp av sjøvann. Anlegget 

er ifølge juryen genialt og energi-
vennlig. Snøen smeltes samtidig som 

store mengder grus, søppel, olje og 
tungmetaller skilles ut. Lekteren har 
stor smeltekapasitet, og sparer Oslo 

for mye forurensning i tilknytning til 
snødeponier som tidligere var plassert 

rundt omkring i byen.

sett&hørt
Det er litt vemodig å gå av, men det blir min 

første kveld jeg skal sove hjemme i Krokusveien. 
Det blir fint, jeg gleder meg til å bo hjemme!
Jens Stoltenberg til NRK da han takket av som statsminister

Pris til “SS Terje”

Truer med millionbot

Plastisk, ikke elastisk

Ny flekkguide Det er høy risiko for spredning av 
bakterien legionella på badet hjemme, 
spesielt i boblebadet. Foruten legio-
nella kan den blant annet føre til at 
man får pontiacfeber, en influensalig-
nende sykdom. Vær derfor ekstra nøye 
med rengjøringen og desinfiseringen 
for å unngå bakterien, råder Folke-
helseinstituttet.

Boblende bakterier
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«Velkommen til den nye gullalderen», skriver The New York Times. Avisen 
setter ifølge E24 søkelys på en ny trend: Byens superrike kjøper nå opp 
eidendommer de konverterer til palasser. I West Village ønsker nå en av 
dem å oppføre en bolig på 3 000 kvadratmeter. Den vil i tilfelle vil bli 
den største enkeltboligen i New York. I Perry Street har hedgefundmil-
liardæren Steven A. Cohen betalt 39 millioner dollar for en bygning han 
angivelig vil konvertere til en enkeltbolig. Og i det samme nabolaget er 
oljearvingen og forfatteren Hyatt Bass i ferd med å bygge om et tidligere 
filmstudio til en bolig på over 1000 kvadratmeter. 
 De som kjøper disse eiendommene ønsker ikke å bo i bygårder med 
andre naboer. De ønsker private hjem tilrettelagt for personer med råd til 
egne privatsjåfører og husholdersker, skriver avisen. Foto: Nina Granlund 
Sæther.

Kulturkulør for linoljemaling er en ny farge-
samling utviklet av Riksantikvarieämbetet i 
Sverige i samarbeid med NCS. Fargepaletten 
viser historiske pigmenter i 307 farger og er 
en videreutvikling av Riksantikvarieämbetets 
tidligere fargesamlinger for linoljefarger.  
Hensikten er å vise et flertall av de mulige 
fargepalettene som kan lages, når man 
blander de historiske pigmentene i linolje. 
Kulturkulør vil være et viktig verktøy for både 
profesjonelle utøvere og for de som vil blande 
linoljemaling selv, og inneholder paletter for 
23 utvalgte pigmenter.

Nye tekniske forskrifter har ført til hyppige reklamasjoner 
på listverk i tre. En av dem som så langt har positiv erfaring 
med lister i XPS polystyren, er Erik Terje Dahl i Follo Bygg & 
Eiendom.
 – Problemet er et resultat av krav om tettere bygninger 
kombinert med balansert varme- og gjenvinningsanlegg, 
sier han til Fargemagasinet. De nye listene har lav vekt og 
skal være enkle å kutte og tilpasse. Listene hellimes til vegg 
og tak, og man fuger i samme operasjon.

Statens pensjonskasse har skyhøye 47 prosent 
i årlig boliglånsvekst mot DNBs fattige fire 
prosent, skriver Finansavisen. Og fra andre til 
tredje kvartal stoppet veksten i DNB helt opp. 
Det siste året har den statlige pensjonskassen 
lånt ut hele 77,5 milliarder kroner. Årsaken er 
den gunstige renten, tror Reda Louhibi som er 
leder for låneseksjonen. 
 Medlemmer i Statens pensjonskasse kan 
nyte godt av markedets beste lånetilbud på 
inntil 1,7 millioner kroner til 2,23 prosent 
rente. Hvis husstanden har to statsansatte 
kan de sammen låne hele 3,4 millioner kroner.

sett&hørt
En av de verste tingene jeg vet er å flytte. 

For da finner jeg ut hvor mye jeg har, 
som burde vært kastet med en gang.

Erna Solberg på pressekonferansen da hun tiltrådte som statsminister

Stjeler lånekunder

Nytt verktøy for 
linoljemaling

Lister seg rundt uten å sprekke

Bygger palasser i New York

Flere eksperter advarer nå mot å flikke på 
systemet for gevinstbeskatning av bolig. 
– Et slikt regime vil ramme mange unge i 
etableringsfasen, sier advokat Ina Wikborg 
Todal til Dine Penger. – Unge og nyetablerte 
vil stå i fare for å måtte betale skatt ved 
boligsalget fordi man valgte å beholde en retrettmulighet når man 
innledet et samliv, forklarer hun.
 Mange samboere har ved oppstart av samlivet hver sin bolig. 
Med gjeldende skatteregler vil et par kunne flytte sammen i en av 
de to boligene og så ha et år på å teste forholdet og så avgjøre hva 
som skal skje med den ekstra boligen. Svært ofte leies boligen ut 
midlertidig.
 – Det vil for mange oppleves som svært usikkert å skulle selge sin 
opprinnelige bolig i en slik tidlig fase av et samliv, mener advokaten.

Samboerfelle
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Fuglekasse med kamera
Gøy for hele familien

Dokumentskap 24 liter
Perfekt til lagring av dokumenter

3800,-

Dokumentskap 43 liter
Brannsikkert!

5595,-

Digital radonmåler
Enkel i bruk!

690,-

Brannstige 4,2 m
En solid fleksibel brannstige

Optisk røykvarsler
Piper en piper alle!

349,-

Flamex brannslukker
6 liter / klasse 34 A. Miljøvenlig

Vi tar forbehold om feil i pris og annen informasjon. 
Frakt kommer i tillegg. Tilbudene gjelder til og med 31.12.2013

Fuglekasse i solid 
eiketre, fuglekassen har 
ett innebygd  kamera 
som kan kobles til PC 
(med tv kort /tunner) 
eller  direkte i din TV.

Besøk nettbutikken til Huseiernes Landsforbund
www.hlbutikken.no



Rune Bjerke (53)

• Utdannet sosialøkonom med en 
master fra Harvard University. 
Har tidligere vært både poli-
tisk rådgiver i Olje- og energi-
departementet, partisekretær i 
Oslo Arbeiderparti, finansbyråd 
i Oslo kommune og konsern-
direktør i Hafslund.

• Elsker det urbane bylivet i leilig-
 het, og savner ikke hus og hage.

• Fristes ikke av å sitte tre timer 
i bilkø for å komme på en eller 
annen hytte.
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hus & bolig spør;

Hvor vokste du opp, og husker du din første bolig? 
– Jeg vokste opp i et Usbl-borettslag på Årvoll 
i Oslo, og bodde der hele 25 år av mitt liv. Da 
foreldrene mine kjøpte hus og flyttet ut, kjøpte 
jeg borettslagsleiligheten deres. Senere flyttet jeg 
til hus i samme bydel, men villalivet var aldri 
noe hverken for meg eller foreldrene mine. Så 
derfor bar det igjen videre til leilighet i sentrum, 
og siden har jeg holdt meg innenfor bykjernen.

Hvordan bor du nå?
– Nå bor jeg og familien på Frogner i en aksje-
leilighet fra 1900-tallet, og her stortrives vi. Vi 
ser ikke for oss å flytte ut av byen, til hus eller 
til utlandet, vi liker oss i Oslo. Her har vi alt 
i umiddelbar nærhet, butikker, kafeer og ikke 
minst muligheten til å kunne spasere til jobb. 
Det er herlig å kunne lukke døren hjemme uten 
å bekymre seg for alt som skal gjøres utenfor. 
Slik har jeg alltid følt det, så hage, uteplass og 
alt arbeid som følger med hus og villa er ikke 
noe for oss. 

Hvor kobler du helt av?
– Vi har siden slutten av 90-tallet eid en knøtt-
liten hytte på Nakholmen, som er en øy i 

havnebassenget i Oslo, og her kan jeg senke 
skuldrene fullstendig. Fritidsbolig er et 

spørsmål om tid, hobby og interesser. 
For meg er det ikke avslappende å 

skulle stelle hage og hjem, eller 

å sitte tre timer i bilkø etter en lang og travel 
uke for å komme meg til en eller annen hytte-
destinasjon. Jeg kjenner roen når jeg rusler ned 
til Vippetangen mot båten, og etter knappe 15 
minutter går jeg i land. Det er bare en illusjon 
at fysisk avstand betyr noe for hvor godt man 
slapper av. Jeg slapper fint av på Nakholmen 
selv om jeg hører rådhusklokkene slår i Oslo. 
Hele familien deler på bruken, og jeg drar dit så 
ofte jeg kan.

Hva kunne du ikke levd uten hjemme?
– Det aller beste i leiligheten vår er uten tvil 
mitt lille hjørne hvor jeg kan slappe helt av med 
en god bok, en avis og en kaffekopp. Den lille 
kroken gir meg total avslapning, og jeg setter 
stor pris på den tiden jeg tilbringer der.

Bor du fremdeles på samme sted om 20 år?
– Foreløpig så er vi nok enige om at vi blir 
boende midt i byen i leiligheten vår, vi sikter i 
alle fall ikke mot noe annet. Det er selvsagt ikke 
mulig å vite hva som skjer i fremtiden, men det 
føles som om der vi bor nå er vårt endelige pro-
sjekt. Etter at jeg oppdaget byen som 25-åring 
så har jeg ikke ønsket meg noe annet sted. Jeg 
tiltrekkes rett og slett av det urbane livet.

Hva liker du best ved jobben din?
– Det beste med jobben min er at jeg treffer så 
ufattelig mange spennende mennesker, og at 

Han har bodd i byen hele livet, men drømmer ikke om et rolig liv på landet eller en 
pensjonisttilværelse i sydligere strøk. I Oslo har han alt han trenger rett utenfor dørstokken, 
og selv når han er på hytta så er han nært nok til at han hører rådhusklokkene kime.

Rune Bjerke, konsernsjef i DNB

„

Råder over rentene
TeksT: LInda ØrstavIk Öberg
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ingen dager er like. Det gjør at det rett og slett er vanskelig 
å kjede seg, og dagene går unna. Selv om jeg har vært her 
siden januar 2007, så føles det fremdeles som om jeg ak-
kurat har begynt.

Dere har i år fått mye kritikk for å sette opp boliglånsrenten, 
hva synes du om diskusjonen?
– Som bank har vi et stort ansvar fordi vi jobber med det 
viktigste i bedriftenes og folks liv. Det å finansiere bolig-
drømmen til kundene eller hjelpe bedrifter til å investere 
er en viktig samfunnsrolle som vi tar på alvor. Det å finne 
en balanse mellom å holde kundene fornøyde og samtidig 
hele tiden holde seg innenfor de rammene og reglene vi 

er satt til å følge, kan til tider 
være utfordrende. Men det er 
viktig å huske på at måten vi 
blir regulert på har betydning 
for hvor dyrt det er å låne, så 
man kan ikke se politikk og 
bank fra hverandre. Vi må 
alltid balansere interessene.

Hva forventer du av den nye 
regjeringen på boligfeltet?
– Nå synes jeg det er veldig 
viktig å gi den nye regjeringen 
tid til å få oversikt, så jeg er 
foreløpig avventende. Men vi 
vil hele tiden spille inn de sa-
kene som vi mener er viktige, 
og nå synes jeg noe av det 
viktigste er å stimulere unge 
til mer sparing gjennom gode 
boligspareordninger. I tillegg 

må det bli enklere for de som bygger boliger, nå er det for 
komplisert med mye byråkrati og mange krav som gjør 
det dyrt å sette i gang nye prosjekter. Disse to områdene, i 
tillegg til en fornuftig regulering av bankene, vil kunne gi 
bedre vilkår for kjøperne fremover.

Er det synd på dagens unge som skal inn på boligmarkedet?
– Vi hører stadig vekk om hvor synd det er på unge som i 
dag skal inn på boligmarkedet, men jeg er ikke så sikker på 
om alt var så mye bedre og enklere før. Selv om egenkapi-
talkrav er innført er rentene lave, og veldig mange unge får 
nå god hjelp fra sine foreldre til å kjøpe sin første bolig. 
Dette er selvfølgelig fint for dem det gjelder, men det gjør 
det også enda vanskeligere for dem som må klare det helt 
selv. Det å få de som ikke har ressurssterke foreldre i ryggen 
inn på boligmarkedet bør vies oppmerksomhet, fordi det 
er ikke bra hvis skillet her blir for stort. Så vi må være obs 
på den økende todelingen vi nå ser i boligmarkedet mel-
lom de som får hjelp og de som ikke får det.

Bør man leie eller eie?
– Jeg har vært heldig siden jeg kjøpte bolig av mine foreldre 
da jeg var relativt ung, så jeg har ikke vært innom leiemar-
kedet i det hele tatt. Men jeg har barn som har leid bolig i 
perioder, og ser viktigheten av å ha et velfungerende leie-

«Det er bare en 
illusjon at fysisk 
avstand betyr noe 
for hvor godt man 
slapper av. Jeg 
slapper fint av på 
Nakholmen selv 
om jeg hører 
rådhusklokkene 
slår i Oslo.»

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 finner du på tk-encasa.no

   Ser ut som 
en heis, og brukes 
som en heis!
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marked for ungdom. Likevel synes jeg at vi er privilegerte i 
Norge fordi så mange av oss faktisk eier vår egen bolig, og 
når jeg er ute på reise så tror nesten ingen på meg når jeg 
forteller at hele 80 prosent av husholdningene eier sin egen 
bolig. Dette er en kvalitet ved det norske markedet som jeg 
synes vi skal holde fast ved, fordi på sikt så lønner det seg å 
betale ned til seg selv fremfor å leie.

Har du noen gode råd til de som vil kjøpe sin første bolig?
– Rådet er kjedelig, men det er altså bare å begynne å spare 
hvis man vil kjøpe sin egen bolig. Man leser ofte om at 
det ikke hjelper å spare i BSU og lignende ordninger fordi 
boligprisene stiger fortere enn man klarer å spare, men vår 
erfaring er at det er svært mange unge der ute som er flinke 
å prioritere. Start sparingen tidlig, jobb ved siden av studi-
ene og ikke sløs bort pengene på unødige småting. Etter 
noen år har du plutselig en fin sum på konto som kan være 
inngangsbilletten din på boligmarkedet.

Hva tror du om boligmarkedet fremover?
– Akkurat nå ser vi en svak nedgang, men det er i så fall 
ingen krise. Det kan kanskje til og med være sunt for 
markedet. Jeg tror at vi fremover ikke kan ha like store 
forventninger til prisvekst som vi har sett de siste årene, og 
at markedet vil være relativt flatt noen år. Så man kan ikke 
forvente himmelen og fortsatt galopperende priser. Likevel 
er det slik at så lenge vi har lav arbeidsledighet og høy olje-
pris, så er det liten fare for en kollaps i boligmarkedet.

Hvorfor blir vi aldri lei av å lese og synse om hvor boligmar-
kedet og -prisene er på vei?
– Først og fremst synes jeg det er viktig å understreke at bo-
ligmarkedet ikke egner seg for tabloidisering. Det er viktig å 
skrive om boligmarkedet fordi det i så stor grad påvirker de 
flestes verdier, men det er viktig at både de som spår og de 
som skriver viser ydmykhet. Det er viktig å synse, men spå i 
små bokstaver fremfor store overskrifter. loo@huseierne.no

R

Tlf 22 66 04 00

EKSTREMT RASKT 
KONSTRUKSJONSLIM

for solid liming  
og montering

Du finner         -produktene hos trelast,  
byggevare, rør- og fargehandlere. 
Mer info:  www.novatech.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.
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Spådommenes  marked
VALGTE JELØYA: Anders Gorm Sveen og Elisabeth 
Rognstad flyttet ut av byen med de to barna 
Sindre og Sofus tross avisenes skriverier 
om oppgang, fall, fest og blodrøde tall. 
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fokus på boligpriser

Sindre (5) og Sofus (3) har funnet seg godt til 
rette i det nye huset. Omstillingen fra tjuk-

keste Grønland i Oslo til Jeløya i Moss har gått 
på skinner.
 – Vi regnet med at de kom til å klare seg bra. 
Barn løser jo slike omstillinger veldig godt. Det 
var nok heller vi som var usikre på hvordan det 
ville bli å flytte såpass langt vekk fra det vi er vant 
med, forteller Elisabeth Rognstad. 
 Hun og ektemannen Anders Gorm Sveen 
flyttet 1. juli vekk fra storbyen, hvor de begge er 
født og oppvokst og ut på landet. Valget var nøye 
gjennomtenkt. Høye boligpriser i de foretrukne 
områdene i og rundt Oslo fikk familien på nye 
tanker.
 – Vi ønsket et hus og vi ønsket landlige omgi-
velser. Elisabeth er fra Bærum og jeg fra Stovner 
i Oslo. Vi er vant til å ha skog og mark rundt 
oss selv om vi er knyttet til byen. Etter å ha kik-
ket både nord og vest for Oslo fant vi ut at det 
beste alternativet nok ville være øst. Utviklingen 
på Follobanen gjør at pendling inn til Oslo et-
ter hvert vil bli ganske smidig og enkelt. Allerede 
nå bruker det raskeste toget kun 40 minutter inn 
til byen, sier Sveen som for tiden jobber turnus i 
utlandet.

Skaper kjøpepress
– Det er vanskelig ikke å la seg påvirke av det som 
skrives i media. Hele tiden leser vi om oppgang, 
fall, fest og blodrøde tall. Man prøver å ha en 
pragmatisk tilnærming til det, men hadde vi ikke 
latt oss påvirke hadde vi nok neppe tatt avgjørel-
sen om å flytte hit hvor vi er nå, sier Sveen.
 Sjefsøkonom i Sweedbank First Securities, 
Harald Magnus Andreassen, er hyppig brukt som 
kilde og spåmann i boligmarkedet. Han tror ikke 
hans og andre økonomers påstander påvirker 
markedet opp eller ned, men tror oppslagene i 
media kan skape et kjøpepress.
 – Jeg tror i liten grad jeg og andre er med på å 
påvirke enkeltpersoners boligvalgt på kort sikt. 

Spådommenes  marked

„

Boligmarkedet er gjenstand for 
spådommer. Spådommer som slår 
bena under hverandre fra uke til 
uke. Lar vi oss påvirke av profetiene 
og hvorfor slipper de så enkelt til i 
media?

TEKST: Dag Erik kongSLiE og LinDa ØrStavik ØBErg 
FoTo: MortEn LØBErg.............................................
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Jeg ble skeptisk til markedet altfor tidlig. Min 
skepsis har åpenbart ikke holdt boligmarke-
det igjen. Det må være mange flere på laget om 
dette skal påvirke markedet i et større bilde, sier 
Andreassen. – Avisene skaper forventninger om 
pris. Alle skal tjene seg rike på boligen sin. VG og 
Dagbladet har stadig første-
sider om hvor rik du er 
blitt fordi boligprisene har 

steget der du bor og om hvor rik du kommer til 
å bli. Skaper dette et press for å kjøpe, for å ta del 
i verdiskapningen? Utvilsomt. Fører dette til at 
noen blir mer aggressive når de byr? Mest sann-
synlig, sier Andreassen.
 Sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøko-
nomisk analyse AS tenker seg alltid om når han 
uttaler seg i media. Han føler sitatene ofte kan få 
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FØLGER MED: Familien 
Rognstad Sveen synes 
det er vanskelig ikke 
å la seg påvirke av 
avisenes forsider.
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sitt eget liv, langt borte fra slik de 
opprinnelig var ment.
 – Det hender jeg føler at mine 
uttalelser påvirker. Det kommer 
litt an på hvordan media velger å 
slå opp en sak eller en kommen-
tar. I det lange løp føler jeg ikke at 
psykologien i markedet vil spille 
noen rolle. Mine vurderinger og 
uttalelser vil derfor neppe spille 
noen rolle for markedet som hel-
het. Derimot kan visse oppslag på-
virke enkeltpersoner på kort sikt, 
sier Bjørnstad.

Alle har en agenda
Førstelektor Gorm Kunøe ved BI i Oslo tror at 
behovet for å uttale seg og markedsføre sin ar-
beidsgiver er stor. 
 – Jeg tror alle har en eller annen form for 
agenda. De fleste som uttaler seg snakker på veg-
ne av en stor bank eller en annen aktør i finans-
markedet som har en eller annen interesse. Det 
må man alltid huske på når man leser slike saker. 
I tillegg er det liten tvil om at media selv ønsker 
å spille på oppturer og nedturer. En artikkel som 
sier «stabilt og rolig boligmarked» selger færre 
forsider enn den som sier «Boligmarkedet blør», 
eller «Nå er du boligmillionær», sier Kunøe.
 En som sterkt tar avstand fra å ha underlig-
gende motiver er professor Ola H. Grytten ved 
Norges Handelshøyskole. Tidligere ble Grytten 
hyppig brukt som kilde. Mye fordi han spådde 
markedet kraftig ned. En spådom som aldri slo 
til.
 – Jeg har egentlig ingen ønsker om å uttale 
meg om boligmarkedet i media i utgangspunk-
tet. Derimot føler jeg at det er min plikt å uttale 
meg om et emne jeg av enkelte regnes som ek-
spert på. Slik blir det mer flyt av informasjon i 
markedet, sier Grytten som over lang tid spådde 
boligmarkedet ned 30 prosent.

 

Sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig 
Andreassen, får ofte spørsmål 
om hvilken agenda han har.
 – Dette er noe pressen ofte 
spør om. Jeg svarer når jeg får 
henvendelser, men jeg har ingen 
agenda med å uttale meg i me-

dia, sier han.
 Roger Bjørnstad er også klar på at det ikke 
finnes noen skjulte motiver for å ha meninger i 
media.
 – Jeg har ingen agenda med å uttale meg. 
Jeg er fagøkonom og boligmarkedet er viktig for 
norsk økonomi. Derfor er vi nødt til å kommen-
tere dette faglig når vi får henvendelser om det. 
Men vi har ingen bindinger til noen.
 I likhet med Grytten har også Harald M. An-
dreassen sett negativt på utviklingen i boligmar-
kedet. Han mener agendaen kommer i to former.
 – Jeg har for det første ingen økonomisk 
agenda med å uttale meg. Min arbeidsgiver har 
heller ingenting å tjene på at jeg gjør det. Sna-
rere tvert i mot. Derimot har jeg en faglig agenda 

fokus på boligpriser

„

 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des

23 480 23 641 23 723 23 780 23 539 23 360 23 17322 852 22 744 21 723 21 180 20 947

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

OPP OG NED: Statistik-
ken viser gjennomsnittlig 
kvadratmeterpris for hele 
landet i perioden januar 
2007 til oktober 2013 
og noen avisforsider i 
samme periode. Kilde: 
Norges Eiendomsmegler-
forbund, Eiendomsme-
glerforetakenes forening, 
finn.no, Pöyry, Dagens 
Næringsliv, VG, Dagbladet 
og Aftenposten.

SPÅMANN: Julaften 2007 spår 
Jens Ulltveit-Moe at boligprisene 
vil synke 20 prosent. Var han for-
utseende, eller var hans spådom-
mer med på å forsterke fallet i 
boligprisene?

STORE BOKSTAVER: John Arne Markus-
sen, sjefredaktør i Dagbladet, mener 

krigstyper er et kosmetisk begrep.
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med å uttale meg utover at jeg er høflig og sva-
rer når media kontakter meg. Boligmarkedet er 
viktig for folk flest, for hele økonomien og for 
de finansielle markedene som aksjer, renter og 
valutakurser. Konsekvensene for det siste er en 
viktig del av jobben min. Dessuten gir jeg råd til 
kunder direkte om eiendomsmarkedene.

Ikke to streker under svaret
I 2008 spådde DN boligprisene rett i bunn. Uken 
etter tok de opp at prisfesten på bolig fortsetter 
ut i det uoverskuelige. Hvorfor spår ekspertene så 
ulikt og ujevnt om boligprisene?
 – Det er fordi boligmarkedet er et marked 
hvor det er meget vanskelig å spå hendelsesfor-
løp. Det omfatter også ting som vi ikke kan til-
nærme oss vitenskapelig. Det finnes argumenter 
for psykologi, argumenter for teoretiske momen-
ter og argumenter for empiriske momenter. De 
som vil ligge lengst unna hverandre er de som 
spår markedets utvikling på bakgrunn av mikro-
elementer og de som spår utviklingen på bak-
grunn av makroelementer. I utgangspunktet er 
det ingen som spår direkte feil. Det man bom-
mer på er gjerne tidfesting og dimensjoner av det 
man tror vil skje. Før eller siden vil alle få rett, 
man vet bare ikke når, sier Bjørnstad.
 – Samfunnsøkonomi er ikke naturvitenskap 
med en ingeniørs to streker under svaret. Det er 
et samfunnsfag som handler om hvordan folk 
i fellesskap tenker og handler. Økonomier har 
ulike teorier og modeller. Dermed kommer man 
frem til ulike svar, sier Harald Andreassen.
 Grytten støtter Bjørnstad og Andreassen, men 
mener også at media må ta litt av skylden for må-
ten stoffet presenteres på.
 – Media er nok mer interessert i å få overskrif-
ter som selger enn å skrive om hvilke reservasjo-

ner og forutsetninger som ligger bak uttalelsen 
de skriver, sier han.

Bolig er viktig
Avisene vet at bolig er et tema som berører de al-
ler fleste av oss, og skriverier om boligmarkedet 
og boligpriser får derfor ofte mye spalteplass.
 – Skriverier om boligmarkedet er godt stoff 
fordi bolig er den største investeringen vi gjør 
her i livet. Markedet er også slik innrettet at dette 
for deler av befolkningen også er å betrakte som 
sparing, sier John Arne Markussen, sjefredaktør i 
Dagbladet.
 Også Amund Djuve, sjefredaktør i Dagens 
Næringsliv, legger vekt på at boligkjøp er den 
største privatøkonomiske disposisjonen de fleste 
av oss gjør. 
 – Hvordan du gjør det i boligmarkedet kan få 
konsekvenser for egen økonomi i mange år, og 
til og med for neste generasjon, sier Djuve.
 Torry Pedersen, sjefredaktør i VG, mener at 
det er viktig å bruke plass på bolig nettopp fordi 
den vanlige nordmanns desidert største formues-
objekt er boligen, og fordi boliginvesteringer har 
stor betydning for din egen formues utvikling.  
 – Derfor er det ikke underlig at dette får fo-
kus, men jeg er opptatt av bredden. Bolig er jo 
både investering, skatteobjekt, et sted du tilbrin-
ger mye tid, arkitektur, oppussingsobjekt, ja, jeg 
vet ikke hva. Det vesentlige over tid er å omtale 
alle temaer med relasjon til bolig, sier han.
 Eksklusive saker som er godt skrevet og godt 
presentert blir prioritert, og det er ifølge avisene 
viktig å følge trender og utvikling.
 – Boligstoff kan vinkles på så mange måter. 
En ting er investering og sparing, noe annet er 
skattelegging og endring av rammevilkår og re-
gler. Vedlikehold og reparasjoner er også godt 
stoff, og naturligvis det fak-
tum at det er fryktelig van-
skelig for unge mennesker 
å komme inn på markedet 
i urbane strøk, sier Markus-
sen.
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NY OPTIMISME: Hvem 
vil sitter på gjerdet 
når Dagens Nærings-
liv skriver at 2009 
kan bli ”all time 
high”?

40 hus&bolig 6-2013



fokus på boligpriser

– Skader ikke med fornyelse
En ting er ekspertene som uttaler seg, men for at 
de skal bli hørt så må mediene også bruke dem. 
Det gjør de, og ofte er det de samme som får ut-
tale seg. Djuve påpeker at Norge er et lite land, 
og at det er begrenset hvor mange som har kom-
petanse på feltet.
 Markussen mener det er helt greit å bruke 
mye plass på boligstoff, men sier at sak og vink-
ling må være basert på realiteter. At det faktisk 
skjer noe i markedet, at rammevilkår endrer seg, 
eller at det er trekk ved den makroøkonomiske 
situasjonen som påvirker oss. 
 – På samme måte som innen andre stoffom-
råder er det slik at noen opparbeider seg et re-
nommé som kilde og kommentator. Men ideelt 
sett bør vi i mediene hele tiden foreta en kritisk 
vurdering av hvem vi bruker, og arbeide med å 
utvide kildeomfang. Det skader ikke med forny-
else, og nye tanker, sier Markussen.
 Pedersen i VG mener at grunnen til at vi ser 
mange av de samme kildene uttale seg er en 
kombinasjon av at dette ofte er folk som har 
gjort selvstendige analyser og er ansett som gode 
økonomer, men at mediene kan ha en tendens 
til å bruke for lite ressurser på å finne nye stem-
mer. 
 – Noe forenklet er min opplevelse at me-
glere, boligselgere og deres organisasjoner stort 
sett mener boligprisene skal opp. Spør man 
det man må anta er uavhengige kilder, er bildet 
mer broket. Der finner man begge leire, både 
dommedagsprofeter og «dette skal videre inn i 
himmelen»-gruppa. Jeg synes stort sett det er 
anstendig argumentasjon for de ulike vurderin-
gene, og det gjelder begge veier. 
 Men han mener at man også kan se det hele 
annerledes.
 – Dimensjonering er nesten alltid en legitim 
diskusjon. Det å kjøpe sin første bolig eller å ta et 
stort steg i boligmarkedet med en høy gjeldsbe-
lastning, har potensiale i seg til å være den aller 
største tabben du kan gjøre. Derfor er det svært 
viktig at individet har et balansert og gjennom-

tenkt forhold til slike løft. I et slikt perspektiv 
kan man kanskje mene at det skrives for lite om 
temaet, sier Pedersen.

Påvirker psykologien
På spørsmål om mediene er flinke nok til å be-
grense krigstypene når ekspertene uttaler seg om 
boligmarkedet, mener Markussen at krigstyper er 
et kosmetisk begrep.
 – Aviser og andre medier har sine måter å 
presentere stoffet på. Vi i tabloidene står i en tra-
disjon der vi tidvis bruker store bokstaver, men 
det blir ikke mindre seriøst av den grunn, sier 
han. Men Markussen er åpen for at skriveriene 
om krakk og prisoppgang påvirker psykologien i 
boligmarkedet.
 – I min verden er psykologi et fag som står 
økonomien veldig nær. Det er ingen tvil om at 
psykologien rundt finanskrisen førte til en brå-
stopp i boligmarkedet hvor folk klatret opp på 
gjerdet. Når det skjer en korrigering i markedet 
så er det gjerne basert på realiteter. Så kan man 
naturligvis ikke se bort fra at skriverier om slike 
korrigeringer kan forsterke tendensen.
 Pedersen sier at det hittil knapt har virket 
som om noe av det som skrives har påvirket bo-
ligfesten. 
 – De få som har advart mot at det går for fort 
blir ikke tatt alvorlig av markedet som fortsetter å 
prise opp boligmassen med billig kreditt som be-
talingsmiddel. Dog kan vi nå se at det skjer noe, 
og at boligmarkedet synes å stoppe opp. Det er 
med andre ord enda viktigere for leserne å foreta 
en selvstendig vurdering av risikoforholdene og 
ens evne til å stå gjennom et eventuelt krakk, sier 
han.

Spekulativt og useriøst
Christian Vammervold Dreyer, administrerende 
direktør i Eiendomsmeglerforetakenes Forening, 
er først og fremst interessert i å analysere og for-
stå markedet, samt påvirke de politiske proses-
sene i riktig retning slik at vi har et velfungerende 
eiendomsmarked i Norge. „
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 – 8 av 10 nordmenn eier sin egen bolig, og 
bolig er en bærebjelke i det norske velferdssam-
funnet. Det er vel heller ingen andre som bruker 
mer penger per innbygger på oppussing enn oss. 
I sum skaper dette en interesse for alt som har 
med bolig å gjøre, og da spesielt rundt utviklin-
gen av markedet. Det rammer oss alle sammen. 
 Han sier at Norge er et forholdsvis lite land, 
så det er ikke så rart at mange av de samme kil-
dene og spåmennene går igjen. 
 – Men jeg synes på generelt grunnlag at en-
kelte får mye oppmerksomhet for scenarioer 

som de selv ikke engang tror på. Når en økonom 
mener det er 10 prosent sannsynlighet for et fall 
på 40 prosent i markedet, og overskriften blir 
«Sannsynlig at markedet faller 40 %», så blir det 
hele spekulativt og useriøst synes jeg. Problemet 
er at mange leser kun overskriften, og blir da på-
virket av det, sier Dreyer.
 Han tror at psykologien har stor kraft i de 
korte svingningene, men i et lengre perspektiv så 
slår de fundamentale driverne mer igjennom. 
 – Men de stakkars boligselgerne som har 
kjøpt bolig og treffer markedet på de tidspunk-
tene markedet skifter, får et brutalt møte med 
psykologiens kraft i boligmarkedet, sier han.
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MODIG FAMILIE:  
– Mye her i livet handler 
om å våge å ta valg, sier 
Anders Gorm Sveen. Hvis 
alle samles på ett sted 
blir det for stor kamp om 
boligene, mener han.
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For matematiske
Administrerende direktør i Huseiernes Lands-
forbund, Peter Batta, sier at det at vi ofte ser de 
samme kildene og ekspertene uttale seg gang på 
gang med de samme spådommene, sier mye om 
mediene. 
 – Her er de kanskje litt lite kritiske i valg av 
kilder. Det er stort sett samme kildene hele veien, 
og hver avis har sine faste. Hvis en ekspert bom-
mer kraftig på spådommene sine år etter år, så 
burde man kanskje spørre seg om man skal fort-
sette å la vedkommende uttale seg. Det er klart 
at for avisene så er det overskrifter som selger, og 
da er man avhengig av showet. Der man finner 
størst mulig sprik mellom meningene og spå-
dommene så ligger det jo gode muligheter for 
vinklinger som selger. Derfor blir mediene ofte 
litt late, og ringer gjerne opp de som alltid tør å 
mene noe. Men ordbruk som krakk, ras, økning 
og fall gjør noe med oss, og ofte kan vi lese at 
boligprisene stuper selv om de faktisk går opp 
når man sesongkorrigerer, sier han.
 Batta mener det er greit å bruke spalteplass 
på spådommer og vurderinger, men at mange av 
prognosene blir for matematiske.  
 – Disse modellene er gode på tilbud, etter-
spørsel og andre sentrale faktorer, men er ikke 
åpne for psykologien i boligmarkedet. SSB er et 
godt eksempel, da deres prognoser som regel all-
tid kommer dårlig ut. Det hadde nok vært mer 
formålstjenlig hvis man hadde kvartalstall frem-
for månedlige målinger av boligprisene, fordi jeg 
tror at vi da hadde sett et mer fornuftig bilde. 
 Han sier det er mye psykologi involvert i bo-
ligmarkedet, og at spådommer og skriverier om 
hvor markedet er på vei påvirker oss. Det kan 
igjen påvirke markedet, og hvorvidt vi anser det 
som smart å kjøpe eller sitte på gjerdet. 

 – Men det er viktig å huske på at det også er 
mange individuelle forventninger og behov som 
er med på å styre trykket og prisnivået i bolig-
markedet. Takstmenn som alltid ligger litt etter 
skjema er også med på å forsterke trender, siden 
det er mye psykologi i begrepene «over og under 
takst.»

Må våge
Tilbake på Jeløy rundt middagsbordet sitter fa-
milien Rognstad Sveen og smaker på tilværelsen. 
Hjemmelaget pizza var Sindres og Sofus’ valg og 
dagen etter skal far i huset tilbake på jobb i ut-
landet.
 – Mye her i livet handler om å våge å ta valg. 
Det var ikke en enkel beslutning å flytte ut hit. Vi 
har null nettverk, men slikt skaffer man seg. Eli-
sabeth er lærer og fikk jobb med en gang, ungene 
blir kjent med andre barn i barnehagen og jeg 
trives i grunnen overalt så lenge jeg har familien 
min, sier Sveen.
 Flere må våge å bryte litt ut, mener han. 
 – Vi kan ikke samles på ett og samme sted 
alle sammen. Da blir det for stor kamp om de 
få boligene som er. Vi har fått 200 kvadrat, høy 
standard og begrenset lån. Vi slip-
per å bo oss ihjel og det var natur-
ligvis en viktig 
faktor, påpeker 
tobarnsfaren.

„
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OPP: På slutten av 
2012 spådde avisene 
boligprisene igjen til 
himmels.
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Harald M. Andreassen, 
sjeføkonom i Sweedbank 
First Securities:
– Dersom verdensøkonomien 
blir bedre, oljeprisen er 
høy, vi får en mer ekspansiv 
budsjettpolitikk og ren-
tene forblir lave, kan boblen 
blåses opp i flere år frem-
over. Etterpå blir fallet desto 
større, selvsagt. 

Roger Bjørnstad, sjeføkonom 
i Samfunnsøkonomisk 
analyse AS:
– Jeg tror vi fortsatt vil ha 
prisvekst de neste to årene, 
men den kommer til å være 
lav. Etter det tror jeg kanskje 
vi kan oppleve et fall når og 
hvis vi får høyere renter.

Jan Ludvig Andreassen, 
sjeføkonom i Eika:
– Godt hjulpet av rentekutt 
vil boligprisene i Norge stige 
med om lag det samme som 
inntektsveksten, mellom tre 
og fire prosent.

Ola Honningdal Grytten, 
professor ved Norges 
Handelshøyskole:
– Prisene kommer både til å 
stige og til å synke i løpet 
av denne perioden. Slik ting 
ser ut i dag er en moderat 
prisvekst, sidelengs utvikling 
eller moderat prisnedgang 
mest sannsynlig i et fem års 

perspektiv, men 
med betydelige 
svingninger 
innimellom. 
Foto: Helge 
Skodvin

Hvordan ser prisutviklingen ut i boligmarkedet de neste fem årene?
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Sikkerhetsdører holder 
tyvene borte, ikke låsen.

Sikkerhetsdører

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

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

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

Gå inn på Daloc.com (eller skann 
QR-koden) og les mer. Der fi nner 
du også nærmeste forhandler.
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ADVOKATFELLESSKAPET KRISTOFFERSEN, 
WINSVOLD & SEKKELSTEN
Fast eiendom, arv, skifte, familiesaker, husleie, 
erstatning, arbeidsrett, forretningsjuss, 
alminnelig praksis. Eiendomsmegling.

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

TF
OL

D

ADVOKAT TROND SELSAAS 

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

Tune Senter, Rådmann Sirasv. 1, 1712 Grålum.
Postboks 34, 1713  Grålum. Tlf.: 69 11 97 10. 
Mobil: 90 18 37 57. Faks: 69 11 97 20.
Epost: trond@gramselsaas.no ØS

TF
OL

D

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

TF
OL

D

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

Fredrikstad: Postboks 273, 1601 Fredrikstad.
Tlf: 69 36 60 00. Epost: fredrikstad@ytterbol.com
Halden: Tlf: 69 19 69 50. Moss: Tlf: 69 20 69 50. 
Sarpsborg: Tlf: 69 16 18 00. ØS

TF
OL

D

ASKERADVOKATENE 
v/adv. Bugge, Ryengen, Strenge Næss og Varmann        
Fast eiendom kjøp/salg, mangelsaker, husleie, 
nabosaker, ekspropriasjon, entreprise, forsikrings-
saker, personskade, feilbehandling, arv & skifte.
Strøket 8, Postboks 84, 1371 Asker. 
Tlf.: 66 90 70 80. Fax: 66 90 70 81. 
www.askeradvokatene.no AK

ER
SH

US

BULL & CO ADVOKATFIRMA AS 
v/adv. Ole B. Gundem og adv. Jan-Erik Sverre
Fast eiendom: Alle tvister herunder eierskifte,  mangler, 
entrepriser, leieforhold, sameie/seksjons spørsmål, plan- og 
bygn. rett. Skatt, avgift, arv og generasjonsskifte. Tomtefeste.

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

LO
   

AK
ER

SH
US

ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN DA 
v/adv. Erik Johnsrud og adv. Christian Lundin
Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova, 
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 
Lakkegt. 3, 0187 Oslo. Tlf.: 23 29 90 00. 
Fax: 23 29 90 01. Voldgt.1, 2000 Lillestrøm.  
Tlf.: 63 89 20 20. Fax: 23 29 90 01. 
firmapost@nesslundin.no, www.nesslundin.no OS

LO
   

AK
ER

SH
US

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

Entreprise, alt innen fast eiendom, Arv/skifte, 
Arbeidsrett, Erstatningsrett og Bedriftsrådgivning.

Våre kontorer:
 
Skedsmo:    Olavsgaard Kontorsenter
Jessheim:       Gotaasgården
Bekkestua:     Bærumsveien 205-207

Telefon: 67 15 00 00  
firmapost@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

LO
   

AK
ER

SH
US

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

LO
   

AK
ER

SH
US

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

LO
   

AK
ER

SH
US

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

Hieronymus Heyerdahlsgate 1, 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
  /

 A
KE

RS
HU

S 
 / 

BU
SK

ER
UD

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

PL
AN

D

SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Hans V. Haug
Buskeruds største advokatfirma.
Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.
Nedre Storgt. 15/17, Pb. 294 Bragernes, 
3001 Drammen. T: 32 25 55 00. 
F: 32 25 55 01. hvhaug@eurojuris.no  
www.svensonnokleby.no   BU

SK
ER

UD

Trenger du   advokatbistand?
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ADVOKATFELLESSKAPET KRISTOFFERSEN, 
WINSVOLD & SEKKELSTEN
Fast eiendom, arv, skifte, familiesaker, husleie, 
erstatning, arbeidsrett, forretningsjuss, 
alminnelig praksis. Eiendomsmegling.

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

TF
OL

D

ADVOKAT TROND SELSAAS 

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

Tune Senter, Rådmann Sirasv. 1, 1712 Grålum.
Postboks 34, 1713  Grålum. Tlf.: 69 11 97 10. 
Mobil: 90 18 37 57. Faks: 69 11 97 20.
Epost: trond@gramselsaas.no ØS

TF
OL

D

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

TF
OL

D

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

Fredrikstad: Postboks 273, 1601 Fredrikstad.
Tlf: 69 36 60 00. Epost: fredrikstad@ytterbol.com
Halden: Tlf: 69 19 69 50. Moss: Tlf: 69 20 69 50. 
Sarpsborg: Tlf: 69 16 18 00. ØS

TF
OL

D

ASKERADVOKATENE 
v/adv. Bugge, Ryengen, Strenge Næss og Varmann        
Fast eiendom kjøp/salg, mangelsaker, husleie, 
nabosaker, ekspropriasjon, entreprise, forsikrings-
saker, personskade, feilbehandling, arv & skifte.
Strøket 8, Postboks 84, 1371 Asker. 
Tlf.: 66 90 70 80. Fax: 66 90 70 81. 
www.askeradvokatene.no AK

ER
SH

US

BULL & CO ADVOKATFIRMA AS 
v/adv. Ole B. Gundem og adv. Jan-Erik Sverre
Fast eiendom: Alle tvister herunder eierskifte,  mangler, 
entrepriser, leieforhold, sameie/seksjons spørsmål, plan- og 
bygn. rett. Skatt, avgift, arv og generasjonsskifte. Tomtefeste.

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

LO
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SH
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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.

Våre kontorer:
 
Skedsmo:    Olavsgaard Kontorsenter
Jessheim:       Gotaasgården
Bekkestua:     Bærumsveien 205-207

Telefon: 67 15 00 00  
firmapost@advonico.no

www.advonico.no OS
LO
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SH
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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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US

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

LO
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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
AN

D

SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Hans V. Haug
Buskeruds største advokatfirma.
Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.
Nedre Storgt. 15/17, Pb. 294 Bragernes, 
3001 Drammen. T: 32 25 55 00. 
F: 32 25 55 01. hvhaug@eurojuris.no  
www.svensonnokleby.no   BU

SK
ER

UD

Trenger du   advokatbistand?
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TENDEN ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Eystein Setsaas
Faste eiendommers rettsforhold, herunder 
entrepriserett, regulering, avhending, 
husleie m.v.
Thor Dahlsgt. 1-5, inngang E, Sandefjord
Pb. 423, 3201 Sandefjord. E: es@tendenans.no 
T: 33 35 46 40. F: 33 35 46 02. M: 907 36 318. VE

ST
FO

LD

ADVOKATFIRMAET KRABBERØD

Fast eiendom, forretningsjus, arv/skifte, 
selskapsrett, kontraktsrett, bobehandling.

Vestre Strandgate 42 (Haanesgården), 
Postboks 482, 4664 Kristiansand.
Tlf.: 38 14 61 00. Fax: 38 14 61 01.
adv@krabberod.no   www.krabberod.no VE

ST
-A

GD
ER

ADVOKATFIRMAET KJÆR & CO DA  
v/adv. Kjell Bentestuen 
Fast eiendoms rettsforhold, entreprise,
kontraktsrett og generasjonsskifte.
Handelens Hus, 2 etg., Rådhusgata 3, 
Postboks 153, 4662 Kristiansand. 
Tlf. 38 02 85 00. Fax: 38 02 85 01
bentestuen@advkjaer.no   www.advkjaer.no VE

ST
-A

GD
ER

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

ST
-A

GD
ER

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
LA

ND

ADVOKATFELLESSKAPET 
TORSTRUP § GRØSFJELD 
v/adv. Magnus Grøsfjeld

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

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

RO
GA

LA
ND

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

GA
LA

ND

ADVOKATKONTORET FLØIEN
v/adv. Monica Bryner / adv. Paal A. Bjaarstad
Fast eiendomsrett, bolig- og husleierett, arv,
skifte, kontraktsrett, eiendomsmegling, tomte-
 feste, arbeidsrett, byggesaker, advokatmekling.
Fortunen 7, Pb. 225, Sentrum, 5804 Bergen
Tlf.: 55 36 11 50. Fax: 55 36 11 51. 
Epost: post@floien.com   www.floien.com HO

RD
AL

AN
D

ADNOR ADVOKAT ANS
v/advokat Gard S. G. Lyng  

Fast eiendom, husleie, arv, familierett 
og kontrakt.

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

R-
TR

ØN
DE

LA
G

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

R-
TR

ØN
DE

LA
G

ADVOKATFIRMAET MALM
v/advokat Egil Malm, advokat Jon Arne Østvik 

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

Postboks 295, 8504 Narvik. 
Tlf.: 76 94 45 50. Faks: 76 94 35 04. 
Epost: lex@malm.no   www.malm.no NO
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Trenger du bistand utover den 
svartjenesten som er gratis for 
medlemmene, kan du ta kontakt 
med en av HLs samarbeids
advokater. Som medlem får du 
en halv times gratis bistand, 
deretter 20 prosent rabatt på 
advokatenes  vanlige timesats, 
likevel begrenset nedad til en 
pris tilsvarende den offentlige 
salærsatsen som for tiden er på 
kr 925, + mva. Se Huseiernes 
hjemmesider www.huseierne.no 
for en fullstendig oversikt over 
samarbeidsadvokatene.

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
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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
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Er du forsikret mot hærverk på utleieboligen? 
Mange tror at de er dekket, men får smertelig erfare 

at de står på egenhånd når uhellet er ute.

Sikre deg 
ved utleie

TEksT: Linda ØrsTavik ÖbErg

Fra tid til annen opplever utleiere 
over hele landet marerittet, nemlig 

at leietaker herper boligen fullstendig. 
Depositum er ofte nok til å dekke ube-
talt leie, men verre er det med ødeleg-
gelsene. Mange tror at husforsikringen 
gjelder, men det er absolutt ikke alltid 
tilfelle. Flere forsikringsselskaper krever 
nemlig å få vite om utleie på forhånd, 
og tilbyr spesialsnekrede produkter der-
etter. Noen tilbyr dekning mot høyere 
premie, andre dekker ingenting. Vet du 
hvor godt du er dekket dersom leietaker 
ødelegger utleieboligen din?

søppel, katter og narkotika
Hvert år opplever utleiere å få utleiebo-
ligen fullstendig ramponert, og Bengt 
S.W. Langeland i Kristiansand er en av 
dem. Tidligere i år hadde han proble-
mer med sin utleiebolig i Hannevik 
Terrasse 19, der det viste seg at leie-
boerne hadde utført meget omfattende 
skadeverk.
 – Årsaken til skadeverket var pri-

mært leietakers ulovlige dyrehold av 
katter, og manglende oppfølging av 
dyrenes primærbehov. Det ble i tillegg 
utført betydelig hærverk på kjøkken, 
baderom, og el-anlegg. Boligen var 
fullstendig nedgriset av søppel og avfall 
som dokumenterte bruk av narkotika, 
forteller han.
 Han forsøkte å kaste ut leieboerne 
med alle lovlige midler, men ingenting 
nyttet og han fikk heller ingen hjelp fra 
namsmannen. Først når de truet sambo-
eren hans kom politiet for å kaste dem 
ut.
 – I skaderapporten fra takstmann 
fremgikk det at leiligheten var bortimot 
totalt rasert, og kostnader til rehabili-
tering av boligen ble estimert til rundt 
250 000 kroner. I tillegg kom tapte 
leieinntekter, sier Langeland.
 Boligen er nå ferdig rehabilitert og 
utleid, men veien dit var lang. Det har 
kostet ham nærmere 300 000 kroner av 
egen lomme.

ingen hjelp fra forsikringsselskapet
Det største sjokket kom når det viste seg 
at Langelands husforsikring ikke dekket 
noen av skadene.
 Etter at Langeland oppdaget skade-
verket ble det dokumentert og videre-
sendt til forsikringsselskapet, men der 
ble han møtt av en lukket dør. Dette 
dekket de ikke.
 – Det var for meg et stort sjokk å 
oppleve at min husforsikring ikke dek-
ket noe av skadene, og begrunnelsen var 
ganske klar. Jeg var ganske enkelt ikke 
dekket fordi skadeverket var utført av 
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personer som var gitt tilgang til leilighe-
ten, altså leietakerne, og da sto jeg uten 
rettigheter, sier han.
 Ifølge Langelands forsikringssel-
skap DNB Skadeforsikring, har de fleste 
tilbydere av boligforsikring fjernet sin 
erstatningsplikt overfor “skader påført 
bolig / inventar utført av personer / 
leietakere med tilgang til den forsikrede 
bolig.” 
 I Langelands selskap ble dette 
innført 01.01.2011, uten at han ble 
informert. Han trodde selv at han var 
dekket. Etter å ha finlest papirene så han 

at endringen sto beskrevet over to linjer 
med liten skrift. Han mener opplys-
ningsplikten her ikke er oppfylt.
 – Selv min kunderådgiver i samme 
konsern som også drev med utleie ble 
sjokkert, dette hadde ikke han hel-
ler fått med seg, forteller Langeland. 
– Det hjelper lite å sjekke referanser, 
betalingsevne og kreve depositum av 
potensielle leietakere når man som 
utleier kun har en tilnærmet symbolsk 
trygghet ved hærverk, brann, bygnings-
skade og lignende utført av leietakere, 
sier Langeland.

 Vanlige fullverdigforsikringer dekker 
altså ofte ingen skader på bolig som på 
en eller annen måte kan ha sammen-
heng med leietakers oppførsel, så hver 
enkelt utleier bør sjekke opp hva ens 
egen forsikring dekker.

Problem
Det kan maksimalt kreves depositum 
tilsvarende seks måneders leie, og de 
fleste holder seg til mellom to og tre 
måneders leie som sikkerhet. Omfat-
tende skadeverk og manglende betaling 
kan med andre ord komme til å koste 

KAOS: Kjøkkenet 
og de fleste andre 
rom var fylt til 
randen med søppel, 
og bar tydelig preg 
av vanskjøtsel.
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deg dyrt, og du kan ende opp med å 
betale alt fra egen lomme.
 – Dette ble en dyrekjøpt erfaring 
for meg, og jeg anbefaler alle utleiere 
av bolig å tegne såkalt utleieforsikring;  
forsikring som dekker både skadeverk 
og bortfall av leieinntekter i tilfeller der 
depositum alene ikke dekker utleiers 
kostnader ved oppsigelse, og utkastelse 
av leieboere som ikke gjør opp for seg.
 Langeland sier at han nå aldri hadde 
turt å leie ut bolig uten egen forsikring 
på dette. Han synes det er helt urimelig 
at det ikke er krav om slik forsikring ved 
utleie, fordi han mener at det er i alles 
interesse at dette er på plass.
 Dette kan vise seg å være en billig 
investering hvis uhellet skulle være ute, 
og på hans utleieleilighet med en verdi 
på rundt 2 millioner ligger ikke års-
premien på mer enn 675 kroner i året.

– Ha god dialog
Takstmannen som takserte skadene på 
Langelands bolig, Henrik Løvdal i Takst 

og energidoktoren AS, forteller at de 
med jevne mellomrom ser tilfeller av 
leieboers skadeverk på bolig.
 – Vi ser ofte at leieboere ikke tar vare 
på boligen som de ville gjort om de 
eide den, og ikke bryr seg. Ofte sier ikke 
leieboere fra om skader eller tilløp til 
skade, og i tilfeller hvor det er snakk om 
vannskader og lignende kan summene 
bli høye hvis det går for lang tid før 
skadene oppdages, sier han.
 Han forteller at skadeomfanget i 
denne saken heldigvis tilhører sjel-
denhetene, men at det er viktig at 
takstmann tilkalles når man oppdager 
skadeverk.
 – Dersom takstmann blir tilkalt tid-
lig i prosessen, kan man dokumentere 
skaden slik som den er og hva som har 
forårsaket den. Det er også viktig med 
tanke på at skaden i noen tilfeller kan 
begrenses, sier Løvdal.
 Takstmannen anbefaler alle utlei-
ere å sette opp en god leiekontrakt, 
sikre depositum, samt sjekke referanser 

og jobbrelasjoner. I tillegg understre-
ker han hvor viktig det er å ha en god 
dialog med leietaker for å sikre at de 
gir beskjed ved skader eller annet som 
utleier bør vite om.

Henlagt av politiet
I Langelands tilfelle ble skadeverket på 
boligen politianmeldt, og det ble av 
Kristiansand politikammer definert som 
“grovt skadeverk” grunnet skadeom-
fang og kostnader ved rehabilitering. 
Likevel ble forholdet henlagt på grunn 
av mangel på kapasitet til å følge opp 
det anmeldte forholdet. Skadeforvolder, 
altså leietaker, var ikke lengre bosatt 
i Agder Politidistrikt, og mulighet for 
pågripelse eller straffeforfølgning av den 
navngitte gjerningspersonen ble vurdert 
å være for ressurskrevende.
 – Ved å stå frem så håper jeg at min 
erfaring som utleier og tragiske historie i 
det minste kan forhindre andre utleiere 
i å oppleve en tilsvarende ubehagelig og 
kostbar erfaring, avslutter Langeland. 
loo@huseierne.no

ØDELAGT: Gulv måtte skiftes i hele leiligheten etter at kattesand, 
mat og ekskrementer hadde ødelagt gulvene fullstendig.

KOSTBART: Nå er alle rom fikset opp og gulvene skiftet, men 
regningen på nesten 300 000 måtte boligeier dekke selv siden 
forsikringen ikke dekket hærverk begått av leietagere.

SAMEIEFORVALTNING
REGNSKAPSTJENESTER

RÅDGIVNING
www.sebraforvaltning.no / post@sebraforvaltning.no / tlf: 23 89 10 20
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Spørsmål:

Dekker vanlig husforsikring 
hos dere skadeverk utført av 
leietager, og må man si ifra 
om utleie på forhånd?

Hvis ikke, hvilken  
forsikring må man i så fall 
ha for å være dekket?

Dekker denne både skadeverk 
og bortfall av leieinntekter 
hvor depositum alene ikke 
dekker utleiers kostnader 
ved utkastelse, renovering 
og tapte leieinntekter i 
den perioden man må sette 
leiligheten i stand igjen for 
utleie?

Kan dere gi et grovt overslag 
på hva en forsikring som 
dette vil koste i året? 

IF: 

Vanlig husforsikring gjelder 
ikke skadeverk utført av lei-
etager. Det er viktig at utleier 
leser papirene nøye og setter 
seg inn i vilkårene og hva de 
sier om eventuell utleie og om 
forsikringen åpner for dette. 
Utleie er uansett noe man må 
opplyse forsikringsselskapet 
om, hvis ikke risikerer man 
avkortning eller bortfall av 
utbetaling ved skade.

Vi har en egen utleieforsik-
ring som blant annet dekker 
skadeverk utført av leietagere, 
og det er et spesialprodukt 
som vi tilbyr i samarbeid med 
finn.no. Dette produktet får du 
tilbud om hvis du annonserer 
leiligheten din for utleie der. 

Utleieforsikringen som vi tilbyr 
gjennom finn.no dekker både 
skadeverk og tapte leieinntek-
ter når skadeverket er utført 
av leietager.

Pris varierer med størrelse, 
sted i landet osv., men gjen-
nomsnittsprisen for denne 
forsikringen ligger på 778 
kroner i året. Hvis du er If 
Pluss-kunde får du halv pris 
på utleieforsikringen.

Gjensidige:

Ja, vår husforsikring dekker 
skadeverk utført av leietakere. 
Kunden er imidlertid pliktig 
til å si ifra om utleie, hvis 
ikke kan det medføre nedsatt 
erstatning.

Hærverk utført av leietager 
er som sagt dekket, både ved 
ordinær husforsikring og Hus 
Pluss. For innbo og løsøre må 
kunden ha Innbo Pluss for å 
ha dekning for skade påført av 
leietaker, og der er dekningen 
begrenset til 10 000 kroner.

Forsikringen dekker skadeverk 
og bortfall av leieinntekter 
dersom leiligheten er ubebo-
elig i forbindelse med repara-
sjon av skade, men den dekker 
ikke kostnader til oppsigelse, 
utkastelse eller manglende 
innbetalt leie. Egenandelen er 
på 4 000 kroner.

I utgangspunktet er det et til-
legg på 30 prosent på ordinær 
huspremie som gjelder, men 
prisen øker dersom det leies ut 
flere boenheter.

Tryg: 

Tryg har unntak for skade-
verk på utleide rom utført 
av beboer eller bruker. Det 
innebærer at vi dekker skade-
verk leietaker gjør på andre 
deler av bygningen enn den 
han leier. Vi har ingen til-
leggsdekning for skadeverk 
på utleide rom. Forsikringstaker 
må uansett melde fra om utleie 
på forhånd siden det har betyd-
ning for prisen på forsikringen. 

Vi har ingen spesialdekning 
eller forsikring for dette. 

Hvis det skjer en skade som 
er dekket av forsikringen 
så dekkes også tapte leie-
inntekter i reparasjonstiden. 

Kan ikke besvares siden vi 
ikke har slik spesialforsikring, 
men ved utleie vil som sagt 
prisen på husforsikringen stige.

Kilde: 
Forsikringsselskapene selv.

Verdt å vite om forsikring:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS har mer enn 50 års erfaring med forretningsførsel. 
Vi vektlegger personlig oppfølging, moderne løsninger og tilgjengelighet for styret.
 
Kontakt oss på e-post: firmapost@obf.no eller tlf.: 22 12 23 40.

www.obf.no

– Vi forvalter dine verdier for fremtiden



Stadig vekk leser man at utleiere må sikre seg med depositum, 
sjekk av referanser og kredittsjekk av fremtidig leieboer, 

men hvor mye kan du egentlig finne ut?

Sjekk 
leieboeren

TeksT: Linda ØrStavik Öberg

en egen utleiedel i boligen eller en ekstra 
leilighet som du kan leie ut, kan fort spe 

godt på den månedlige inntekten. Særlig hvis 
du kan leie ut skattefritt i egen bolig. Men lei-
eboere som ikke er til å stole på kan også koste 
deg dyrt, så det lønner seg å bruke litt tid på å 
sjekke opp hvem du gir nøkkel til boligen din.
 Men hva kan du egentlig finne ut om din 
fremtidige leieboer, og kan du som privat-
person for eksempel kredittsjekke kandidater 
for å se om de er sikre betalere?
 
kan man kredittsjekke?
Skrekkhistoriene er dessverre mange. Leie- 
boere som ikke betaler avtalt leie, bråker til 
alle døgnets tider, ikke gjør nødvendig ved-
likehold som vasking og rydding, har ulovlig 
dyrehold, nekter å flytte ut og det absolutte 
marerittet; leieboerne som gjør hærverk og rett 
og slett ødelegger hele eller deler av boligen. 
Det som kunne spart mange utleiere for mye 
undring og eventuelle problemer senere, er om 
det på noe som helst vis hadde vært mulig å 

luke ut dårlige betalere før man skrev under 
kontrakten.
 Å kunne forta en kredittsjekk for å sjekke 
betalingsanmerkninger, inntekt og dermed få 
et begrep om den fremtidige leieboerens beta-
lingsevne kunne vært til stor hjelp for mange. 
Men kan du som privatperson og utleier gjøre 
dette?
 Svaret er faktisk ja, og det er det mange 
som ikke benytter seg av – rett og slett fordi  
de ikke vet.

risiko er begrunnelsen
Hågen Thomas Ljøgodt, seniorrådgiver og 
jurist i Datatilsynet, forteller at man har anled-
ning til å kredittsjekke even-tuelle leieboere.
 – Personvernnemnda har behandlet dette, 
og i nemndsavgjørelsen fra 2008 slås det fast 
at privatpersoner som skal leie ut bolig har 
mulighet til å kredittsjekke mulige leie-
boere fordi det er en risiko forbundet 
med å leie ut boligen sin. Det vil 
kun være adgang til å kreditt-
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• Rådgivning og prosedyre
• Naborett
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• Tomtefeste
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• Arv- og generasjonsskifte

Bull & Co er et advokatfirma med bred kompetanse innen fast 
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Vi gir rabatt til medlemmer i HL.
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Advokat Jan-Erik Sverre
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T +47 23 01 01 59
M +47 996 24 359
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sjekke de interessenter som fremstår som mest 
aktuelle. 
 I motsetning til hva mange kanskje tror, så 
har ikke profesjonelle utleiere samme mulighet 
som privatpersoner til å kredittsjekke leietakere.
 – Personvernnemnda kom til at de profe-
sjonelle utleierne ikke tilfredsstiller kravet om 
den som innhenter kredittopplysninger må ha 
et saklig behov. Dette henger sammen med at 
nemnda mener at de profesjonelle må tåle en 
større risiko enn privatpersoner på dette om-
rådet. Personvernnemnda argumenterte med 
at profesjonelle aktører har større mulighet til 
å pulverisere tapet og la også vekt på sosiale 
hensyn, fordi det vil være uheldig om visse grup-
per sperres fullstendig ute fra leiemarkedet, sier 
Ljøgodt.
 Det betyr i praksis at profesjonelle utleiere, 
altså personer som eier en hel bygård som de 
leier ut eller lignende, skal nektes innsyn av 
kredittopplysningsselskapene. Det stiller seg 
anner-ledes for meglere som formidler kontakt 
mellom utleier og leietaker, eksempelvis Utleie-
megleren, fordi disse gjør kredittsjekkene på 
vegne av privatpersoner.

Skaff personnummer
For å få ut disse opplysningene må man hen-
vende deg til kredittopplysningsselskapene. Det 
er imidlertid opp til dem om de vil gi deg disse 
opplysningene eller ikke.
 – Det er opp til det enkelte selskap om de vil 
tilby sine tjenester til privatpersoner eller ikke. 
Jeg vil i denne sammenheng minne om at utleier 
må huske på at man skal informere på forhånd. 
Det er også verdt å vite at i sammenhenger der 

man har adgang til å innhente kredittopplys-
ninger har man også adgang til å be om den 

enkeltes fødselsnummer. Fødselsnum-
mer vil kunne være nødvendig for å 

sørge for sikker identifisering av 

TILLATT: Har du et legitimt 
behov, kan du kredittsjekke 
en potensiell leier. Det kan 
redusere risikoen ved utleie. 
Foto: Lev Dolgatshjov / 
Scanstockphoto.

„
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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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den aktuelle leietakeren i kreditt-
opplysningsselskapets databaser, sier 
Ljøgodt.
 Et annet alternativ er at den som vil 
leie bolig selv legger frem en kredittvur-
dering av seg selv til utleier. Når du vil 
fremskaffe opplysninger om deg selv 
har du alltid innsynsrett, og selskapene 
skal gi deg dette kostnadsfritt uten dis-
kusjon.
 – Profesjonelle aktører som ikke  
selv har anledning til å innhente kreditt-
vurderinger kan imidlertid ikke kreve  
at interessenter selv legger frem slike 
”attester”. Det vil være en ulovlig om-
gåelse av regelverket, påpeker Ljøgodt. 

Kredittsjekker seg selv
Bisnode, et av Norges fremste foretak 
innen kreditt-, forretnings- og mar-
kedsinformasjon, har erfaring med å gi 
ut kredittsjekker av leieboere på vegne 
av Utleiemegleren og andre profesjo-
nelle. I forbindelse med utleveringer 
til privatpersoner er det færre tilfeller, 
da konsesjonen ikke tillater dette via 
online tilgang.
 – Vi får ikke mange forespørsler fra 
privatpersoner som ønsker å kreditt-
sjekke mulige leieboere, men vi får en 
del henvendelser fra personer som tar 
ut opplysninger om seg selv for å levere 
til eventuelle utleiere. Disse kan benytte 
våre løsninger på nettet for dette, sier 

Frode Berg, administrerende direktør i 
Bisnode Credit.
 Han forteller at all annen henven-
delse som gjelder kredittopplysninger 
om mulige leieboere må skje skriftlig.
 – Det skal også foreligge et legitimt 
saklig behov med referanse til konse-
sjon og øvrig gjeldene regler for at vi 
skal gi ut disse opplysningene. Siden 
det er et kostnadsspørsmål ved at utleier 
selv skal kredittsjekke mulige leietagere, 
så er det ofte enklere hvis leietager selv 
legger frem slik dokumentasjon, sier 
han.
 Prisen for en standard kredittsjekk 
av en leieboer avhenger av størrelse på 
rapport, men vil ifølge Berg anslagsvis 
koste rundt 250 kroner.

Ikke mange henvendelser
Line Parelius, advokat i Huseiernes 
Landsforbund, forteller at de foreløpig 
ikke får mange spørsmål om dette fra de 
som leier ut eller har planer om å leie ut 
boligen sin.
 – Vi får ikke mange henvendelser 
fra utleiere som ønsker å kredittsjekke 
potensielle leiere, men det er klart at 
en kredittsjekk vil bidra til å klargjøre 
risikoen utleier løper, sier hun.
 Parelius understreker at en kreditt-
sjekk alene ikke vil vise hele betalings-
historikken, siden betalingsanmerknin-
gen skal slettes når kravet er innfridd.

Husk den vanlige sjekklisten
Om du velger å kredittsjekke fremtidig 
leieboer eller ikke, så er det i alle fall 
visse ting du bør sikre deg før du gir 
noen andre nøkkel til boligen din.
 Sjekk referanser som tidligere ut-
leiere og arbeidsgiver, og huskalltid  å 
inngå skriftlig avtale når du leier ut. 
Der sikrer du deg rettigheter, samtidig 
som både du og leieboer har en skriftlig 
avtale som følger husleieloven.
 Ikke glem utkastelsesklausulen som 
sikrer deg mulighet til å søke namsmyn-
dighetene om hjelp dersom det skulle 
bli nødvendig, og dersom du ønsker å 
ha kontroll over når leieforholdet skal 
opphøre må du leie ut tidsbestemt. 
Leier har nemlig sterkt oppsigelsesvern.
 Depositum er utleiers sikkerhet 
fra leietager, og det er viktig at disse 
pengene alltid settes på sperret konto 
som sikkerhet ved hærverk, mangelfull 
betaling og lignende. Skriftlige husregler 
kan også være lurt.
 I tillegg må du sjekke opp om for-
sikringen din gjelder ved utleie, for her 
er det fort gjort å gå på en smell hvis du 
ikke har informert forsikringsselskapet 
på forhånd. loo@huseierne.no

SIKKERHET: En god kontrakt og kredittsjekk 
av potensiell leier kan spare deg for mye 
arbeid senere. Foto: Linda Ørstavik Öberg.
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„

Tidligere i år kunne vi i Stavanger Af-
tenblad lese om hvordan kommunen 

gikk rettens vei og begjærte tvangssalg 
av grunneierens bolig for å kreve inn  
4 kroner og 77 øre i ubetalt eiendoms-
skatt og andre kommunale avgifter.  
Det opprinnelige kravet vokste seg til  
5 613,22 kroner etter at inkasso, gebyrer 
og andre salærer var plusset på, og ting-
retten måtte ta stilling til om boligen 
skulle tvangsselges for å få inn det noe 
beskjedne kravet.
 Og selv om dette virker tullete, så er 
ikke saken unik.

Vant ikke frem
Tingretten nektet i dette tilfellet til slutt 
å behandle saken fordi de mente at en 
behandling ikke vil stå i rimelig forhold 
til betydningen av tvisten, i tillegg til at 
omkostningene ved behandlingen ikke 
er forsvarlig fordi den langt overstiger 
summen det tvistes om. Kommunen har 
med andre ord et tvangskraftig tvangs-
grunnlag og er i posisjon til å kreve 
eiendommen tvangssolgt, men det bør 
være rom for vurdering.
 Retten mente her at kostnadene ved 
inndrivelsen står i et åpenbart misfor-
hold til beløpet kravet 
gjelder, og at kommu-
nens reaksjon vanskelig 
kan kalles forholds-
messig. De mente også 
at tvangsinndrivelsen 
av et så lite beløp ikke 
var nødvendig for å 
sikre kravet.
 – Å begjære tvangs-

Hvis det er en kreditor som du 
alltid skal ta alvorlig, så er det 

staten. Det skjer faktisk at 
boliger begjæres tvangssolgt 

for et opprinnelig krav på noen 
få kroner, så gjør opp for deg.

Snyt ikke staten

TeksT: LinDa ØrstaVik Öberg

salg av bolig for 4 kroner og 77 øre er 
selvsagt helt tullete, og dette eksem-
plet viser jo at man kan unngå mange 
misforståelser ved å snakke sammen. 
Likevel viser det også hvor viktig det 
er å gjøre opp for seg, og at det ikke 
alltid lønner seg å stå på sitt, sier Inger 
Johanne Dehli, advokat og distriktsleder 
i Huseiernes Landsforbund.
 Hun har mellom 30 og 40 oppdrag 
fra tingretten i året når det kommer til 

nettopp tvangssalg, 
og har god erfaring 
med å få i gang 
dialog igjen der 
det har stokket seg 
mellom partene.
     – Men jeg har 
også opplevd at 
manglende beta-
ling av feieavgift 

på 130 kroner har utløst begjæring om 
tvangssalg, så betal alltid de kommu-
nale avgiftene først, sier hun.

betal først, krangle etterpå
Dehli sier at staten i dette eksempe-
let skyter spurv med kanon, og at det 
naturlige ville være å avskrive kravet. 
Staten kan også begjære lønnstrekk eller 
vente på en anledning til å motregne i 
skatt til gode.  
 – Det er dette med det forholdsmes-
sige tiltaket for å få inn pengene sine 
som retten her sier noe om. At det er et 
krav er imidlertid ubestridt, sier Dehli.   
 – Staten er ekstra farlig fordi de 
har legalpant, og fordi de må begjære 
tvangssalg innen to år for ikke å miste 
førsteplassen i køen. De er som oftest 
garantert dekning for kravet sitt, og de 
vil kunne begjære tvangssalg for ube-

BETAL GJELDEN: Inger Johanne Dehli, advokat og distriktsleder i Huseiernes Lands-
forbund, har god erfaring med tvangssalg av bolig. Hun sier at man har lite å vinne 
på å krangle med staten når det kommer til ubetalt gjeld. 
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talte kommunale avgifter uansett hvor 
liten summen er.
 Hun sier at dersom man ønsker å 
krangle på en regning på prinsipielt 
grunnlag, så må man betale først og 
krangle etterpå.
 – Hvis ikke vil du i ytterste konse-
kvens kunne miste huset, og da vinner 
du lite på å stå på ditt.
 Hun synes å se en trend i at flere står 
på sitt, protesterer og nekter dialog og 
samarbeid. Det er det ifølge Dehli kun 
en part som taper på.
 – Så betal legalpanten til de som 
er skumle å ha på nakken, uansett 
hvor latterlig du mener beløpet er. Gå 
i dialog, men du må ha noe konkret å 
komme med. På sikt er det bare å gjøre 
opp for seg som løser knipen uansett 
hvis kravet er reelt, sier hun.

Ikke alltid negativt 
Dehli er opptatt av at man ikke alltid 
må se på tvangssalg som noe negativt. 
Ofte er det snakk om mennesker som 
har tatt seg vann over hodet, og ikke vet 
hvordan de skal komme seg ut av knipa.
 – Mange har tatt på seg for mange 
forpliktelser, og har ikke penger til å 
betjene lånet og alle regningene. De vet 
ofte ikke hvor de skal begynne, og føler 
ofte en stor lettelse når huset tvangs-
selges, kreditorene betales og resten av 
pengene brukes på å kjøpe en bolig som 
er mindre og billigere.
 Dehli forteller at de fleste ikke vil 
selge boligen sin først, men at de etter 
hvert innser at det er en god løsning for 
alle parter.
 – Da får de i prosessen verdifull 
hjelp, og kan i mange tilfeller begynne 
helt på nytt med blanke ark, sier hun.
 Tvangssalg kan også benyttes der-
som noen ønsker seg ut av et sameie, og 
man ikke greier å bli enige om hvordan 
dette skal gjøres. Det kan for eksempel 
være at noen eier en bolig sammen og 
en part vil ut, men hvor de blir ikke 
enige om utløsningsbeløpet.
 – Man begjærer 
sameiet oppløst, og 
eiendommen selges 
da som hovedregel 
på det åpne markedet 
som et tvangssalg. 
Det kan med andre 
ord være enighet om 
slike løsninger, så 
det er ikke alltid bare 

manglende betaling og uenigheter som 
utløser tvangssalg, sier hun.

Trygt å kjøpe tvangssolgt bolig?
Når folk ikke vil selge boligen frivillig, 
så oppretter tingretten en medhjelper i 
form av en advokat eller eiendoms- 
megler. Og det er lagt opp til at man 
skal få markedspris for boligen.
 – Selve salget annonseres som 
hvilket som helst salg, med visning, 
budrunder og alt som hører med. Men 
det vil fremkomme av prospektet at det 
er snakk om et tvangssalg, og her er det 
ikke mulig for kjøper å legge inn bud 
med forbehold.
 Budprosessen er lengre og tyngre 
enn ved frivillig salg av bolig, siden 
budet skal godtas av tingretten. Opp-
gjørsdagen er normalt sett tre måneder 
etter at de har akseptert budet. 
 Istedenfor kjøpekontrakt så har 
man en stadfestelseskjennelse hvor det 
fremgår hvem som er riktig eier, og en 
fordelingskjennelse hvor det fremgår 
hvem av kreditorene som får helt, delvis 
eller ingen dekning. Kreditorer som ikke 
får dekning for hele sitt pengekrav slet-
tes ved tinglysningen. Slikt sett trenger 
man ikke bekymre seg for om kreditor-
ene vil medvirke frivillig til å frafalle sin 
pantesikkerhet. Ved frivillig salg er det 
mange som har brent seg her. 
 Dersom kjøpesummen ikke dekker 
alle heftelsene, er man avhengig av at 
kreditorene går med på å frafalle pantet 
frivillig. Disse kjennelsene kan selvsagt 
ankes, men dette vil som regel være 
avklart innen oppgjørsdagen kommer. 
En anke over en fordelingskjennelse vil 
uansett ikke innebære noen endringer 
for en fremtidig eier av eiendommen.
 – Når ny kjøper overtar vil tingretten 
utstede et tvangssalgsskjøte som tingly-
ses på eiendommen. Skulle det vise seg 
at eiendommen har en vesentlig mangel 
eller at det er gitt feil opplysninger, så 
vil man kunne kreve prisavslag, men in-
gen heving. Prisavslaget skal rettes mot 

de kreditorene som 
sist fikk dekning. 
Slikt sett er man 
her som oftest mer 
sikker på at selger 
har penger til å 
dekke et prisavslag 
enn ved et ordinært 
salg, forteller Dehli. 
loo@huseierne.no

Fakta:
• Tvangsfullbyrdelsesloven har 

ikke noen begrensninger når 
det gjelder kravenes størrelse. 

• Likevel er det slik at formåls-
bestemmelsen i tvisteloven 
paragraf 1-1 gjelder ved slike 
tvangsfullbyrdelsessaker. Her 
heter det at prosessen skal 
være «rimelig» og «forsvar-
lig», og at «saksbehandlingen 
og kostandene skal stå i et 
rimelig forhold til sakens 
betydning» 

• Med andre ord så kan man 
tolke det slik at ordlyden 
inneholder en begrensning 
på prosessen for retten og 
partene, ved at saken ikke bør 
gjøres større enn nødvendig. 

• Dette proporsjonalitetsprin-
sippet gjør at det ikke alltid 
er slik at et hvilket som helst 
krav kan fremmes for retten 
og behandles, selv om det i 
utgangspunktet skulle være 
rettmessig.

• Opp mot proporsjonalitets-
hensynet står også partenes 
behov for å få håndhevet sine 
rettigheter. 

• Skattebetalingsforskriften 
paragraf 10-4-1 sier også at 
restskatt eller tilgodehavende 
på inntektsskatt under 100 
kroner ikke skal innkreves el-
ler tilbakebetales.

• Kommune og stat har alltid 
en god sikkerhet for sine krav 
gjennom legalpant i eien-
dommen etter panteloven 
paragraf 6-1. Denne bestem-
melsen innebærer at kom-
munene for en del skatte- og 
avgiftskrav har panterett som 
går foran alle andre heftelser 
i den eiendommen kravet 
gjelder.
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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 ble provosert av kampanjen som Huseiernes Landsforbund 
(HL) kjørte i forbindelse med valget. Jeg har hatt stor nytte av 
et forbund som gir råd ved boligkjøp, vedlikehold, energibruk 
og økonomi. Jeg setter pris på at dere setter fokus på bolig-
politikk og får fram i lyset urimeligheter i skattelegging og 
lovverk. Men jeg ønsker ikke et HL som bruker sine ressurser 
til å drive med ren partipolitikk – hverken blå eller rød! 
 Jeg håper dere ser hvor uheldig det er for en bred med-
lemsorganisasjon å drive med slike splittende partipolitiske 
utspill. Jeg håper det kommer klar beskjed fra HL om at denne 
kampanjen var et feilskjær, og at slikt vil ikke HL drive med i 
framtiden. 

Alf Tunheim, Gjøvik

Skal HL styrte regjeringer? 

Per M. Tangerud liker åpenbart ikke eiendomsskatt. Men når han 
i Hus & Bolig nr. 5 tar meg til inntekt for SVs og Aps påståtte 
ønsker om høyere skatter og avgifter, som bare har gått med til et 
«enormt, ineffektivt og byråkratisk offentlig apparat», har han nok 
kommet i skade for å snu virkeligheten på hodet. Kort begrunnelse:

1) De fleste kommuner i Norge er styrt av de borgerlige. Det er 
neppe mindre byråkrati i disse kommunene. Tangerud har iallfall 
ikke påvist noe slikt.

2) De borgerlige har også hatt regjeringsmakt en stor del av de 
siste 50 år. Det er neppe blitt mindre byråkrati av det heller.

3) Både ved dette og ved forrige stortingsvalg har den rødgrønne 
regjeringen gått til valg på uendrede skatter.

4) Om det skulle ha interesse, så har jeg hverken nå, i 2009 eller 
2005 stemt på Ap. eller SV.

5) Om nå mye av skattene og avgiftene brukes til å finansiere 
unødvendig byråkrati, så brukes mye av dem også til å finan- 
siere offentlige goder, samme hvor mye Tangerud klager over 
hvor ille det er i Norge. Og et visst kvantum eiendomsskatt kan 
til slik finansiering, eller – hvis det samlede skatte- og avgifts-

Eiendomsskatten

nivå holdes uendret – redusere andre skatter og avgifter.

6) Artikkelen om eiendomsskatt i Hvaler kommune ville ha vært 
vesentlig mer informativ hvis skribenten hadde opplyst om  
størrelsen på denne skatten.

Pål Jensen

Til orientering: Når en kommune innfører eiendomsskatt, må de sette 
denne til 2 promille av eiendomsskattetaksten første år. Deretter 
vil de kunne øke den med 1 promille hvert år frem til maksimalt 7 
promille. Skattetaksten settes til det beløp som eiendommen etter sin 
beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet antas å kunne avhendes 
for under sedvanlige omsetningsforhold ved fritt salg, og er ikke det 
samme som ligningsverdi. Kommunestyret kan fastsette bunnfradrag, 
men det er ikke bunnfradrag på Hvaler. (red.)

Få en gratis og uforpliktende 
befaring.  Alt du trenger å gjøre er 
å gå inn på www.bosch-climate.no og 
sende en forespørsel. Du vil deretter 
bli kontaktet av en forhandler i nær-
heten* for avtale om tidspunkt for å 
finne ut av ditt varmebehov.

Som medlem i Huseiernes Landsfor-
bund får du også 15 % rabatt på en 
Bosch varmepumpe gjennom rørleg-
gerkjeden Varme & Bad.

Bytter du ut oljefyren med en luft/
vann- eller væske/vann-varmepumpe 
kan du også få opptil kr 25.000,- i 
støtte fra Enova.

* Forutsatt at det er en forhandler i ditt nærom- 
   råde.

Nå kommer kulda 
– kjøp en varmepumpe nå! 
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Viser til din leder i Hus & Bolig nr. 5. Jeg skjønner at du i innledningen 
prøver å være morsom, men ønsker å gjøre oppmerksom på at denne 
formen for humor er vanskelig. Jeg regner videre med at du er klar 
over at det er sannsynlig at en betydelig prosent av deres medlemmer 
er byråkrater, da byråkrater også eier hus her i landet. At byråkrater er 
senile og angrepet av en sykdom som minner om munn og klovsyke er 
en veldig drøy påstand. Mulig noen syns det er morsomt. Jeg ser på det 
norske byråkratiet som en verdifull del av det norske demokratiet. 
 At du tar tak i noe du oppfatter som en “fillesak” om syriner og det 
problemet som har oppstått ved spredning av denne fremmede arten 
til noen av våre sårbare naturtyper i Oslofjorden, er i og for seg greit, 
og muligens noe du har mange av medlemmenes sympati for. Men altså 
ikke alle!
 En annen, og mer interessant måte å se saken på, er planteskolenes 
/ hagesentrenes forhold til planters spredningsevne. Jeg syns enhver 
hageeier har krav på å vite om den planten de kjøper er en fare for 
naturen utenfor hagen. På samme måte som planter er merket med 
herdighet, vekstpotensiale og krav til jord, syns jeg vi hageeiere har 
krav på informasjon om planters spredningsevne. 
 Mulig dere kunne laget en sak på dette? Det er nok av veldig stygge 
eksempler på planter som er innført som prydplanter / nytteplanter 
som har tatt over som ugress (parkslirekne, skvallerkål, løvetann, 
rynkerose, kjempespring-frø og platanlønn). Hva med å jobbe for å 
ihvertfall gi oss hageeiere en mulighet til å ta et opplyst og fritt valg?

Ellen Arneberg, medlem

Noen av Hus & Boligs lesere har reagert på teksten i 
lederen “Når byråkratene får styre” i forrige utgave. 
Til orientering: Sykdommen «byråkratitis» er ikke noe 
redaktøren har diktet opp i en sen kveldstime over et 
glass vin.
 Teksten er hentet fra artikkelen «Byråkratitis en 
«slow-virus» sykdom?», trykket i Tidsskriftet for Den 
norske legeforening første gang i 1977. Artikkelen ble 
illustrert av Kjell Aukrust. Artikkelen er svært mye sitert, 
og den er gjengitt i en rekke bøker, blant annet tobinds-
verket «Humor og helse». Den er vel verd å lese i sin 
helhet. Se http://tidsskriftet.no/article/2273378/
 Artikkelen ble skrevet av professor dr. med. Hilmar 
Iversen, og var et skarpt debattinnlegg den gang. 
Iversen var meget oppgitt over byråkratiet i helsevese-
net, og han brukte humor for å sette søkelys på dette 
alvorlige problemet.
 Lederen i nummer 5/2013 er et angrep på en feil-
slått overivrighet vi fra tid til annen ser blant byråkrater 
som tror alt kan reguleres. De tar feil, og bør få høre 
det. Derimot er lederen ikke ment som noe angrep på 
de tusener av dyktige mennesker som utfører sitt arbeid 
i stat og kommune med fornuft og godt skjønn. Jeg 
beklager hvis den kunne misforstås på den måten.
         Nina Granlund Sæther, redaktør

Vanskelig form for humor Om byråkratitis
debatt

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
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En Ecodan Energisentral med varmepumpe gir deg:

A: 20% støtte av totalkostnaden, inntil 25.000,-
B: En ekstremt utslippsvennlig energiløsning
C: Høy komfort

Oppvarming med fossilt brennstoff
- forbudt fra 2020!

Inntil 25.000kr i støtte!

En Ecodan Energisentral med varmepumpe gir deg:

A: Økt P-ROM areal
B: Økt boligverdi
C: Mer energivennlig bolig

Vannbåren varme og tappevann
uten borekostnader!

Bytte ut oljefyren?

Importør i Norge:

Les mer på på www.miba.no eller ring 02650
Gratis
befaring!

Finn din
besparelse!

Nytt vaskerom?

Fyringskostnad: HØY
Kr 35 000kr Forurensning: HØY

Før Etter

Fyringskostnad: LAV
Kr 14 000kr Forurensning: LAV

ECODAN
ENERGISENTRAL
MED VARMEPUMPE

210x297_Miba  31.10.13  11.32  Side 1
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tema:

VÆR BEREDT: 
Skulle ulykken være ute 
når du er på hytta, er det 
en fordel å kunne beskrive 
eksakt hvor den ligger – slik 
at redningsmannskaper kan 
finne frem. Se side 62.

BILLIG FORSIKRING: 
Tørrkoking er den 
hyppigste årsaken til 
brann. En enkel og 
rimelig innretning 
kan hindre brann. 
Les mer side 67.

HOKUS POKUS: 
La deg ikke lure av 
fancy utstyr. I verste 
fall, når det står om 
sekunder, kan det 
gjøre vondt verre. 
Les mer side 68.

ØKONOMISK SIKKERHET: 
Litt ekstra når vi 
blir pensjonister kan 
komme godt med, 
men det er lett å la 
seg lure av forlokkende 
annonser. Se side 70

Vi trenger alle en hjelpende hånd 
av og til. Å si nei takk kan bli fatalt. 
Foto: David Trood / NTB Scanpix

„

De færreste av oss trenger hjelm, sikkerhetsline og sko med kraftige brodder i 
hverdagen. Heller ikke redningsvest. Og bare noen få bruker både belte og bukse-

seler. Men vi kan ikke bestige tinder eller legge ut på båttur uten å være forsvarlig 
sikret. Også hjemme, hvor faktisk de fleste ulykker skjer, bør vi tenke sikkerhet.

sikkerhet
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Når en dramatisk situasjon oppstår så er det 
ikke alltid like enkelt å holde hodet kaldt, og 

det er ikke alltid like lett for den som ringer 113 
å forklare hvor man befinner seg.
 Det kan være barn som ringer, eldre, panikk-

Koordinater 
redder liv

slagne voksne eller rett og slett besøkende som 
ikke har god nok kjennskap til akkurat hvor hyt-
ta ligger som sliter med å forklare hvor man er.
 Utenfra kan alt se ganske likt ut med brune 
hytter, snø, torvtak og grått vær med dårlig sikt, 
så det kan være lurt å bruke noen minutter på å 
finne nøyaktig posisjon for å sikre seg at nødeta-
tene kommer raskt nok frem hvis uhellet skulle 
være ute.
 Med tanke på at det er over 500 000 mennes-
ker her i landet som ikke har en nøyaktig adresse, 
i tillegg til at vi har over 400 000 fritidsboliger 
uten gateadresse, så kan koordinater være gull 
verdt.

Viktig med nødplakat
Norsk Luftambulanse opplever store utfordrin-
ger med problematikken rundt manglende gate-
adresser med nummer når de rykker ut i forbin-

Flere privatboliger og de færreste hytter og fritidsboliger 
rundt om i landet har gateadresse med nummer. Få tenker 

på at noe så enkelt som koordinater kan redde liv 
dersom en nødsituasjon skulle oppstå.

TeksT: Linda ØrstaVik Öberg
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NØDPLAKAT: Informa-
sjonen i nødplakaten er 
nyttig for både deg og 
nødetatene, og er derfor 
en god forsikring dersom 
du eller dine skulle 
trenge hjelp. Foto: 
Nina Granlund Sæther, 
Øystein Søbye / NTB 
Scanpix og Norsk Luft-
ambulanse.

delse med redningsaksjoner, og oppfordrer alle 
til å ha koordinatene lett tilgjengelig og synlig for 
alle.
 En undersøkelse utført av MMI for Norsk 
Luftambulanse, viser at hele 62 prosent av de 
spurte synes det er vanskelig å forklare veien til 
hytta. De færreste har en adresse knyttet til fri-
tidsboligen sin.
 Geir Arne Mathiesen, pilot i Norsk Luftmbu-
lanse, har flere ganger opplevd ikke å finne frem 
når det haster.
 – Det er frustrerende når vi vet at en person 
trenger vår hjelp, utstyr og kompetanse. Vi er i 
området og har kommet frem, men så er vi ikke 
fremme likevel fordi vi må lete etter vedkom-
mende, sier Mathiesen.
 Få minutter kan utgjøre forskjellen på liv og 
død. Å vite GPS- posisjonen på hytta kan med 
andre ord redde liv, og Norsk Luftambulanse 

oppfordrer alle til å henge en nødplakat på veg-
gen hvor boligen eller hyttas nøyaktige posisjon 
er angitt.
 Norsk Luftambulanse tilbyr nødplakat på 
sine hjemmesider, men her må du være medlem 
for å benytte deg av tjenesten.

Nød- app
Ringer du AMK-sentralen fra en fasttelefon vil 
de som regel kunne vite hvor du ringer fra, men 
stadig flere kutter ut fasttelefonen både hjemme 
og på hytta. 
 Ringer du fra en mobiltelefon eller en IP-te-
lefon må du som oftest selv opplyse om hvor du 
befinner deg, så derfor kan koordinater og spo-
ringsapplikasjoner være til god hjelp - for ulyk-
ker kan også skje utendørs.
 Både Norsk Luftambulanse, NAF, Viking og 
Falck har utviklet slike applikasjoner som ved „
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Slik lager du nødplakat:
Nødplakaten til Kartverket er helt gratis, 
og alle kan lage sin egen nødplakat på PC. 

1. Klikk deg inn på Norgeskart.no

2. Zoom deg inn på kartet og finn stedet du vil markere.

3. Klikk på det røde korset merket med SOS.

4. Klikk på stedet du vil lage plakaten for.

5. Godta vilkårene.

6. Dobbeltsjekk at stedsnavnet er riktig og skriv ut.

7. Heng opp nødplakaten der det er lett å se den.

Hvis du sliter med å få det til så finnes det 
instruksjonsvideo på Youtube.

hjelp av mobilnettet og GPS forteller din nøyaktige 
posisjon.
 Nød-appen viser tallkoordinater for bredde- og 
lengdegrad slik at du enkelt kan forklare nøyaktig 
hvor du er.
 – Når man er ute så vet man ofte ikke nøyaktig 
hvor man befinner seg. Det kan være en av sine kjære 
man blir nødt til å hjelpe, man blir stresset og det er 
vanlig å få panikkangst. Da er det enkelt å trykke på 
en knapp og oppgi koordinatene til AMK-sentralen. 
På den måten kan man fokusere på å gi råd og hjelp i 
stedet for å fokusere på lokalisering, sier Mathiesen.
 Det som er viktig å ha i bakhodet, og da særlig på 
hytta, er at mobilnettet kan variere. Så selv om dette 
er nyttige hjelpemidler, så er det ikke lurt å stole ene 
og alene på bare mobilen. Den kan aldri kan erstatte 
kart, kompass og nødplakat.

Gratis hos Kartverket
Kartverket har laget en oppskrift på hvordan du la-
ger din egen nødplakat, og de har ansvaret for da-
tagrunnlaget, stedsnavnene, kartene og teknologien 
bak. Nødplakaten er kort fortalt en utskrift med din 
nøyaktige geografiske posisjon som hjelper deg å for-
midle til redningsmannskapene hvordan de kan finne 
deg raskest mulig. 
 Tomas Martin Holtan, leder av formidlingstjenes-
ten i Kartverket, forteller at opprettelse av nødplakat 

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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har vært en populær tjeneste hos dem helt siden 
de startet opp tilbudet i 2007.
 – Dette var opprinnelig et prosjekt som Jus-
tisdepartementet satte i gang i samarbeid med 
Kartverket, og tanken har hele tiden vært at nød-
plakaten skal tilby en sikkerhet på fjellet hvis en 
nødsituasjon skulle oppstå. Tjenesten har all-
tid vært gratis hos oss, og det vil den fortsette å 
være, sier han.
 Han forteller at nødplakaten har reddet 
mange liv, og at den er meget enkel i bruk.
 – Med nødplakaten foran deg vet du nøyak-
tig hva du skal si når du har oppnådd kontakt. 
Koordinater fremfor beskrivelser sparer nødeta-
tene for dyrebar tid, i tillegg til at de som ringer 
inn har gode retningslinjer å forholde seg til i en 
stresset situasjon, sier Holtan.
 De ser en jevn bruk gjennom hele året, med 
topper rundt påskeferien og andre perioder hvor 
folk tilbringer mye tid på hytta. De siste 12 må-
nedene har det blitt hentet ut cirka 42 000 nød-
plakater fra løsningen.
 I tillegg til å ha nødplakat tilgjengelig inne 
på hytta, er det også lurt å ha en ute på hytteveg-
gen slik at forbipasserende også kan dra nytte 
av den hvis noe skulle skje. For deg som ikke 
har veiadresse hjemme er det også viktig å henge 
den opp der. loo@huseierne.no

NØDPLAKAT: Hos Kartverket kan du få nød-plakat gratis. Foto: Kartverket.

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!

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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Din stil, dine vinduer.
Uansett hva du liker – hos oss får du de vinduene du vil ha.

Vi i Gilje er fleksible på det meste, bortsett fra kvaliteten.

www.gilje.no



I alle nye elektriske anlegg skal det være en fast 
integrert komfyrvakt. Kravet gjelder for alle nye 

installasjoner og omfattende rehabiliteringer et-
ter 1. juli 2010.
 Så mye som 16 prosent av alle boligbranner 
med kjent brannårsak i femårsperioden 2008 
– 2012 skyldes tørrkoking eller overoppheting. 
Dette gjør komfyren til hjemmets desidert stør-
ste brannkilde. Tallene stammer fra en ny under-
søkelse TNS Gallup har gjennomført for Norsk 
brannvernforening, Direktoratet for samfunnssik-
kerhet og beredskap (DSB) og If Skadeforsikring. 
 
Kan hindre komfyrbranner
– Som regel har komfyrbrannene helt banale 
årsaker som at man glemmer at komfyren står 
på, blir distrahert, eller sovner fra matlagingen. 
En komfyrvakt kunne ha hindret mange av disse 
brannene, sier administrerende direktør Dagfinn 
Kalheim i Norsk brannvernforening.
 En komfyrvakt er en teknisk innretning som 
monteres i tilknytning til komfyren. De mest av-
anserte har sensorer som bryter strømtilførselen 

Komfyrvakt 
hindrer brann

I alle nye bygg har det 
siden 2010 vært påbudt 

med komfyrvakt. 
Formålet er å hindre 
tørrkoking og brann. 

Foto: Per Magnus 
Persson / NTB Scanpix.

til komfyren og gir et varsel, dersom tempera-
turen over kokeplatene blir for høy. Noen typer 
komfyrvakter kan man monteres selv, mens an-
dre må monteres av en godkjent installatør.
 – Ved å innføre krav til komfyrvakt i alle nye 
elektriske anlegg fra 2010, håper vi å redusere an-
tall dødsbranner som skyldes komfyren. Vi opp-
fordrer også alle til å ettermontere komfyrvakt 
på eksisterende komfyrer, sier avdelingsdirektør 
Anne Rygh Pedersen i DSB.

Farlig fett
Et annet faremoment i forbindelse med kom-
fyren er kjøkkenvifta. Den samme undersøkelsen 
viser at så mange som en av fire ikke har rengjort 
kjøkkenvifta det siste året.
 – Vi anbefaler at man rengjør vifta en gang i 
måneden. Dersom dryppende fett tar fyr og le-
der dette opp i viften har man full overtenning 
i viftekanalen på et øyeblikk. Dette er en skikke-
lig brannbombe. Dette fettet er like lettantenne-
lig som fettet i en smultgryte, advarer Kalheim. 
dek@huseierne.no

Årlig starter minst 150 boligbranner på komfyren. Bare seks prosent har 
montert komfyrvakt, en teknisk innretning som forebygger komfyrbrann. 

TEKST: Dag EriK KongsliE

gode råd for 
trygg komfyrbruk
• Hold komfyren under oppsikt 

mens du koker eller steker. 

• Skru av eller demp varmen 
dersom du blir avbrutt i 
matlagingen. 

• Montér komfyrvakt som 
bryter strømtilførselen og gir 
alarm ved for høy varme. 
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Det er heldigvis få av oss som opplever brann 
hjemme eller på arbeidsplassen i løpet av 

livet, men det er viktig å være forberedt hvis 
uhellet skulle være ute. Brannslange, brannslok-
ningsapparat, røykvarsler og brannteppe er noe 
de fleste av oss har hjemme, men nå er det også 
kommet til nye produkter som evakueringsmas-
ker. Selv om det faktisk er røykforgiftning og ikke 
flammene selv som tar flest liv i forbindelse med 
brann, anbefaler likevel ikke DSB folk om å bru-
ke maskene.

- Falsk trygghet
Lars Haugrud, senioringeniør i Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, anbefaler 
ikke folk å kjøpe slike evakueringsmasker. For-

Advarer mot 
evakueringsmasker

Brannslukkingsapparet skal være lett tilgjengelig. Innerst i 
skapet bak klær er ingen god plassering. Hvert kvartal bør du 
vende pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret 
ikke klumper seg.

klaringen på hvorfor de ikke mener dette er en 
god investering er enkel.
 – Masken er ikke robust nok, og da mener jeg 
ikke materielt sett. Det krever jo en viss kunn-
skap og trening for å kunne sette masken på seg 
slik at den virker som forutsatt, og dersom man 
ikke gjør dette riktig og samtidig prøver å gå 
gjennom røyk kan situasjonen bli livsfarlig, sier 
Haugrud.
 Han sier at det i en slik situasjon sannsynlig-
vis ville vært bedre å bli på rommet enn å bevege 
seg ut i røyken. 
 – Men det vil selvfølgelig være situasjoner 
der du er så truet av røyk og ild at en slik maske 
kunne vært redningen, men det forutsetter altså 
regelmessig trening og vedlikehold av maskene. 
Så det er rett og slett for mange usikkerheter og 
forutsetninger forbundet med korrekt bruk til at 
vi som myndighet ikke ønsker å anbefale dette. 
 Haugrud sier at det er en fare for at masker 
som dette derfor kan bli en falsk trygghet, og på 
den måten kan folk sette seg i farlige situasjoner 
som de kanskje ikke hadde utsatt seg for hvis de 
ikke hadde evakueringsmasken.

Brann er noe de fleste er engstelige for, og det kommer 
stadig vekk nye produkter som skal redde liv. 

Men ikke alle er anbefalt å bruke.

                               TeksT: Linda Ørstavik ÖBerg  
IllusTrasjoner: kenneth Lauveng / MediaMania

Brannteppet skal også ligge lett tilgjengelig. Ikke la det ligge 
inne i forpakningen. Denne er meget vanskelig å åpne i en  
nødsituasjon. Gjør deg kjent med hvordan teppet skal brukes.
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Røykvarsler og slokkeutstyr
Det er krav til røykvarslere og manuelt slokkeut-
styr i alle boliger i Norge. 
 – Vi anbefaler pulver og skumslokker, eller 
vannslange. Det aller viktigste utstyret er likevel 
røykvarslerne. Du bør ha flere, og de bør være se-
riekoblet, sier Haugrud.
 Dette vil kunne gi deg og din familie nok tid 
til å evakuere før det oppstår farlige situasjoner 
som du ikke kommer ut av. 
 – Komfyrvakt og brannteppe på kjøkkenet 
anbefales også, og komfyrvakt er nå et krav i alle 
elektriske anlegg som installeres etter 2010.
 Han forteller at hver tiende dødsbrann bok-
stavelig talt tilberedes på komfyren.

Sjekk utstyret
Like viktig som å skaffe seg skikkelig og godkjent 
utstyr, er det å passe på at det fungerer som det 
skal med jevne mellomrom.
 – Alle håndslokkere som omsettes i Norge 
skal være godkjent av Veritas eller Nemko. Når 
det gjelder røykvarslere skal disse være merket 
med EN-NS 14604. Røykvarsleren tester du med 
testknappen en gang i måneden, og batteriet skal 
byttes 1. desember hvert år.
 Det finnes en egen standard for vedlikehold 
av brannslokningsapparat, og den krever at du 
som boligeier inspiserer apparatet fire ganger 
hvert år. Da bør du sjekke om trykkmåleren står 
på det grønne feltet, snu pulverapparatet på ho-
det for å høre/føle at pulveret er løst, sjekke at 
sikringspinnen er intakt og at datoen for kontroll 

og service ikke er utgått. I tillegg skal apparatet til 
kontroll hvert femte år og til service hvert tiende 
år. 
 Mange glemmer også av de dagligdagse 
brannfellene som laderen til mobiltelefonen, og 
setter gjerne på oppvaskmaskin, tørketrommel 
og vaskemaskin før de drar på jobb eller legger 
seg. Dette er ikke anbefalt.
 – Vi anbefaler ikke å bruke slikt utstyr om 
natten eller når det ikke er folk til stede. Natten 
er selvfølgelig en tid på døgnet hvor de som bor 
der er veldig sårbare, avslutter Haugrud. 
loo@huseierne.no

Fakta:
• Eier av bolig skal sørge for at boligen er utstyrt med minst en 

sertifisert røykvarsler, plassert slik at den høres tydelig på alle 
soverommene når dører er lukket.

• Eier skal også sørge for at boligen er utstyrt med minst ett av 
følgende slokkeutstyr:
a. pulverapparat på minimum 6 kg med ABC-pulver
b. skum-/vannapparat på minimum 9 liter
c. skum-/vannapparat på minimum 6 liter med effektivitetsklasse  
    på minimum 21A
d. formfast brannslange med innvendig diameter på minimum  
    10 mm, eller
e. annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet

• Slokkeutstyret skal kunne benyttes i alle rom.

Kilde: DSB.

Husbrannslange må være lett tilgjengelig. Fjern poser, bøtter 
og annet utstyr som stenger for tilgang. Sjekk hvert kvartal at 
slangen er tilkoblet og at den fungerer. 

Brannstige / branntau må ligge tilgjengelig eller være montert 
fritt for hindringer ved rømningsvei. Det er viktig at hele  
familien er gjort kjent med hvordan utstyret fungerer.   
I nødsituasjon kan det være for sent.
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De siste årene har tilbydere av såkalte seniorlån 
og pensjonistlån eksplodert, og mange eldre 

velger å benytte seg av denne muligheten til å fri-
gjøre kapital med sikkerhet i egen bolig.
 Det fungerer ofte slik at du får utbetalt en stor 
engangssum eller en gitt sum hver måned frem 
til du dør eller eventuelt flytter ut av boligen, og 
først da skal du begynne å betale tilbake. Banken 
har i mellomtiden hatt sikkerhet i boligen din og 
legger til rentene på lånet ditt månedlig.

Lokker med lån

NYE MULIGHETER: Senior-
lånene kan hjelpe deg å 

frigjøre noen av verdiene 
som du har opparbeidet 
deg gjennom livet, men 
pass på at ikke alt blir 
borte underveis. Foto: 
Johner / NTB Scanpix.

 Mange tenker at dette er en fin måte å bruke 
oppsparte verdier på seg selv på eldre dager frem-
for å gi pengene videre til neste generasjon, men 
er ikke klar over hvor høy totalsummen faktisk 
blir når man verken betaler renter eller avdrag 
underveis.
 Pensjonistforbundet advarer nå mot slike 
lån, og Finansportalen sier også at prisen på dis-
se lånene ofte er høy sammenlignet med andre 
alternativer som rammelån og fleksilån. 

Å ville bruke noen av verdiene man har spart seg opp gjennom livet på seg selv som 
pensjonist er forståelig, men sjekk opp alle alternativer før du tar opp seniorlån.

     TeksT: Linda 
Ørstavik Öberg
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LÅN + RENTER

 Vi har sammen med Finansportalen sjekket 
hva et seniorlån koster deg over tid, og det er fullt 
mulig å frigjøre penger til forbruk på en billigere 
måte enn dette.

For høy pris
I dag viser søk hos Finansportalen at det er åtte 
norske banker som tilbyr denne typen lån. Eli-
sabeth Realfsen, redaktør og daglig leder av Fi-
nansportalen.no, forteller at de ikke advarer mot 
selve seniorlånene i seg selv.
 – Det er prisen på disse lånene vi mener er høy 
i forhold til hva en god del seniorer stiller som 
sikkerhet for lånene. Som alle forbrukere bør se-
niorer tenke seg godt om før de inngår låneavtaler 
som gir dem relativt høye renter.  
 Argumentene leverandørene bruker for den re-
lativt høye prisen, er at risikoen knyttet til å tilby 
seniorlånene er høy fordi bankene garanterer at 

du aldri skal behøve å tilbakebetale lå-
net og rentene.  
 – Vi mener likevel at prisen på 
seniorlån er så mye høyere enn prisen 
for vanlige rammelån at seniorer som 

har behov for en relativt liten lånesum i forhold til 
verdien av sin nedbetalte bolig bør sjekke ut om 
ikke behovene deres for både likvider og trygghet 
kan være godt nok dekket med billigere lånealter-
nativer før de tegner et seniorlån, sier Realfsen.
 Hun sier at pensjonister med nedbetalt bolig 
bør imidlertid være seg svært bevisst at de med 
sin sikkerhet ofte er gullkunder for bankene, og at 
dette er en posisjon de må vite å utnytte godt. 
 – En rekke banker vil ønske å strekke seg langt 
for å kunne yte lån med så god sikkerhet som det 
her er snakk om. 

- Betal renter
Harald Olimb Norman, generalsekretær i Pensjo-
nistforbundet, ønsker ikke å fraråde pensjonister å 
frigjøre verdier for å hygge seg på eldre dager, men 
er opptatt av at folk undersøker og tenker seg nøye 
om før de underskriver lånepapirene.
 – Vi legger oss ikke opp i hvordan folk bruker 
sine verdier, men vi bryr oss om at de får de beste 
vilkårene på markedet. Det finnes alternativer til 
seniorlån dersom du sitter på en nedbetalt bolig, 
og vi vil gjøre norske pensjonister klar over at det „

GRAFIKK: Tenk deg at du låner 1 million kroner med huset som sikkerhet når du er 60 år. Jo lenger du lever, desto 
større blir forskjellen i kostnader mellom seniorlån (rød farge) og et fleksilån (oker). Søylene viser kostnader, det vil 
si lån + renter + rentesrente, på seniorlån med en rente på 5,2 prosent og fleksilån med en rente på 4,2 prosent.
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finnes andre lån der de ikke trenger å betale så 
høy rente til banken, sier han.
 Det finnes gode alternativer til pensjonistlån 
og seniorlån når du har nedbetalt bolig som sik-
kerhet, og det kan lønne seg å gå til den banken 
du allerede har et forhold til og stoler på for å 
høre hva de kan tilby.
 – Jeg anbefaler alltid de som ønsker å låne 
på huset eller hytta om å velge en modell der de 
i alle fall betaler renter, slik at ikke lånet konti-
nuerlig stiger. Såkalte fleksilån og rammelån har 
som oftest gunstigere rente enn seniorlån, og da 
slipper du å legge igjen unødvendig mye verdier 
i banken, sier Norman. 

Kan gi problemer senere
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at de over 67 år 
i 1999 hadde en gjennomsnittlig gjeld på 45 500 
kroner. I 2011 er gjennomsnittlig gjeld for sam-
me aldersgruppe økt til 188 900 kroner.
 Pensjonistforbundet sier at nye statistikker vi-
ser at pensjonister er den gruppen har hatt størst 
vekst i lånegrad de siste årene. Før møtte man 
pensjonisttilværelsen med oppsparte midler, og 
var dermed bedre rustet for å klare seg på en la-
vere inntekt. Det å gå inn i pensjonisttilværelsen 
med mye gjeld eller oppta nye lån som pensjo-
nist kan være utfordrende, særlig når det i fram-
tiden er mer usikkert hva man kan forvente av 
egen pensjon.
 – På generelt grunnlag mener jeg man alltid 
skal være forsiktig med å ta opp lån hvor man 
verken betaler renter eller avdrag, fordi slike lån 

kan gi deg problemer senere. Lånebyrden vil 
stige for hvert år som går, og effekten av renters 
rente kan bli en meget dyr affære, sier Norman.
 Han sier at selv om man er ved god helse og 
har mye reiselyst når man er 67, kan det også 
komme en dag senere i livet når du har behov el-
ler ønske om en annen mer tilrettelagt bolig. Da 
er det synd om du ikke har mulighet til å flytte 
fordi den boligen du bor i tilhører banken.
 – Grunnen til at vi går ut med denne advarse-
len er rett og slett for at folk skal være oppmerk-
somme når de tar opp lån på verdier de har brukt 
store deler av livet på å tjene opp, slik at de ikke 
risikerer å angre bittert senere, sier Norman.

Flest enslige kvinner
BN Bank er en av dem som reklamerer for såkalte 
seniorlån for dem over 60 år, og i Finansporta-
lens oversikt står de per 21.10.13 oppført med en 
nominell rente på 5,3 prosent, og effektiv rente 
på 5,44 prosent. Til sammenligning ligger effek-
tiv rente på de billigste avdragsfrie fleksilånene 
på rundt 4 prosent, mens det billigste seniorlå-
net ligger på 5,2.
 Torstein Strøm Torjuul, markeds- og kommu-
nikasjonssjef i BN Bank, forteller at de har opp-
levd en økning i antall henvendelser om senior-
lån de to siste årene.
 – Totalt antall kunder for alle banker som til-
byr seniorlån ligger på rundt 5 500, og BN Bank 
sin markedsandel ligger på litt under halvparten. 
Blant de som tar opp slike lån hos oss er rundt 
40 prosent enslige kvinner, 20 prosent er enslige 

Lån 1 million kroner. 
Akkumulert gjeld 

(dvs. inklusive renter) 
i prosent av boligverdi 

forutsatt 3% pris-
stigning på 
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Foto: Susanne Walstrom / NTB Scanpix.

menn og 40 prosent er par. Vi opplever at kun-
dene undersøker mye før de bestemmer seg for 
produktet, sier han.
 Hvor mye du kan låne gjennom et seniorlån 
beregnes på grunnlag av boligens verdi, belig-
genhet og kundens alder. De som er eldst lever 
kortere, og får derfor låne mest siden det ikke be-
tales løpende renter.
 – En 60-åring som bor i sentrale strøk kan 
låne cirka 25 prosent av boligens verdi, mens en 
80-åring kan låne opptil 49 prosent. 49 prosent 
av boligens verdi er maksimum uansett alder, 
forteller Torjuul.

Ingen tap på lånene
Per i dag ligger altså såkalte seniorlån cirka 1 pro-
sentpoeng høyere enn vanlige fleksi- og ramme-
lån, og BN Bank begrunner dette med risikoen 
banken tar ved slike lån.
 – Renten er høyrere fordi banken garanter at 
kunden får bo i boligen så lenge han eller hun 
lever, uansett hva som skjer med boligpriser og 
rentenivå i årene som kommer. Risikoen for ban-
ken er at det kan oppstå et stort verdifall på bo-
ligen, og dersom boligens verdi er mindre enn 
lånets saldo ved forfall må banken dekke tapet.
 – Når dette er sagt mener vi at det er krevende 
å sammenligne produkttypene. Det er kundens 
livssituasjon, behov og økonomi som er bestem-
mende for valg av produkt, sier Torjuul. 
 Stigning i boligprisene og lav rente har ført til 
at disse lånene har vært god butikk for bankene. 
Siden oppstarten i 2007 har ikke BN Bank hatt 
noen tap på sine seniorlån. 
 – I denne perioden har boligprisene med få 
unntak steget jevnt, men vi har ingen garanti for 
at vil fortsette.
 På spørsmål om hvordan BN Bank hadde stilt 
seg til at en 67-åring søkte om avdragsfritt lån på 
1 million kroner over 30 år med sikkerhet i en 
nedbetalt bolig verdt 5 millioner, sier de selv at 
de ville informert kunden om billigere alternati-
ver.
 – Dersom kunden har økonomi og betje-
ningsevne for et ordinært lån, vil vi kunne inn-
vilge et lån med avdragsfrihet i inntil 10 år og 
eventuelt fornye den avdragsfrie perioden etter 
ny vurdering. Dette alternativet vil vi informere 
kunden om, avslutter Torjuul.
 Det er viktig å vite at banken som gir seni-
orlånet tar full pant i boligen, slik at det ikke er 
mulig å ta opp andre lån med pant i boligen.
loo@huseierne.no

Foto: Hans Berggren / NTB Scanpix.

Foto: Mikael Jonsson / NTB Scanpix.

PLUSSTID: Med en mil-
lion ekstra når man blir 

pensjonist, kan drømmer 
går i oppfyllelse.
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Belyser du hagen din med stearinlys? Koselig 
det, men litt tungvint i lengden kanskje! 
Er garasjen klar for en oppgradering med litt mer belysning? Hva med selve huset, står det i mørket?
Eller hva med hagen og innkjørselen, ligger disse mørket? Hvis svaret er ja på noen av disse spørs-
målene, ta kontakt med en av våre Sikringen installatører for et pristilbud.

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

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

bestilling hos installatør.

0 20 60
For elektriker, ring
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nyttpåmarkedet

Å ha friske urter for hånden til matlagingen er 
luksus i hverdagen, og nå er det fullt mulig å få 
til uten et snev av grønne fingre. Kjøp ferske ur-
ter, sett dem inn i Fiskars KitchenGarden, fyll på 
med vann, skru på LED-lyset og plasser kuppelen 
over urtene. Med premium-versjonen er det mulig 
å dyrke frem urter fra frøstadiet for deg som vil 
teste ut ferdighetene. Priser fra 1 500 kroner, 
og finnes hos Jernia og Plantasjen.

Luksusføtter
Trenden innen spa og wellness har 
nå spesielt fokus på føttene, og 
mange av oss bruker mye penger 
på pedikyr og fotmassasje. Den 
tyske armaturprodusenten Dorn-
bracht henger seg nå på fotpleie-
trenden, og har utarbeidet et 
elektronisk programmerbart fotbad 
til hjemmet. Det kan stilles mot de 
forskjellige fotreflekssonene for å 
stimulere blodsirkulasjon og løse 
opp muskelspenninger, og styres 
digitalt. Prisen for å få følelsen 
av spa hjemme starter på 92 660 
kroner.

Kjøkkenhage

Julen er stemningsfull og vekker gode 
minner i oss alle, men julen er på mange 

måter barnas høytid. Nisser, pepperkakehus 
og kalender er kjente inslag i mange hjem, 

og desember er måneden der tusenvis av 
forventningsfulle barneføtter forter seg 

bort til kalenderen når de våkner. Det 
blir mer og mer vanlig å lage sine egne 

adventskalendere,men for mange krever det 
nok fantasi bare å fylle alle lommene med 

små overraskelser. Skandinavia julekalender 
koster 199 kroner på Skeidar.

Adventstid

Baketid
Julen nærmer seg med stormskritt, 
med matlaging, baking og innekos. 

Wilfa lanserer nå Grand Gour-
met, som skal være en av de 
sterkeste kjøkkenmaskinene på 
markedet. Den har en kraftig 
motor på 1500W, og en kapa-
sitet på 5,5 liter. Standard-
tilbehør er visp, røreskjeer og 
deigkrukke, men det er også 
mulig å supplementere med 
grønnsakshakker, kjøttkvern og 
blender. Prisen er 3 495 kroner.

Julelys
Markslöjds julestjerner er ikke laget 
av papp og stål som de klassiske 
stjernene; her gir naturmaterialene 
lin og jute en mer rustikk og dus 
julestemning. Både pendelstjernen og 
bordstjernen kommer i flere størrelser, 
Stoffene er slitesterke, og holder seg 
fine over tid. Priser fra 445 til 750 
kroner.

I julen fører alle veier hjem.
Marjorie Holmes
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ONE+™ er den nye batteridrevne 
spikerpistolen fra Ryobi. AirStrike-
teknologien sørger for intern luft-
komprimering, noe som resulterer i 
en ultrakompakt spikerpistol. Den er 
vedlikeholdelsesfri og uten drifts-
omkostninger. Praktisk frigjøring av 
fastklemte spiker og enkel dybde-
justering. Dobbel LED-belysning. 
Pris 1 999 kroner. www.ryobitools.no

Støvsuger bergenet 
på kvinner?
Electrolux har samarbeidet med neglelakkleverandø-
ren OPI for å lage en eksklusiv utgave av den iko-
niske oppladbare støvsugeren Ergorapido. Fra og med 
november kan du kjøpe en limited edition støvsuger 
som matcher neglelakken din. Veiledende salgspris 
vil være rundt 1 999 kroner. www.electrolux.no

Batteridrevet 
spikerpistol

De fire norske kokkene fra The 
Flying Culinary Circus har kommet 
med en kraftig skjærefjøl laget av 
miljøvennlig bambus. Det er et 
lite hull hvor man kan plassere 
smarttelefon eller nettbrett. Få 
kontroll over oppskriftene dine 
uten at de blir våte eller se på 
film mens du lager mat. Den 
kommer i to størrelser og har 
en pris fra 599 kroner. 
www.fccircus.com

Smart på kjøkkenet

Stol til nettbrett-
generasjonen
Hjellegjerde kaller motioncon-
cept for en interaktiv stol, rett 
og slett fordi stolen interagerer 
med kroppen til den som sitter i 
den, i følge produsenten. Stolen 
har en rygg som automatisk 
retter seg opp igjen etter bruk. 
Motionconcept kommer med og 
uten armlener og i seks forskjel-
lige design, med høy og lavere 
rygg. www.hjellegjerde.no

Arboristens venn
Den teknisk avanserte sagen T540 XP 
er først og fremst tiltenkt arborister, 
men er selvsagt også arbeidsredskapet 
for anleggsgartnere og andre kunde-
grupper. Motorsagen har god ergono-
misk utforming og brukervennlighet. 
Pris 5 999 med varme i håndtaket.

Den som ikke gjør noe for andre gjør intet for seg selv.
Goethe



77hus&bolig 6-2013

1

FA R E R  O G  F E L L E R  V E D

ARV OG GAVER
Ung på 

boligmarkedet
boligmarkedet

Gode råd når du skal kjøpe bolig

131_forside_388.indd   1

17.09.2013   11:15:45

Boligkjøp er den største investeringen de fleste 
av oss gjør her i livet. Likevel er vi gjerne bare 
middels godt rustet når vi for første gang kaster 
oss ut i markedet. Hva er det viktig å se etter på 
visning? Hvordan skal vi forstå hva takstmannen 
egentlig mener når han skriver at det er «noen 
sprekker i flisene på badet» i taksten? Hva er 
forskjellen på primærrom, bruttoareal og bruks-
areal? Hva slags lån kan man velge mellom, 
og hva vil det si at noen  
kausjonerer? 

NYTT HEFTE: 

Ung på boligmarkedet
Disse, og en haug andre spørsmål finner du svar 
på i Huseiernes Landsforbunds nye hefte «Ung 
på boligmarkedet.» Heftet består av en rekke 
lettfattelige artikler som tar for seg hvert enkelt 
steg i boligkjøpsprosessen, fra visning til kjøp 
og eventuelle mangelskrav i ettertid. Man tren-
ger ingen forkunnskaper for å skjønne eller ha 
nytte av artiklene. Med andre ord: Et «must» for
   den som skal gjøre sin første 

store investering i fast 
eiendom. 

Heftet kan bestilles 
fra HLs hjemmeside
www.huseierne.no 
(klikk deg inn på 
“Temahefter” eller 
«Bestill trykksaker» 
under menyen 
«Kontrakter»), 
eller du kan bruke 
kupongen på side 86. 

For medlemmer koster 
heftet 59 kroner; 
for ikke-medlemmer 
99 kroner. 

Drømmer du om å kjøpe din første bolig, eller kjenner du noen som gjør det? Huseiernes Landsforbunds 
nye hefte «Ung på boligmarkedet» gir førstegangskjøperen et godt grunnlag for en trygg handel.  

TEKsT: Rikke ÅseRUD

medlemsnytt
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A-K MASKINER
NORGES STØRSTE FORHANDLER AV HUSQVARNA SNØFRESERE

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

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

A-K pris kr 6 990,- 

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

A-K pris kr 10 990,-

A-K maskiner 
Telefon 63 94 06 00

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

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

A-K pris kr 15 995,-

A-K prisA-K prisA-K pris

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

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

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

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

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

Kr 29 990,-

NYHET!

BESTSELGER!

A-K prisA-K prisA-K pris

Kr 21 995,-
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Se for deg denne situasjonen: Du står og 
diskuterer med naboen, kanskje vil du 

ha ned et av trærne hans, dere vil finne ut 
av hvordan dere skal dele på snømåkingen 

i oppkjørselen, eller dere diskuterer 
hvordan dere skal få målt radonnivået 
hjemme. Plutselig kommer du på noe 
du har lest i Hus & Bolig om akkurat 
det temaet. Men nøyaktig hva var det 

som stod i den artikkelen – og hvor er 
det blitt av det bladet nå? Ingen grunn til 

panikk: Har du en smarttelefon eller et nett-

brett for hånden, kan du nemlig enkelt lese 
Huseiernes medlemsblad når som helst og hvor 
som helst, med den nye Hus & Bolig-appen. 
Appen ligger gratis tilgjengelig i App Store og 
kan brukes på alle smarttelefoner og nettbrett.
 Både medlemmer i Huseiernes Landsfor-
bund og andre kan laste ned appen. Ikke-
medlemmer må imidlertid betale for tilgang til 
bladene. Som medlem logger du deg inn for 
gratis tilgang. Bildeserien ovenfor viser 
hvordan.  

1  Trykk på    
«Abonner nå» 3 Gå inn på   

«Opprett konto»2  Trykk på    
«Kampanjekode»

medlemsnytt

Ny app: Les Hus & Bolig på mobilen
TekST: Rikke ÅseRud

4  Skriv inn din e-postadresse 
og et valgfritt passord og 
trykk på «Opprett konto»

6 Trykk «Lukk» når beskjeden 
om at kampanjekoden er 
aktivert dukker opp

5 Oppgi kampanjekoden   
«bolig2013» (små bok-
staver, ingen mellomrom) 
og trykk «Aktiver»

7 Bladene er klare til å 
lastes ned og leses 

... Og forhåpentligvis finner 
du artikkelen du lette etter.
 

Blader som er eldre 
enn nummer 4-2013 vil ikke 
bli tilgjengelige via appen, 
men alle nyere utgaver vil 

legges ut fortløpende.
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Huseierdagen 2013
TeksT: Jasmin s. HeJaz 

siste dag i oktober arrangerte Huseiernes Landsforbund 
åpent hus for alle, og temaet på årets Huseierdag var 
«Ung på boligmarkedet». arrangementene var godt besøkt.

Rundt om i landet var det satt opp et mangfoldig program, og flere steder 
ble det leid inn profesjonelle artister for å lede seansen. Det er en rekke 

ting førstegangskjøpere bør være oppmerksom på før de skal kjøpe bolig, 
og dette fikk de belyst på Huseierdagen gjennom flere foredrag. I tillegg 
bød kvelden på gratisådgivning hos advokater, eiendomsmeglere, 
takstmenn og bankansatte, samt enkel servering.
 I Oslo ble det et roligere arrangement 
med mindre foredrag enn de andre 
stedene. Dette grunnet at det nett-
opp har vært ungdomskonferanse 
med samme tema på Latter. 
 I Drammen var det for eksempel 
et stort opplegg på Union scene, 
og publikum kunne blant annet 
høre bandet Mamas Garden. 
Foto: Andres Rodriguez / 
scanstockphoto.
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Ny avtale på 
håndverker-
tjenester

Fra 23. september 2013 kan alle HLs 
medlemmer i Oslo og Akershus glede 

seg over den nye entreprenøravtalen 
med ES Bygg AS. Avtalen omfatter flere 
varer og tjenester.
 – Ettersom Oslo og Akershus er vår 
desidert største region har vi klart å 
fremforhandle en slik avtale med dette 
firmaet. Avtalen sikrer medlemmene en 
meget god pris på blant annet tømrer- 
og snekkerarbeid, og gode rabatter på 
varer man kjøper gjennom firmaet, sier 
markedssjef Ulf Borgan i Huseiernes 
Landsforbund.

Omfattende avtale
Avtalen gir medlemmer tilgang til alle 
ES Byggs tjenester. De omfatter tøm-
rer- og snekkerarbeid, mur- og flisear-
beid, støpearbeid, montering av stillas, 
vedlikehold, nybygg og forefallende 
arbeid. ES Bygg er selv ansvarlig for 
egne underleverandører.
 – Formålet med avtalen er å gi HLs 
medlemmer et eksklusivt tilbud på varer 
og tjenester. Med dette får vi en meget 
god totalpakke som dekker et behov vi 
og våre medlemmer har etterspurt i lang 
tid, sier Borgan.
 HL medlemmer får rabatter på alle 
tjenester og varer gjennom ES Bygg.
 – Avtalen sier at medlemmer får 
en lav timepris på arbeid som utføres. 
Prisen ligger på 410 kroner eksklusive 
moms når det er faglært arbeidskraft, 
sier Borgan som er meget fornøyd med 
prisene.
 I tillegg gis det 15 prosent rabatt på 
trelast og malermateriell, og på spesial-
bestilte varer får man 10 prosent rabatt.
 ES Bygg AS er et entreprenørselskap 
med base i Oslo og Akershus og teller i 
dag 12 ansatte. Les mer på huseierne.no 
under distriktsavdeling Oslo og Akers-
hus.

Stor pågang

Flere medlemmer i Huseiernes 
Landsforbund fører til stor  

pågang i juridisk avdeling.
 – Juridisk avdeling har så langt 
i år fått inn nesten 6 000 skriftlige 
saker, og det er noen saker mer enn 

vi hadde på slutten av året i fjor, 
forteller advokat Annita Magnussen. 
Ved årets utgang regner hun med at 
de vil havne like oppunder 7 000 
saker. Økningen så langt i år er på 
19,1 prosent.
 I tillegg håndterer avdelingen i 
Oslo årlig over 30 000 henvendelser 
på telefon.

medlemsnytt

Som å vinne i lotto
Å vinne en av toppgevinstene i Husei-

ernes Landsforbunds vervekampanje 
må nesten kunne sammenlignes med å 
vinne i Lotto. Helt fra vi ble oppringt av 
Truls Rime som fortalte om gevinsten og 
fra vi mottok gratulasjonsbrevet fra Tema 
Helse, har vi sett frem til oppholdet i 
Eger. Etter å ha gjennomført turen må vi 
si at virkeligheten overgikk våre største 
forventninger. Vi ble møtt på flyplas-
sen i Budapest og kjørt i ekspressfart til 
Imola Hotel Platan, et svært tiltalende 
og moderne hotell, og ønsket velkom-
men av Dalma i resepsjonen. Dalma sto 
klar med oversikt over hva vi skulle gjøre 
når. Det var massasje, manikyr, pedikyr, 
middager, sigøynermusikk og vinsmaking 
m.m. Dalma guidet oss også rundt i Eger 
til fots.
 Vi ble innlosjert i en nydelig suite, 

benyttet oss jevnlig av badeanlegget, og 
nøt behandlingene i velværeavdelingen. 
Hotellet bød også på førsteklasses mat og 
gode viner.
  Det var også veldig hyggelig å møte 
Peter Batta og hans kolleger fra HL, samt 
representanter fra HLs samarbeidspartne-
re. Vi følte oss virkelig som VIP-personer 
gjennom hele weekenden. At arrangørene 
sørget for godt vær under opp-holdet, er 
vel bare slik man kan forvente.
  Vi er som sagt overveldet, og vil få 
takke HL for en fan-tastisk premie. Vi vil 
gjerne anbefale et opphold på Imola 
Hotel Platan til andre. En stor takk også 
til Tema Helse v/Elisabeth og Temareiser 
v/Tom som sto for det praktiske opp-
legget av turen.

Svein-Erik og Inger Gjersøe, 
Lørenskog

Løsning på 
kryssord-
oppgaven i 
nr. 4-2013
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medlemsnytt

Elleville julelys, blinkende slynger, nisser, 
julemusikk, snømenn og sleder utenfor huset, 

eller mer tilbaketrukket med hjemmelagde krem-
merhus, stearinlys og julebakst. Hvordan pynter 
og ordner dere i huset for å få opp julestemnin-
gen i desember?
 I fjor oppfordret vi dere lesere til å bygge 
Norges flotteste pepperkakehus, og respoensen 
var overveldende. Vi fikk inn utallige fine bidrag 
fra hele landet, men det var til slutt Malwina 
Cecylia Bielajew Steen fra Sola i Rogaland som 
stakk av med den gjeve førstepremien på 10 000 
kroner for sin vakre stavkirke.

 I år vil vi ikke være noe snauere, og inviterer 
dere igjen til å være med å imponere oss i jury-
en og samtidig spre julestemning blant lesere og 
følgere på sosiale medier.
 Også i år kan vi friste med en hovedpremie 
på hele 10 000 kroner, samt kåring av mange 
heldige vinnere som får fine premier underveis i 
hele desember.

Last opp dine bilder
For å delta må du rett og slett bare ta et bilde 
av ditt julepyntede hus, enten innsiden, utsiden 
eller begge deler. Så må du laste opp bildet på 

KONKURRANSE: 
Ja, nå er det jul igjen
Snart trer vi inn i desember, og i år vil vi gjerne se hvordan du pynter til jul.

     TEkST: Linda 
ØrStavik Öberg

SÆRPREGET: Juryen vil 
først og fremst legge 
vekt på kreativitet 
og fantasi. Foto: Per 
Magnus Persson / NTB 
Scanpix. 
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Hus & Boligs Facebook-side.
 Hver deltager kan kun sende inn tre bilder, og det 
er viktig at innleggene er merket med navn og telefon-
nummer slik at vi enkelt kan få tak i deg hvis du er en av 
de heldige vinnerne.
 Bildene må være i jpg-kvalitet, og ha en stør-
relse på minimum 1 MB og maksimum 6 MB. Hus & Bolig 
forbeholder seg retten til å bruke alle bilder som blir sendt 
inn til konkurransen i papirutgaven av bladet og / eller på 
våre nettsider. 
 Juryen vil legge vekt på kreativitet og fantasi, 
men vi vil også se på hvor mange ”Likes” ditt julepyntede 
hus har fått. Be gjerne venner og familie stemme på ditt 
bidrag.

Konkurranseregler
Alle kan delta, og ingen bidrag er for store eller små.
Konkurransen varer fra 1. desember til 22. desember 
2013 klokken 24.00, og vinneren kåres mandag 
23.desember, altså på selveste lille julaften.
 Det eneste vi krever av deg er at du liker siden 
vår på Facebook, samt laster opp bildet ditt der eller 
sender det på epost til husogbolig@huseierne.no. 
Vips så er du med i kampen om hovedpremien på 
10 000 kroner, i tillegg til heder og ære.
 Vi deler også ut 10 ryggsekker og 3 ukesvinnere 
som får 1 000 kroner hver underveis i konkurransen. 
Følger du med på siden vår, kan du se hvem som vinner.
 Redaksjonen i Hus & Bolig vil være jury for 
konkurransen, og vinneren vil annonseres på Facebook.
Følg med på Facebook og på www.hus-bolig.no. 

HJEMMELAGET: 
Kanskje har du 
laget noe av 
julepynten selv? 
Foto: Nina Gran-
lund Sæther

LYSBONANANZA: Det er ikke
 sikkert a

t du er like iv
rig på jule-

pyntingen som denne familien, men det gjør ingenting. 

Vi vil se h
vordan våre lesere 

over hele landet skaper jule-

stemning hjemme. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix.

SÆRPREGET: Kanskje har du 
et gammelt famileklenodium 
du har lyst å dele med Hus & 
Boligs lesere. Foto: Per Eriks-
son / NTB Scanpix.
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Hva er dine viktigste oppgaver som distriktsleder i HL?
– Mine viktigste oppgaver er å hjelpe medlemmene på en best 
mulig måte og samtidig tilrettelegge for lokale aktiviteter.

Hva slags yrkesbakgrunn har du?
– Jeg er utdannet eiendomsmegler og har jobbet med det 
siden 1987. Både i Tønsberg, Drammen og nå i søndre del av 
Buskerud.

Hva kan du hjelpe HL-medlemmer i ditt distrikt med?
– Jeg kan hjelpe medlemmene med alt de har av spørsmål. 
Mange av de eiendoms relaterte tingene tar jeg meg av, etter-
som jeg er eiendomsmegler. Hvis det er noe jeg ikke kan svare 
på, sender jeg de videre til en av HLs advokater.

Kan du gi et eksempel fra en sak hvor et medlem nylig fikk 
hjelp av deg?
– Et sameie med utfordringer med hensyn til parkering er en 
sak jeg nettopp har hjulpet til med. Det var usikkerhet rundt 
parkering, men saken ble løst.

Hva er din viktigste lokale kampsak?
– Jeg tror det må være å begrense omfanget av eiendoms-
skatten.

Hvordan kan folk i ditt distrikt kontakte deg?
– Jeg kan kontaktes på telefon 31 29 74 03 eller 91 78 52 72. 
Send også gjerne e-post til buskerud-s@huseierne.no, eller 
kom innom kontoret. Våre kontortider er 8.30 til 16.30 aller 
hverdager.

Bli kjent med vår distrikts-
leder i Buskerud Sør
Navn: Fred-Ivar Myrseth
Alder: 47
Bosted: Sætre, Hurum
Har vært distriktsleder i Buskerud Sør siden 1992

Bli kvitt veggedyr med Gardex 
og spar tusenlapper. Proff og Privat! 

Tlf. 22 25 32 00.    Over 150.000 kunder.    www.gardex.no

Vi løser alle dine skadedyrplager med 
Gardex ”Gjør Det Selv” produkter.

20 år
1993-2013

Maur, kakerlakker, 
edderkopper, 
vepsebol med flere.

Katt, elg, rådyr 
og grevlingjager.
For batteri eller nett-
adapter, dekker 
100/400/600 kvm. Klesmøll og melmøll,  

bruk spray, limfeller 
og luktposer.

Mus, rotter og 
flaggermusjager.
Går på batteri eller
230V, dekker 
30/50/100/500 kvm.

Mus og rottefritt.
Giftfritt, laget av 
planter. Lev. i sett 
med middel og 
matstasjoner klar til 
bruk.

- jeg flytter

Jordrottejager.
Dekker 800 kvm.
Går på batteri (4xD) 
som varer i ca. 4-6 
måneder. 

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
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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

                            

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

                            

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



85hus&bolig 6-2013 95hus&bolig 1-2013 •

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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løp & kjøp

GLASSARBEID

Glassmester
Bilglassmontering

Glasshyller
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu AS
Smalvollveien 63, 0667 Oslo

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

TRENGER DU 
NOE TIL HUSET?

Du kan finne det 
her under vignetten 

løp & kjøp.

Våre annonsører 
står mer enn 

gjerne til tjeneste.
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OPPVARMING

GARASJER OG PORTER

Kvalitetsgarasjer og garasjeporter

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

Kjøp trygghet
og kvalitet!

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

Kupongen sendes til:

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

Navn:

Adresse:

Medlemsnr.:

(SKRIV TYDELIG)

Medlem Ikke medlem Antall

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

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

Næringsleiekontrakt, sett à 2 44,- 75,-

Skjøter 19,- 39,-

Kvitteringsbok, husleie 29,- 49,-

Garasje/biloppstillingsplass 19,- 39,-

Vaktmester hel stilling 19,- 39,-

Portner bistilling 19,- 39,-

Varsel ved mislighold 19,- 29,-

Oppsigelse 19,- 29,-

Hevingserklæring 19,- 29,-

Begjæring om oppdeling 
i eierseksjoner 19,- 39,-

Hjemmelserklæring ved arv 19,- 39,-

Festekontrakt 19,- 39,-

Kjøpskontrakt 19,- 39,-

Begjæring om utlegg/forliksklage 19,- 39,-

Pantobligasjoner 19,- 39,-

Rapport om kommunale avgifter 50,- 70,-

Internkontrollsystem for huseiere 2 300,- 2 860,-

Samleperm Hus & Bolig 60,- 80,-

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

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

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

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

Wyller: «Borettslovkommentaren» 630,- 890,-

Figursamling om våtromsnormen 98,- 298,-

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

Farer og feller på badet 59,- 99,-

Farer og feller i kjelleren 59,- 99,-

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

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

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

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

Farer og feller på hytta 59,- 99,-

NY

NY
TRAPPER

www.nor-trapp.no
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Tokvam: «Boligutleie i praksis» 318,- 378,-

Mattsson: «Muggsopp i bygninger» 60,- 100,-
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Abonnement / gaveabonnement  kr 359,- pr. år / 6 utg. 
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FUKT- OG RADONPROBLEMER

fagfolk til tjeneste

ELEKTROINSTALLATØRER

Handler det om elektriker, 
trenger du bare ett nummer

02060

- din elektriker
www.sikringen.no

ANBUDSTJENESTER
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www.anbudstorget.no
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Telefon: 22 67 02 94
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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
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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

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

BYGG- OG TØMRERMESTER

RADONMÅLINGER

TEST HUSET 
FOR RADON NÅ!

www.radonlab.no

Tlf.: 
2196 03 50 

Radonlab_Radonlab  11/14/12  3:19 PM   
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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 1RØRLEGGERTJENESTER

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

STIGER OG STILLASER

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

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
VANNTETTING AV GRUNNMUR

Bruk oss eller utfør prosessen selv! 10% rabatt til medlemmer i Huseiernes 
Landsforbund. Husk rabattkoden hob når du handler i vår nettbutikk.   

Kontakt oss på www.vanntetting.no eller ring 40 06 80 28.

Husk å melde 
adresseforandring til 
post@huseierne.no
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Hus og Bolig 6-2013
deadline 18.10.2013

Bilde settes inn 
av redaktør/redaksjonen.
Setningen er:
Svak kommunikasjon og
en rigid personlighet er
ofte årsak til at 
nabokonflikter eskalerer.

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

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

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

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

Hus & Bolig

Fred. Olsensgate 5

0152 OSLO

kr 9,50

LØSNINGSSETNINGEN ER:

h&
b 

6-
20

13

Svaret på oppgaven i nr. 6 må vi ha senest 10. januar 2014. 
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk.
Send gjerne svaret på epost til kryssord@huseierne.no. 
Merk emnefeltet “Kryssord nr. 6”

Løsningen på oppgaven i Hus 
& Bolig nr. 4 var “Lokkepriser 
er forbudt, men mange 
meglere faller for fristelsen 
til å sette prisantydning 
langt under verditakst.”

Sissel H. Reistad i Tresfjord,  
Willoch Aanonsen i Nord-
fjordeid og Solveig Løseth i 
Høyanger hadde riktig svar, 
og de får tilsendt hver sin 
ryggsekk.

Løsningen på oppgaven i  
nummer 6 blir offentliggjort 
i utgave nr. 1-2014.
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Gå inn på 
huseierne.no

Flotte 
vervepremier!

Verv en venn
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Gå inn på 
huseierne.no

Flotte 
vervepremier!

Verv en venn

Medlemsfordeler

På huseierne.no får du detaljert informasjon om alle medlemsfordelene. 
Oppgi medlemsnummer ved henvendelse til partnere.

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.
Kontakt oss for gratis besøk av konsulent 
og et uforpliktende tilbud: 
e-post: post@kjellsmarkiser.no eller via 
tlf: 815 00 570   kjellsmarkiser.no 

 

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 byggevarer

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

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 homenet.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.

Rabatt på radonmålinger

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

Spar inntil kr 1.830,- første året på
boliglånet ditt. Har du boliglån hos oss 
gir vi deg gratis medlemskap i HL. I 
tillegg til å betale den årlige 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

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:

På huseierne.no får du detaljert informasjon om alle 
medlemsfordelene. Oppgi medlemsnummer ved 
henvendelse til partnere.

HLBUTIKKEN.NOHLBUTIKKEN.NO



Returadresse:
Huseiernes 
Landsforbund
4896 Grimstad
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