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10% rabatt på Super  
husforsikring bare fordi 

DU ER DEN DU ER
Siden du er medlem i HL får du nemlig 10 % rabatt på Super husforsikring  

fra If. Og det kan det være smart å benytte seg av. For de fleste av oss  
er huset den største investeringen vi gjør i løpet av livet. 

Med Super husforsikring får du de beste dekningene som finnes i markedet.  
Alle plutselige og uforutsette hendelser er dekket, og i tillegg hjelper vi deg å  
ta vare på huset ditt. Med Super husforsikring får du If Boligsjekk på kjøpet.

Vil du vite mer om Super husforsikring?
GÅ INN PÅ HUSEIERNE.NO, LES MER OG SE HVA FORSIKRINGEN VIL KOSTE DEG.
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Frafallet i videregående skole er skremmende høyt. 
30 prosent klarer ikke å fullføre. Reformene som skal 
hindre frafallet ser ikke ut til å virke. Konsekvensene er 
store: Forskning viser at de som faller ut av skolesys-
temet har betydelig økt risiko for å bli uføretrygdet og 
havne også utenfor arbeidslivet – allerede før de har 
begynt. Størst risiko for å falle fra har gutter i yrkes-
utdanning. Det bekymrer meg som er 
huseier. Hvordan skal vi i fremtiden få 
tak i dyktige snekkere, elektrikere og 
rørleggere når hver tredje elev drop-
per ut av skolen?
 Da NIFU, Nordisk institutt for 
studier av innovasjon, forskning og 
utdanning, intervjuet elever som 
hadde sagt farvel til skolen, oppga de 
fleste «lav motivasjon» og «feilvalg» 
som årsak til at de sluttet. Forskerne 
påpeker at årsakene kan være langt 
mer kompliserte, og trekker blant an-
net inn psykiske problemer. I en rap-
port fra Høgskolen i Oslo og Akershus pekes det også 
på en rekke utenforliggende problemer, blant annet 
vanskelige familieforhold med sykdom, vold, rusmis-
bruk i familien, depresjoner med mer. Mange av disse 
elevene er usynlige hjemme. De mangler anerkjennel-
se. Og selvfølelse. Ofte tar de denne følelsen med seg 
inn i klasserommet, og slik blir de usynlige på skolen 
også.
 Skolen er blitt stadig mer tilpasset barn som kom-
mer fra velutdannede akademikerhjem med velfylte 
bokhyller skal vi tro forskningsleder Anders Bakken 

ved NOVA, og jeg tror han har rett. Teoristerke elever 
seiler gjennom ti års grunnskole og tre års videregå-
ende skole med studiespesialiserende fag uten pro-
blemer. Særlig jentene klarer seg bra. De teorisvake 
begynner tidlig å kjede seg.
 Før kunne mange av disse elevene være konge i 
gymsalen eller på sløyden. I dag er også disse fagene 

delvis teoretisert. Der man før kunne 
boltre seg med skikkelige materia-
ler og realt verktøy, der man fikk en 
pustepause fra tavleundervisningen 
og kunne bruke stemjern, tollekniv 
og båndsag, må man nå forholde seg 
til at man på syvende trinn for ek-
sempel skal «beskrive særtrekk ved 
bygninger i nærmiljøet og sammen-
ligne med nasjonale og internasjo-
nale stilretninger» og på tiende trinn 
skal «gjøre rede for særtrekk ved 
nordisk design i et 
internasjonalt 

perspektiv». Jo da, målene 
er vel og bra. Men skal vi få 
flere av elevene til å trives 
på skolen slik at de fullfører, 
må vi tilrettelegge for mer 
praktisk arbeid. Allerede i 
grunnskolen.

Hus & Bolig arbeider etter Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig presseomtale, 
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Organet som har medlemmer fra presseorganisasjoner og fra allmenheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.  
Adresse: PFU, Rådhusgt. 17, Pb. 46 Sentrum, 0101 OSLO. Tlf. 22 40 50 40, faks: 22 40 50 55.
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Ramler ut av 
arbeidslivet

De som faller ut 
av skolesystemet 
har betydelig økt 

risiko for å bli 
uføretrygdet.

ngs@hus eierne.no

Thomas Haugersveen

  Leder // NiNa graNluND sæther
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Den 1. november tiltrer Elisabeth Kristensen 
som ny administrerende direktør i Huseiernes 
Landsforbund. Selv vil jeg fra samme dato gå 
over i en ny stilling som generalsekretær. Denne 
nye modellen ble vedtatt på HLs landsmøte i 
juni.
 Kristensen – som er siviløko-
nom fra Norges Handelshøysko-
le – kommer fra stillingen som 
sekretariatsleder i Yrkesorgani-
sasjonenes Landsforbund (YS). 
Før det var hun partner i Aukner 
Neuman AS og drev rådgivning 
innen strategi og organisasjons-
utvikling. Hun har også bred 
næringslivserfaring fra blant an-
net Norsk Hydro. Vi er overbe-
vist om at hun har mye nytt og 
spennende å tilføre HL og øn-
sker henne hjertelig velkommen!
 Mens Elisabeth Kristensen i første om-
gang skal konsentrere seg om administrasjo-
nen og våre distriktsorganisasjoner, skal jeg 
ta meg av HLs interessepolitikk og samfunns 
kontakt. Med dette vil vi oppgradere vår innsats 
i arbeidet med politiske myndigheter og media.

JUBILEET GÅR MOT SLUTTEN
25-årsjubileet til Huseiernes Landsforbund går 
mot sin ende. Markeringen startet den 20. janu-

ar i år på Håndverkeren møtesenter i Oslo – 
samme sted som HL ble konstituert på dagen 
25 år tidligere. Fra da av ble vi en forbruker- og 
interesseorganisasjon for alle boligeiere. Jubi-
leet ble også markert på vårt landsmøte i Hau-

gesund i juni. Og hver måned i 
løpet av året får 25 medlemmer 
tilsendt vår jubileumsbok og 25 
andre får en fin ryggsekk – etter 
loddtrekning. Hovedgaven er en 
fem-dagers spa-tur til Ungarn, 
noe som 25 ekstra heldige med-
lemmer er blitt trukket ut til. Vi 
tar sikte på å runde av jubileet 
med ulike markeringer i alle våre 
distriktsorganisasjoner på Husei-
erdagen den 29. oktober.

29. OKTOBER:
HØR JAHN OTTO JOHANSEN  

På Huseierdagen i Oslo har vi vært så heldige 
å få tidligere NRK-korrespondent Jahn Otto Jo-
hansen til å holde et foredrag om jernteppets 
fall – også for 25 år siden! Alle medlemmer har 
adgang til dette arrangementet som starter kl. 
18.00 på Clarion Hotell Royal Christiania. Se 
vår hjemmeside; www.huseierne.no om hvor-
dan du melder deg på. I tillegg til jernteppets 
fall vil Johansen fortelle oss om modernistisk 
boligutvikling i Berlin.

 Vi mener at politike-
re og byråkrater ikke 
har noe med hva vi 

gjør av egeninnsats, 
vedlikehold og på-

kostninger innenfor 
husets fire vegger.

NY ADMINISTRERENDE     DIREKTØR
  DIREKTØREN // HAR ORDET

Bankenes gjennomsnittlige utlånsrente 1987 - 2013. 
Kilde SSB.

Tall fra SSB viSer 
at bankene hadde en vekst 
i førSTe halvår på 

26%0
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NY ADMINISTRERENDE     DIREKTØR
NY OVERTAKELSESPROTOKOLL
Den 23. september arrangerte vi konferansen 
«Ung på boligmarkedet» på Latter i Oslo. Dette 
var annet år på rad og igjen var det rundt 500 
deltakere. Årets arrangement laget vi i samar-
beid med Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) og 
Nordea. Mange gode foredrag ga mye nyttig 
kunnskap til ungdommer som skal inn på bo-
ligmarkedet.
 I samarbeid med Leieboerforeningen har 
vi siden sist også lansert en «Overtakelsespro-
tokoll ved utleie av bolig». Denne kan alle HL-
medlemmer laste ned fra vår hjemmeside, gra-
tis. En ny og nyttig medlemsfordel for alle som 
leier ut bolig.

Du kan følge Huseier nes Landsforbund 
på Facebook og Twitter.

Se www.facebook.com/huseierne 
og http://twitter.com/huseierne

Ros går denne gangen til sjeføkonom Petter Eilif de Lange i 
Sparebank 1 SMN. Han går uten forbehold mot strømmen av 
en rekke sjeføkonomer og tar avstand fra at det innføres statlig 
eiendomsskatt. Det var AP-leder Jonas Gahr Støre som satte i 
gang debatten, da han i sin nye bok «I bevegelse» lanserte ideen 
om innføring av en ny eiendomsskatt på boliger. Dette førte til at 
en del økonomer kom på banen for å gi sin støtte til forslaget.
 Sjeføkonom de Lange var klar i sin tale. I Finansavisen den 2. 
september sier han følgende: «For folk flest, meg selv inkludert, 
er ikke bolig et finansielt aktivum, men et livslangt prosjekt som 
representerer tryggheten i folks liv og familiens hjem». Videre 
i artikkelen går han løs på sjeføkonom Steinar Juel i Nordea og 
sier at han ikke helt forstår hva Juel prøver å si når han forsvarer 
en statlig eiendomsskatt på bolig. «Hvilken fordel ved å bo i egen 
bolig er det Juel her tenker på? Er det tryggheten ved å eie selv, 
er det lykkefølelsen ved å føle at familien ikke er prisgitt usikker-
heten ved å leie? Er dette i så fall en fordel man anser for å være 
negativ?» Det er godt at vi har fagøkonomer som er på bølge-
lengde med det syn vi forfekter i Huseiernes Landsforbund.

fra BATTA

Ris sender vi til Byggenæringens Landsforening (BNL) som har 
utarbeidet en rapport med tittelen «Enkelt å være seriøs» til 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Mandatet var å ut-
rede tiltak som kan sikre kvalitet og løse problemer med useriøse 
og ukvalifiserte foretak i byggenæringen. Så langt – vel og bra!
  Men, blant de foreslåtte tiltakene var å registrere alle arbei-
der på en eiendom utover ½ G (ca. kr 44 000) i et nytt register, 
tilknyttet matrikkelen. Da reagerte vi svært negativt. Vi mener 
nemlig at politikere og byråkrater ikke har noe med hva vi gjør 
av egeninnsats, vedlikehold og påkostninger innenfor husets fire 
vegger. Vi vet også at slike opplysninger i et statlig register kan 
benyttes til mange andre formål enn å fjerne useriøse håndver-
kere. Nærliggende er det å tenke på at registeret etter hvert kan 
være basis for boligskatt, gebyrer, pålegg og liknende.
 Vi forstår at byggebransjen ser fordeler for seg selv ved å få 
registrert hva som gjøres av håndverksmessige arbeider hjemme 

hos deg og meg, men svart arbeid kan vi begrense meget 
mere målrettet. Vi har nylig foreslått for Finansde-

partementet at det innføres et ROT-fradrag (skatte-
fradrag på arbeidskostnadene ved rehabilitering, 
ombygging og tilbygg av egen bolig/leilighet) etter 
mønster av Sverige. Det vil redusere svart arbeid til 
et minimum.

fra BATTA

@huseierne  28. aug.    
Huseierne sier nei til nytt boligregister! 

Ordet “villa” 
kommer fra 
latin og betydde 
opprinnelig et 
hus på landet.

Peter Batta 
er adm. dir. 
iHuseiernes 
Landsforbund
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VIS 
HØSTVETT

Når kulda setter inn er det mye som kan gå galt hvis 
man ikke har tatt nødvendige forholdsregler. Her får du 
ti gode råd om hva du bør gjøre før vinteren; grep som 

hindrer unødig tæring på sparepengene.

VÆR TIDLIG UTE

Kjøp ved og fyringsolje i god tid før kulda setter inn. 
Prisen er lavest om sommeren og høyest når det 
er ordentlig kaldt. Og blir det veldig kaldt, kan det 
faktisk bli vanskelig å få tak i ved.

ORIENTER DEG 
I MARKEDET

Sjekk om strøm-
leverandøren din er kon-
kurransedyktig. Det er 

penger å spare på å velge 
riktig leverandør.

TØM KRANENE

Tøm utekraner og steng av vannet før 
frosten kommer. Frostsprengte kraner 
kan bli en dyr affære.

SKALK LUKENE

Lukk vinduer og ventiler i kjeller, 
loft og boder. Åpne glugger kan 

både gi uønsket besøk av gnagere 
og føre til frosne rør.  

  AKTUELT // HØSTVETT
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LUFT MÅ TIL

Dugg på vinduene kan tyde på dårlig 
ventilasjon. Hold enkelte ventiler 

åpne også i vinterhalvåret. Luft ellers 
kort og effektivt. Foto: Joost van 

den Bosch / Scanstockphoto.

UNNGÅ VANNSKADER

Husk varme i rom hvor det finnes vann- og 
avløpsrør for å unngå frostskader. Det bør 
være minst 10 grader inne. Leier man ut 
bolig er det også viktig å gjøre leietaker 
oppmerksom på dette.

HUSK PLANTENE

Tøm blomsterurner og potter 
for jord før vinteren for å unngå 

frostsprengning og skader.

BYTT BATTERI

Husk å sjekke alle brannvarslere 
før stearinlyssesongen starter. Skift 
batteri om nødvendig. Foto: Dhoxax / 

Scanstockphoto.

FYR MED VETT

Vær forsiktig med åpen 
flamme. Gå aldri fra 

brennende lys.

DEKK TIL

Sommermøblene holder 
lengre hvis du setter dem 
inn eller dekker dem med 
en presenning gjennom 
vintersesongen. Foto: Gry 
Thunes / Scanstockphoto.
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Mulig skattegrunnlag  
– Å bygge hus er den største investeringen 
mange av oss gjør igjennom livet, og da er 
kvaliteten på håndverket viktig, sa Sanner.
 Batta frykter at myndighetene vil om-
favne forslaget om et nytt boligregister, 
fordi opplysningene vil kunne brukes til 
andre formål enn å fjerne useriøse hånd-
verkere – for eksempel som grunnlag for 
pålegg, skatt, foriksringsavkortinger ved 
skade, gebyrer og annet. 
 Byggebransjen fremholder imidlertid 
at målet er en mer seriøs byggebransje og 
mindre svart arbeid. 
 – Dette er et marked på 65 milliarder 
kroner, et marked som vi ser blir mer og 
mer svart. Det er stor grunn til å tro at mye 

– Ingen utenforstående har noe med hva 
huseierne gjør av vedlikehold og oppgra-
deringer av sine boliger. Mange boligeiere 
kommer ikke til å akseptere et slikt pålegg 
og vil derfor ikke rapportere inn endrin-
ger. Et slikt register vil derfor alltid forbli 
ufullstendig.
 Det sier administrerende direktør i 
Huseiernes Landsforbund, Peter Batta. 
Han er lite fornøyd med forslaget fra 
Byggenæringens Landsforbund om å re-
gistrere alle arbeider over 44 000 kroner 
på norske eiendommer i et nytt register. 
Forslaget ble overlevert kommunalminis-
ter Jan Tore Sanner i slutten av august i år, 
og det er en samlet byggenæring som står 
bak. 

Boligregister?
– Nei, takk! 

TeksT: Rikke ÅseRud

Politikere og byråkrater er ikke velkommen inn over dørstokken til Peter Batta i 
Huseiernes Landsforbund. Han slakter forslaget om et boligregister som kan 

gi myndighetene full oversikt over hva som gjøres på norske eiendommer. 

av kvaliteten som leveres ikke holder mål, 
påpeker Jon Sandnes, administrerende di-
rektør i Byggenæringens Landsforening.

dødfødt
Men som middel mot svart arbeid er for-
slaget dødfødt, mener utredningssjef Dag 
Refling i Huseiernes Landsforbund. 
 – Det svarte arbeidet vil aldri komme 
inn i dette registeret, uansett. Det vil bli et 
register med en masse hvitt arbeid, mener 
Refling. 
 Forslaget om boligregisteret er en del 
av rapporten «Enkelt å være seriøs.» Rap-
porten inneholder også en rekke andre 
tiltak som til sammen skal sørge for bedre 
kvalitet i bygg. raa@huseierne.no

HJELPER LITE: Svart arbeid vil aldri 
komme inn i registeret Byggenæringens 

Landsforening ønsker seg, mener 
Huseiernes Landsforbund. Foto: Andres 

Rodriguez / Scanstockphoto.

 AKTUELT // TeksT    
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– Lading av elektriske biler kan medføre 
økt brannfare. Det foregår mye hjemme-
lading per i dag og hele 92 prosent lader 
fra vanlige stikkontakter. Det er ikke hold-
bart. Det er avgjørende at elbileiere bruker 
egnede kontakter og ladeutstyr for bilen 
sin, sier NELFOs fagsjef for elektroteknikk 
Jon-Steinar Hanstad.
 I et samarbeid mellom NELFO, Direk-
toratet for samfunnssikkerhet og bered-
skap (DSB), Norsk Elektroteknisk Komité 
(NEK) og Elbilforeningen har man utar-
beidet en ny veileder om elbiler som man 
kan laste ned på nett. Dette heftet vil være 
til nytte for de som planlegger, utfører og 
monterer ladeutstyr for elbiler. Denne 
veilederen viser de gode og trygge løsnin-

gene. Derfor bør installatører og rådgivere 
lese heftet.
 – En vanlig stikkontakt er i utgangs-
punktet for dårlig. Det tar lang tid å lade, 
det blir stor belastning over lang tid og det 
øker brannfaren. Dette er noe av bakgrun-
nen til hvorfor vi har gått sammen og la-
get denne veilederen, sier Hanstad.

Lite, men jevn bruk
For en bolighusholdning er elbilen faktisk 
en beskjeden forbruker av energi, selv om 
ladingen av elbilen er noe effektkrevende. 
For de fleste utgjør elbilen mindre enn 
10 prosent av det totale strømforbruket. 
Effekten elbilen krever under normal la-
ding er heller ikke avskrekkende og kan 

Økt 
brannfare 
med elbil

Elbilsalget i Norge har eksplodert. 27 000 elbiler 
ruller på norske veier. Lading fra vanlig stikk-

kontakt i hjemmet utgjør reell brannfare.

sammenlignes med en stor varmtvanns-
bereder. Det er derimot den vedvarende 
effekten over tid som er en ny og krevende 
operasjon for elanlegget.
 – Tradisjonelt har en 16A-kurs med 
stikkontakter aldri fått høy belastning 
over lang tid, før elbilens inntreden i el-
anlegget i de tusen hjem. Mange el-anlegg 
er ikke dimensjonert for en høy vedvaren-
de belastning, noe som igjen er skummelt 
og kan medføre varmgang og branntilløp. 
Det er derfor viktig at man forsikrer seg 
om at elanlegget holder forskriftsmessig 
standard, sier generalsekretær Christina 
Bu i elbilforeningen.
 Innenfor elteknikk regnes det for dår-
lig fagarbeid å belaste en sikringskurs 100 
prosent. Det er og har alltid vært normal 
praksis å holde seg innenfor 80 pro-

TeksT: Dag Erik kongsLiE

 AKTUELT // sIkkeRHeT    

KREVER MYE: Tradisjonelt har en 16A-kurs med stikkontakter aldri fått høy belastning 
over lang tid. Det endret seg da vi fikk elbiler, sier Christina Bu i Elbilforeningen. 
Foto: Elbilforeningen.
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PASS PÅ: Nesten alle elbiler lades 
i vanlig stikkontakt, men det er risi-
kabelt. Belastningen blir stor over 
tid, og det øker brannfaren. En 
Nissan Leaf vil trekke nær 3 700 
W med en 16A-ladeledning. Det vil 
si at den utnytter 100 prosent av 
sikringskursen. Foto: Jessica Gow 
/NTB Scanpix.

4
Vurder hjemmeladeuttak: 

Dette koster penger, men man 
investerer i  egen trygget. 

4 
sikre 

ladetips

1
Sjekk ladeledning for varme: 

Fordi overbelastning over tid vil 
medføre at kontakten blir for 
varm, bør du jevnlig kjenne på 

støpsel og kontakt. 

2

3

Heng opp boksen på ladelednin-
gen: For å redusere økt slitasje 
på klemmene i kontakten, bør 
boksen på ladeledningen ikke 
henge på kontakten, men av-

lastes med en krok.

Unngå bruk av skjøteledning: 
Det anbefales ikke lading med 
skjøteledning eller adaptere 
som en permanent løsning.
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Tør du bygge uten kunnskap?

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

andre gode råd 
Pris kr 349,-

Lag rom på loftet
Øk bruksmulighetene og 
salgs verdien av boligen 

din. Pris kr 349,-

Miljøvennlig oppussing
Produkter, metoder, 

hensyn.
 Pris kr 349,-

Etterisolering
Energisparende tiltak 

i småhus. 
Pris kr 349,-

Lag hageanlegg
Fra støttemurer til trapper  

og belegningsstein. 
Pris kr 349,-

Boligkjøperboka
Undersøk boligen  

før du kjøper. 
Pris kr 349,-

Bedre inneklima i boligen
Hvordan få et sunnere hjem 

Pris kr 349,-

Alt om flislegging
Materialer, konstruksjoner, 

planlegging og utførelse
Pris kr 498,-

SINTEF Byggforsk

Trygg bolig
Hvordan sikre hus og hytte 

Pris kr 249,-

På visning
En visningsguide fra 

SINTEF Byggforsk
Pris kr 99,-

Trehus
Pris kr 970,-

Beslag – figuramling 
for byggeplass

Beslagsløsninger for flate 
tak, skråtak og fasader 

Pris kr 375,-

LENGE: Det er den ved-
varende effekten over tid 
som er en ny og krevende 
operasjon for elanlegget. 
Foto: Elbilforeningen.

 AKTUELT // SIKKERHET    

sent utnyttelse, slik at det er sikkerhets-
marginer å gå på. Er det svakhet i el-anleg-
get, for eksempel i kontakt, koblingsboks 
eller ledninger vil det spesielt ved høy 
vedvarende belastning kunne utvikle seg 
varme. Varme som i verste fall kan medfø-

re brann, eller i beste fall at sikringen slår 
ut ved overbelastning eller oppvarming.

Har vært tilfeller
– Vi vet at det har vært enkelte tilfeller av 
brann på grunn av slikt på gamle elbiler. 

Dagens elbiler har langt flere sikkerhets-
ordninger som hindrer slike branner sam-
menliknet med gårsdagens biler. Sann-
synligheten for at en brann kan skje er 
ikke stor, men vi ønsker å være i forkant 
og informere slik at alle kan gjøre preven-
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rens ventilasjonen! 
Dårlig inneluft er direkte helsefarlig,

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.

Fast pris på standard enbolig 3.290,-
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

NEI, NEI, NEI: Unngå skjøteledning når 
du skal lade elbil. Kabelsneller er 
ekstra risikabelt å bruke.

tive tiltak også fordi det nå ruller vesentlig 
flere elbiler på norske veier, fortsetter Bu.
 Incentivene fra staten har fungert. 
Kjøring i kollektivfelt, gratis ladning og 
finansering av ladestasjonene har lokket 
over 27 000 nordmenn til å kjøpe elbil. 
Dette påvirker markedet til installatørene 
positivt.
 – Etterspørselen etter gode og trygge 
ladeløsninger vil øke, og da må vi være 
gode rådgivere og tilby mer enn en mini-
mumsløsning, sier Hanstad i NELFO. 
 Eksempelvis vil en Nissan LEAF som 
har 10A-ladekabel, konstant trekke 2 300 
W i mange timer ved tomt batteri. 10A 
utgjør omtrent 62 prosent av sikringskur-
sen. Den samme bilen med 
en 16A-ladeledning vil trekke 
nær 3 700 W. Det vil si at den 
utnytter 100 prosent av sik-
ringskursen.
 – Har du behov for ras-
kere lading enn hva 10A-la-
deledning gir, bør du vurdere 
anskaffelse av et ladeuttak 
bergenet for elbil, sier Han-
stad.

Skumle skjøteledninger
– Skjøteledniger er vi veldig skeptiske til. 
Vi ønsker rett og slett ikke at noen skal 
bruke dette i forbindelse med lading. Der-
som det skulle være nødvendig mener vi 
det kun bør skje i spesielle tilfeller, sier 
Christina Bu. Hun mener det da er viktig 
å sikre at utstyret er av riktig utførelse, at 
det ikke er skader og at det er dimensjo-
nert for den ladestrømmen som benyt-
tes. Eventuelle skjøteledninger bør ha et 
tverrsnitt på 2,5 mm², både av hensyn til 
varmgang og fordi spenningsfall i lednin-
gen fører til dårligere ladning. Ved bruk av 
skjøteledning og adapter bør man berø-
ringssjekke kontakten for varmgang en til 

to timer etter ladestart.
   – Hvis kabelsnelle benyttes, er 
det veldig viktig at hele kabelen 
trekkes ut av snellen før den be-
nyttes selv om det ikke er behov 
for hele lengden. Gjenværende 
kabel på en kabelsnelle vil med-
føre varmegang ved så store 
strømmer som vi her snakker 
om, er rådene fra elbilforenin-
gen. dek@huseierne.no  

Jon-Steinar Hanstad
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– Nei, sa samboerparet Britt Dahl (66) og 
Are Kværk (68).  – Nei! Denne ryddejob-
ben skal ungene våre slippe. Vi tar den 
selv. Og vi tar den NÅ.
 Særlig Are var krystallklar på prosjek-
tet. Han ryddet selv opp da faren døde, 
og kalte det fryktelig. Noe slikt ville han 
spare sine barn for.
 Ryddesjauen de to i Oslo bestemte seg 
for var “i all enkelhet” å bo seg ned fra en 
nærmere 200 kvadratmeter rikt møblert 
leilighet på Frogner – til en luftig liten 
funkisleilighet ikke langt unna.  Fra høyt 
under taket og stukkatur, til rene flater og 
få fiksfakserier. 
 – Egentlig bestemte vi oss allerede for 
17 år siden, da vi flyttet til den store lei-
ligheten i Behrens gate på Frogner, at det 
å kunne selge en stor og staselig leilighet 

Frihet til 
å velge 

TeksT: EllEn MariE arEfjord

Samboerparet Britt Dahl og Are Kværk er livsnytere 
– og nå nyter de at de har bodd seg ned fra nær 200 
kvadratmetre til vel åtti – innen samme bydel i Oslo. 

 AKTUELT // Å BO seG NeD    
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ned.  Matboden passer dem særlig bra, der 
kan de sette retter som er gjort klare for 
selskapelighet.
 – Om man bor i villa går man gjerne 
også ned til kjellerboder, ikke sant?

Gang og garderobe i ett
Garderobeskapene til paret er ikke len-
ger et stort walk-in-closet, slik de hadde 
på Frogner. Før var det 11 – 12 løpemetre 
med skapplass som gjaldt. 
 – Nå har vi walk-OUT-closet! smiler 
Are, og forklarer: – Vårt soverom har ak-
kurat plass til dobbelsenga og en kom-
mode. That’s it. Men sitter jeg på senge-
kanten kan jeg nesten rekke ut til skapene 
i gangen der Britt har tingene sine. Jeg 
må rundt svingen mot inngangsdøra for 
å finne mitt. Ikke mange skapene og 

NÅ: Britt Dahl og Are Kværk 
trives midtskips på det lyse kjøk-
kenet i sin nye leilighet.  De sav-
ner ikke alle kvadratmeterne de 
hadde før. Foto: Solfrid Sande.

skulle være våre pensjonspenger. Vi var 
forberedt på å flytte på et tidspunkt, og jeg 
husker jeg nevnte noe om det da jeg pas-
serte 67 år i fjor. Var det ikke sånn at...?
 Jovisst, sånn var det. Og slik ble det.
 – Det er der vi er nå. Vi bor enklere og 
er godt rustet til pensjonisttilværelsen, sier 
Are tilfreds.
 Britt legger til at det var i fjor sommer 
de begynte å snuse på boligmarkedet. Hun 
fant til og med en leilighet hun mente var 
akkurat det de så etter, og pussig nok lå den 
i samme gården i Vika hvor Are var født. 
Men den ble for dyr. Isteden gikk de på en 
visning en søndag. Og kjøpte dagen etter!

Fra mondent til nøkternt
Det nye stedet har adresse Drammens-
veien, en travel oslogate nær Solli plass. 

Men leiligheten ligger godt inn fra gata, og 
de hører så vidt lyden fra trikken når den 
passerer på tre komma fem sekunder. Nei, 
bylarmen sjenerer dem overhodet ikke når 
de hygger seg på balkongen med frodige 
blomster og vekster.
 Britt oppdaget fort at noe endret seg i 
de nye omgivelsene:
 – Her har jeg full oversikt over Are! 
I alle kvadratmetrene på Frogner kunne 
han stikke seg bort og ikke høre når jeg 
ropte på ham. Her har han ikke en tjangs!
 Flyttingen førte også til en vesentlig 
stilmessig forandring. Et tidsskille. Fra det 
mondene til det mer nøkterne. Begge er 
veldig fornøyde med at de satset på å gå 
helt nye veier, i et nytt hjem hvor det er 
peis i stua, to soverom, et bittelite kontor, 
bad, toalett. Og boder i kjelleren, én etasje 

FØR: I kjøkkenet i den store leiligheten de flyttet fra var det 
spiseplass til seks. I tillegg hadde de stor spisestue. 

Foto: Lasse Lerdahl / Fotograf Ørnelund.
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hyllene, men det holder.
 At han av og til slåes av følelsen av 
omtrent å bo på hotell medgir han gjerne, 
når han står der i entréen og kler på seg. 
En mental forskjell fra tidligere, ja – men 
absolutt til å leve med.

God plass til storfamilien
Vi benker oss rundt bordet på kjøkkenet, 
husets hjerte, og nyter lyset fra ettermid-
dagssolen gjennom det store vinduet. Her 
sitter samboerparet ofte. Ser på TV, snakker 
med hverandre, tar vare på dagen i dag.
 Alt er praktisk, greit og oversiktlig. 
Stilig også, med stålgrått som gjennom-
gangsfarge på kjøleskap, fryser, komfyr og 
vinskap. Livsnyterne hygger seg ofte med 
god mat og godt drikke, og ber gjerne til 
selskap. 
 Men egen spisestue trengte de ikke 
lenger. Tiden var over for et stort, vakkert 
spisestuemøblement i massiv eik, med in-
tarsiaarbeid, fra 1890. I dag trekkes lem-
mer ut på et moderne spisebord, og ekstra 
stoler hentes i kjellerboden. Vips, så kan 
bordet dekkes. 
 – Vi kan fortsatt ha storfamilien her, 
12 – 14 rundt bordet på kjøkkenet går bra, 
sier Britt.

 Samboerparets nærmeste familie 
er barna fra tidligere forhold. Hun har 
én sønn, han én sønn og én datter. Til 
sammen syv barnebarn. Britt og Are har 
levd i hop i 21 år, og er stadig i arbeids-
livet: Hun markedssjef i Amedia Marked, 
han utviklingsdirektør i TNS Gallup. 

Vinduene blåst ut i 1943
Britt og Are fikk fort sansen for romløs-
ningen i funkisleiligheten fra 1935. Særlig 
at den har litt ekstra høyde under taket, 
2,87 meter, som gir luft og romvirkning. 
Også en langsgående list oppå veggen, til 
å henge opp bilder i, falt de for. 
 Men noe oppgradering var nødvendig 
før de flyttet inn: Alle flater ble malt og 
vinduene skiftet ut.
 – Vinduene som var her ble satt inn i 
1943 som følge av giganteksplosjonen på 
ammunisjonsskipet “Argus”, som lå på Fi-
lipstadkaia. Hendelsen tok over hundre liv 
og blåste ut vinduer i stor omkrets. Også 
i vår leilighet. Og det fantes ikke akkurat 
kvalitetsglass under krigen, forteller Are. 
 Flyttingen fra stort til lite skjedde altså 
innen samme nærområde, og de kunne 
beholde butikker, restauranter og steder 
de liker å gå til. En bonus med kjente trak-

Vær så god, velg 
og vrak, ingen 

restriksjoner. Men 
du vet, unge i dag 

gjør andre valg.

 AKTUELT // Å BO SEG NED    

FØR: Samboerparet valgte å flytte fra stue på stue og rom på rom for å få det mer lettvint. Foto: Lasse Lerdahl / Fotograf Ørnelund.
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ter rett rundt hjørnet.
 Det var for et lite år siden at leiligheten 
i Behrens gate ble striglet og fotografert, 
og lagt ut for salg. Og salget gikk fort. Kjøp 
av nytt sted likeså. 
 Så begynte nedriggingen, i en leilighet 
hvor de hadde vært trofaste mot å holde 
en gammel interiørstil som passet i en by-
gård fra 1898.

– Vil du ha noe? Kom NÅ!
– Brukte dere nettet for å selge saker og 
ting?
 – Ha-ha, det ble med én eneste gang. 
Vi hadde tre lenestoler med puffer, de 
kostet 64 000 til sammen. Etter mye styr 
kunne vi få 5 000 kroner...for alle tre! Nei, 
å sitte på nettet var ikke vår greie. 
 – Så hva gjorde dere?
 – Ungene fikk tilbud om å forsyne seg 
med det de ønsket fra vårt bo. Barnebarna 
også. Vi prøvde å prakke mye på dem. Vær 
så god, velg og vrak, ingen restriksjoner. 
Men du vet, unge i dag gjør andre valg. 
Våre barn er voksne og etablerte, med sin 
egen stil. Så det var ikke så mye av vårt 
som var interessant. Men arvegods har vi i 
hovedsak tatt vare på, tar Are med.
 Da barn og barnebarn vel hadde pluk-

ket det de ville ha, kom de i en fase hvor 
de nærmest ga bort rund baut. Nå gjaldt 
det bare å bli kvitt ting. I det racet kvit-
tet de seg med mengder av gamle skole-
bøker, papirer, herbarium, utdaterte ting 
de hadde tatt vare. En omfattende og kre-
vende manøver, men de klarte den. Dog 
ikke uten mimring og følelser. 

 Nå var de i siget, og måtte bli ferdige. 
Fort! 
 – På kort tid var det aller meste borte, 
og vi hadde fått kjøpt en leilighet som 
matchet våre ønsker. Før jul i fjor satte vi 
strek, og flyttet noen minutters spasertur 
unna. Vi kom vel i mål, smiler en fornøyd 
husherre, tar en slurk kaffe, og føler let-
telse over at hele flyttinga ligger bak dem. 
Nå er det et nytt liv som teller – i en lys 
leilighet som brukes i sin helhet. Ikke som 
tidligere, da stuer ble stengt av i vinter-
halvåret.

Sekk på sekk til Fretex
Man kan jammen bli fascinert av denne 
omfattende prosessen, av hvor lett det til-
synelatende var å kvitte seg med mengder 
av eiendeler fra et tidligere liv. Var det vir-
kelig så enkelt?
 Are: – Det er noe med å ta avgjørel-
sen. Bestemme seg. Hva i all verden skal vi 
med stue på stue, møblement på møble-
ment, rom på rom?
 – For ikke å si sko, klær og vesker i ho-
petall, legger Britt til. Hun vet ikke hvor 
mange sorte sekker som gikk til Frelsesar-
meen. 
 Ganske modig å ta så mange valg!

FRA MONDENT TIL NØKTERNT:  Den nye stua i funkisleiligheten er mer enn stor nok. I tillegg har de en romslig balkong. Foto: Solfrid Sande.

SÅRT: Å sette igjen vedkomfyren fra 1880 
satt langt inne. Foto: Lasse Lerdahl / Foto-
graf Ørnelund.



20 hus&bolig 5 2014

 – Angrer du på noe som ble kastet?
 – Siden du spør: Et skjørt. Jeg tenkte plutselig, hvor søren er 
det? I en Fretex-container på Solli plass, viste det seg... Jeg lever 
fint med det jeg har i skapene mine nå!
 Ellers svinger alliansen Dahl/Kværk seg på utenlandsreiser og 
lever det gode liv. Å invitere barnebarna på tur er noe av det kjek-
keste de gjør.
 – Hvordan skal vi ellers kunne treffe travle ungdommer? 
spør de. Etter en hofteoperasjon i vår er Britt i farta igjen, og 
samboerne ser optimistisk fremover. 
 
Nytt kapittel i livsboka
– Likevel, føler dere savn?
 En ørliten tenkepause, men ikke lenge. Her svares det ærlig – 
fordi saken er så gjennomtenkt:
 Are: – Vett-du-hva? Hva er ting? Hva betyr det egentlig å ha 
masse av mye? Hva er viktig – nå? For oss var det å bo oss ned, 
ikke ha så mange forpliktelser, ikke så mye å ta oss av. Jeg føler 
jeg er i vater her og nå, og synes vi har funnet fram til det som er 
viktig i livet, svarer han, og reflekterer videre: – Dette har kanskje 
å gjøre med det at man er blitt voksen. Ordenlig voksen, mener 
jeg. Jeg nærmer meg de 70, og jeg tenker yes, her har jeg et trivelig 
og lettstelt hjem, sammen med min Britt. Mindre enn før, javel, 
men bra og passende for oss to. Alt er helt i orden. At det var en 
tøff prosess? Jo, jeg medgir det. Og jeg må jo innrømme at å sette 
igjen en vedkomfyr fra 1880 på kjøkkenet, et klenodium, satt 
langt inne... Men - jeg velger å bla om i livsboka. Dette er et nytt 
kapittel, og vi er happy med hele snuoperasjonen. Angrer ikke på 
noe. 
 Britt nikker sitt ja til Ares refleksjoner, og er så enig, så enig. 
Og paret håper bare at de nye eierne har funnet seg like godt til 
rette i deres gamle leilighet som de har gjort – i sin nye.  

 AKTUELT // Å BO SEG NED    

PÅ GANGEN: Are Kværk kan få hotell-feeling når han sitter i sin 
egen entré og kler på seg. Men slik ble det - uten stort walk-in-
closet, som de hadde før. Foto Solfrid Sande.

ThyssenKrupp Encasa  
Life in motion.

Tlf. 21 97 97 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!



Litt pussig egentlig; at sikring av bilen lenge har ligget i 
forkant av boligen din når det gjelder sikkerhet og enkel 
låsbetjening. Nå tar boligsikring igjen forspranget. 

Alle husets dører og vinduer kan nå utstyres med elektronisk 
lås med kodetastatur. Det betyr farvel til nøkler som mistes 
og låser som må byttes når boligen skifter eier.

Hvorfor ikke begynne med å sikre balkongdøren? Det 
er vanligvis her tyven finner arbeidsro, samtidig som det 
ofte er store glassflater i balkongdører. Og når tyven skal 
ut med “fangsten”, er det enkelt å åpne døren. Med Yale 
balkongdørlås må han streve med knust, skarpt glass. Bare 
synet av din elektroniske balkongdørlås vil sannsynligvis 
stoppe innbruddsforsøket.  

Det er lenge siden du åpnet bilen med nøkkel... 

...endelig er turen kommet til 
boligen din

Spør etter Yale elektronisk 
balkongdørlås hos din 
nærmeste låsforhandler.  
Låsen monterer du enkelt selv. 

www.yale.no

Selvvalgt kode, 6 siffer 
 - enkelt å legge in ny kode.



Med Sikringens nye app kan du selv ta en        
El-sjekk i hjemmet ditt!
Last ned Sikringens nye app og sjekk det elektriske anlegget i hjemmet ditt. Appen laster 
du ned på sikringen.no eller på vår facebookside. El-sjekken tar kun 10 minutter og gir deg 
en indikasjon på hvordan det står til med det elektriske anlegget i boligen din. 

Din Sikringen elektriker hjelper deg med å finne de beste løsningene for ditt hjem. Med 
Sikringens finansieringsløsning setter du familiens sikkerhet først og du får et trygt og      
sikkert hjem.

Gå inn på www.sikringen.no og finn en Sikringen elektriker i ditt område. 



Over kjøkkenbenken hjemme hos Lotte 
Arnesen (29), er flisene oransje. Slik har 
de vært siden huset ble bygget – kanskje 
på 70-tallet en gang. Legger man godviljen 
til, kan man kalle stilen ”retro”.
 – Se her, sier hun, og åpner kjøkken-
skapet: – Alle på Svalbard har det akkurat 
sånn. Her finner du bare forskjellige kop-
per og skåler. Ingen jeg kjenner har et helt 
servise med like deler.
 Å frakte møbler og inventar til øygrup-
pen i Arktisk er kostbart. Derfor tar de al-
ler fleste til takke med det de får utdelt. Og 
trenger man noe, får man alltids tak i noe 
brukt via Facebook.

Svalbard:
Ikke akkurat 

som å bo på fastlandet

TeksT og foTo: NiNa GraNluNd Sæther

Interessen for boligblader og designmøbler er liten i Longyearbyen. 
Nesten alle de 2 000 innbyggerne leier fullt møblert bolig gjennom 

arbeidsgiver. Energien brukes heller på andre aktiviteter.

trivelig og trygt
Lotte er konditor. Etter flere år på Theat-
ercafeen i Oslo hadde hun lyst til å prøve 
noe annet, og søkte seg til kafeen Fruen i 
Longyearbyen. Nå har hun vært her i noen 
måneder, og begynner å finne seg til rette. 
Leiligheten deler hun med to kollegaer.
 – Jeg trives godt, og det er lett å bli 
kjent med folk her. I Oslo hilste jeg aldri 
på naboen rett over gangen en gang. Trygt 
er det også. Ingen låser døren. Jeg oppda-
get nylig at jeg har ringeklokke, forteller 
hun. 
 Lønnen er litt lavere enn i Oslo, men 
hun betaler bare 16 prosent skatt. Husvæ-
ret er også ganske rimelig. 3 000 kroner 
pr. måned dekker absolutt alle utgif-
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REISTE: Lotte Arnesen forlot Theater-
cafeen. og fant ny jobb i Longyearbyen.
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ter, blant annet oppvarming. Samtlige har 
vannbåren varme.
 – Det er med andre ord ganske gunstig 
å være her, så de fleste burde klare å legge 
seg opp noen kroner.
 
Leier av arbeidsgiver
Longyearbyen ligger 1 309 km fra pol-
punktet. Vinteren er lang. Mørketiden 
strekker seg fra 26. oktober til 16. februar. 
De fleste som kommer hit planlegger å bli 
for en kort periode, ett år eller kanskje to, 
men ofte blir de mye lenger. Gjennom-
snittlig botid er fem år.
 – Ni år er det blitt, forteller Sveinung 
Lystrup Thesen (37). Han kom hit fra Bru-
munddal i 2005 for å jobbe hos Syssel-

mannen. I dag er han i administrasjonen i 
Store Norske.
 Hvor lenge han blir, nei det vet han 
ikke. 
 – Jeg har fått samboer og barn, og vi 
blir så lenge vi trives. Vi får ta en gjen-
nomgang om tre-fire år – når det blir sko-
lestart, sier han.
 Han bor i et av rekkehusene helt 
øverst i Longyearbyen, to minutter fra ar-
beidsplassen.  Som nesten alle andre leier 
han fullt møblert gjennom arbeidsgiver. 
Store Norske disponerer nærmere 400 bo-
liger, fra store familiehus til små hybler. 
Ryker støvsugeren får han straks en ny fra 
arbeidsgiver. 
 Heller ikke Lystrup Thesen låser døra.

 AKTUELT // SVALBARD    

FAKTA //

•  Midnattssol fra 19. april til 22. august. 
Mørketid fra 26. oktober til 16. februar.

•  Ca. 2 600 mennesker er bosatt på 
øygruppen. Om lag 2 100 bor i Longyear-
byen. 

•  I løpet av de siste fem årene har 
antallet utlendinger økt  fra 14 til 22 
prosent av befolkningen. De fleste  kom-
mer fra  Thailand og Sverige. 

•  På Svalbard er det permafrost. Ved 
kysten er islaget ca. 100 meter dypt. 
Bygging i permafrostområder er en ut-
fordring. Alt av kabler og vannrør må gå 
over bakkenivå, og alle oppvarmede bygg 
må plasseres på peler så varmestråling 
ikke smelter permafrosten i løsmassene 
under. 

•  All energiforsyning kommer fra 
Longyearbyen energiverk, som er et av 
Norges to kullkraftverk.

•  På grunn av isbjørnfare er det ikke 
uvanlig å bære våpen innenfor boset-
ningen i Longyearbyen, men det skal 
ikke være ladd. Det er ikke tillatt å bære 
våpen i butikker eller offentlige bygg.

•  I 2009 var det registrert nær 3 000 
snøskutere. I 2013 er antallet ca. 2 100.

•  Skattenivået er under 20 prosent, og 
det betales heller ikke merverdiavgift.

SVALBARD
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 – Nei det gjør vi aldri. Og bilen står 
med nøkkelen i. 
 Ulempen ved å bo på Svalbard er den 
lange avstanden til familien på fastlandet, 
spesielt når man trenger barnevakt. Forde-
len er den fantastiske muligheten man har 
til naturopplevelser og friluftsliv. Men det 
er særlig det yrende kulturlivet og samvæ-
ret i samfunnet som gjør at man blir. Det 
er det som holder folk her, mener Lystrup 
Thesen. Alle er med på noe. Man kan velge 
mellom 70 ulike aktiviteter. Du kan klatre, 
kyte, kjøre scooter eller spille teater. Eller 
svømme i dempet belysning til behagelig 
musikk. Svømmehallen er alltid åpen, og 
et årskort koster 1 500 kr.
 – Det er lett å komme ny her. Det er 

lett å bli kjent. Alle er ressurssterke. Det er 
som en positiv motor, sier han.

Får våpentrening
– Ja, det er veldig sosialt her. Jeg har vært 
her i seks år nå. 
 Utenfor en av rekkehusleilighetene i 
nabolaget møter vi Anna Vader (46). Hun 
pakker skuteren for å dra på husmorferie 
med en venninne. Gjennom jobben ved 
universitetet, UNIS, har hun fått låne en 
hytte for weekenden. Gevær er en del av 
utrustningen. Hun er redd for å møte 
bjørn, men så å si alle på Svalbard får opp-
læring i våpenbruk.
 Selv om hun har vokst opp med mør-
ketid i Tromsø, forteller hun at det er mye 

TRIVES: Sveinung 
Lystrup Thesen 
kom til Svalbard 
i 2005. Nå er han 
vel etablert   med 
samboer, barn og 
hund.

TØFF: Anna Vader 
pakker skuteren for 
å dra på weekendtur 
med en venninne. 
Hun er redd for å 
møte isbjørn, men 
har som alle andre 
på Svalbard fått 
våpentrening. 

mørkere på Svalbard. Men det er også 
flott – med den imponerende stjernehim-
melen og det blafrende nordlyset.
 Også hun leier hus gjennom jobben. 
Alt er klart når man kommer. Men det 
er veldig stor forskjell på hva slags avtale 
man har.
 – Det er veldig lagdelt. Noen har in-
gen boutgifter i det hele tatt, noen betaler 
litt, mens de som ikke har en arbeidsgiver 
som sponser husleien bor veldig dyrt, for-
teller hun. Selv betaler hun 15 000 kroner 
pr. måned for en leilighet på 110 kvadrat-
meter.

Dyr melk, billig vin
Mat er kostbart på grunn av de store 

•  Sysselmannen er statens øverste 
representant på Svalbard og utøver 
også politimyndighet. Longyearbyen har 
lokalstyre.

•  I 2012 kom det ca. 40 100 turister 
og kurs/konferansedeltagere med fly til 
Svalbard. Antallet cruiseturister har økt 
til mellom 40 og 50 000.
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transportutgiftene. På butikken koster en 
liter melk 33,90. Men alkohol er billig. En 
flaske Corona Extra koster 10 kroner, van-
lig boksøl 7, og du får en treliters kartong 
med vin for 130 kroner. Men du kan ikke 
kjøpe så mye du vil. Turister må vise frem 
flybilletten. Fastboende må ha klippekort 
utstedt fra Sysselmannen.
 – Salg av alkohol på Svalbard er kvote-
regulert, forklarer ekspeditør Tina Karlson 
i alkoholutsalget (som ligger innerst i 
matbutikken). Man kan kjøpe 24 bokser 
eller halvflasker øl, 0,5 liter sterkvin og 2 
liter brennevin pr. måned.
 Hun sjekker at du er innenfor og klip-
per i kortet før du kan ta med deg varene 
til kassen.
 – Det er litt sært, men helt greit, me-
ner Lotte Arnesen. – Det er begrensninger 
på øl, men man kan altså kjøpe så mye 
vin man vil! Reglene henger igjen fra den 
gangen gruvearbeiderne drakk øl og bren-
nevin, mens funksjonærene drakk vin. 
Skal man ha fest, må man altså hamstre. 
Eller så går man på byen når det er tomt. 
På barer og restauranter er det ingen be-
grensninger.

Sykehus, men ikke gamlehjem
Fortsatt bor det flest menn på Svalbard. 
58 prosent av befolkningen er menn.  Og 
halvparten av husholdningene består av 
én person. Selv om det tidligere gruve-
samfunnet er blitt svært familievennlig, er 
det ikke åpnet for at kvinner skal føde her. 
Alle gravide må reise til fastlandet senest 
to uker før termin. 

Ingen jeg kjenner 
har et helt servise 

med like deler.
Lotte ArneSen

 Longyearbyen sykehus er et akutt-
medisinsk beredskapssykehus, men kan 
sammenlignes med et større helsesenter. 
Det utføres planlagte operasjoner, og det 
tilbys allmennlegehjelp, tannlegetjeneste, 
og fysioterapi. De fastboende er rimelig 
fornøyd med helsetilbudet. 
 – Sykehuset på Svalbard er det mest ef-
fektive jeg har opplevd. Ingen kø! Jeg fikk 
behandling etter 3 minutter da en kaffe-
kopp eksploderte rett foran meg, forteller 
Lotte Arnesen.
 De eldste er det ikke plass til i øysam-
funnet. I 2012 var det bare 14 personer 
over 70 år. Det finnes ingen aldershjem 
eller sykehjem.  Og ikke noe NAV-kontor. 
 – Jeg har sett noen få gamlinger her, 
men på Svalbard forutsettes det at du kla-
rer deg selv, påpeker Lotte Arnesen. ngs@
huseierne.no 

 AKTUELT // SVALBARD    

KVOTE: I alkoholutsalget må Lotte Arne-
sen frem med klippekortet. Tina Karlson 
kontrollerer at hun ikke kjøper for mye.

VILT OG VAKKERT: Friluftsliv er viktig for de 
fleste som velger å bosette seg på Svalbard.
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TRENGER DU HJELP TIL TAKSERING?

  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
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  NORD TAKSERING AS
Ingeniør- og konsulentfi rma
Rådgivning, reklamasjonsrapporter,
verdi- og lånetakster, skadetaksering.
Skjønn, taksering av næringseiendommer. 

Huken 5, P.b. 1555, 3902 PORSGRUNN.
Tlf.: 35 55 35 31. Fax: 35 55 35 36
E-post: post@nordtaksering.no
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 HS EIENDOM AS
v/Ing/MNTF Jarle Stærnes 
Verditakst – Tilstand - Boligsalgsrapport - 
Taksering av næringseiendommer.
Oslo, Asker, Bærum, Valdres, Beitostølen. 

Sophus Lies gt. 6B, 0264 OSLO
Tlf.: 97 79 20 50.   
E-post: jarle@akertakst.no
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   TAKSTSENTERET AS
Takstmenn i kontorfellesskap
Takst - Boligsalgsrapport - Byggelån - Byggesak 
- Seksjonering - Våtromskontroll - Reklamasjons-
vurdering - Taksering av næringseiendommer. 

Fagertunveien 1, Pb 262, 1319 BEKKESTUA.
Tlf.: 67 12 41 12. Faks: 67 12 50 77.
post@takstsenteret.no / www.takstsenteret.no O
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  EIVIND FROST NORDHAGEN
Taksering,- verdi og skade på bygning, innbo 
og løsøre. Skjønn. Boligsalgsrapporter, bistand 
ved eiendomsoverdragelser. Energisertifi sering. 

Nils Uhlin Hansens veg 25, 7026 TRONDHEIM.
Tlf.: 72 55 34 02. Mob.: 92 06 09 55.
E-post: eivind@eivindfrost.no
www.eivindfrost.no SØ
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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 
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   BEPEBYGG AS
v/Ing. Martin Bøhm-Pedersen
Verditaksering, boligsalgsrapporter, tilstand / 
reklamasjonsrapportering, byggeledelse,
teknisk bistand og prosjektledelse. 

Lilleakerveien 62 C, 0284 OSLO. 
Tlf.: 41 42 43 00.  
E-post: martin@bpbygg.no / www.bpbygg.no
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 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
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 Som medlem av Huseiernes Landsforbund får du 10 prosent rabatt på verditaksering av boliger og fritidsboliger, boligsalgsrapporter, tilstands-
rapporter, skadetaksering, skjønn og tomtetakst hos utvalgte medlemmer i Norges Takseringsforbund. Husk å oppgi medlemsnummer.

TAKSTMANN/MURMESTER TORE ANDRESEN
Boligsalgsrapporter-Verdi-Tilstand-
Skadetaksering og skjønn-Uavhengig kontroll.
Tar oppdrag i Oslo/Akershus/Vestfold. 

Hellerudsvingen 28, 0684 OSLO.
Tlf.: 22 26 93 62. Mob. 473 00 446.
E-post: torandr5@online.no   
www.toreandresen.no O
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SELVBYGGERSERVICE  
KAN HJELPE DEG MED:

• Planlegging
• Beregning
• Materialvalg
• Finansiering
• Hvordan du gjør jobben
• Frakt av varene og  

evt. kran
• Gratis utlån av tilhenger
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monter.noRabatt gjelder på veiledende priser. Det gis ikke rabatt på pågående lokale, eller nasjonale kampanjer. For ytterligere informasjon om 
nye medlemsfordeler, ta kontakt med nærmeste Montér forhandler, eller gå inn på medlemsfordeler på huseierne.no. Avtalen gjelder 
ved din lokale Montér forhandler eller Optimeras anlegg i henholdsvis Trondheim, Arendal, Grorud og Ålesund.
Vi tar forbehold om trykkfeil.

Velkommen  
– ta med medlemskortet!
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MEDLEMMER I

HUSEIERNES  

LANDSFORBUND

Velkommen til din nærmeste Montér forhandler
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Blindeforbundet mener alle 
har nytte av riktig utfor-
mede trapper, og ønsker nå 
bedre merking. Nye opp-
siktsvekkende tall fra Ipsos 

MMI viser nemlig at vi nordmenn har over 
tre tusen uhell i trapper eller ved kanter 
hver eneste dag. Resultatet er 70 000 ben-
brudd og en rekke andre alvorlige skader 
og dødsfall. Og det er faktisk aldersgruppen 
15 - 25 år som har flest uhell.

Den varme sommeren førte til en kraftig 
økning i salget av varmepumper, melder 
Norsk Varmepumpeforening. Totalt finnes 
det nå 750 000 varmepumper i Norge. 
Bare i  Sverige er det større utbredelse.  
Årlig selges det mellom 160 000 og 180 
000 luft-til-luft-pumper i Norden, og 38 
prosent av småhusene her i landet har nå 
varmepumpe, mot 50 prosent i Sverige.
 – Varmepumpene har vist seg svært 
godt egnet for det nordiske klimaet fordi 
de har effekt opp mot 300 dager i året. 

Sørover i Europa er de kalde dagene færre, 
og et godt utbygd distribusjonsnett gjør at 
gass er et attraktivt alternativ, sier Bård 
Baardsen i Novap.
 En undersøkelse gjennomført av 
Nord-Trøndelagsforskning på oppdrag fra 
Enova i 2005 viste at 466 husholdninger i 
gjennomsnitt sparte ca. 5 000 kWh pr. år 
med varmepumpe. Varmepumper gir god 
nytteverdi i alle boliger, men har høyest 
effekt der det er åpen romløsning. Foto: 
Miba AS.

Flere har 
varmepumpe

Farlige trapper Skifter sjelden lås

  Aktuelt // SmåStoff

Nordmenn er for godtroende, 
mener fagfolk. Bare fire av ti 
boligeiere har skiftet lås på 
ytterdøren etter at de flyttet 
inn. Da kan de ikke vite hvor 
mange som egentlig har nøk-
kel, skriver Newswire. Å ta kopi 
av nøkler er også svært enkelt.

Formerer seg fort
Visste du at én bananflue kan bli til 400 etter 
en uke og hele 80 000 etter to uker? Etter 
to måneder i et varmt  rom kan de bli til 12,8 
billiarder fluer. Moralen er ifølge A-magasinet: 
Hold det rent! Kast ikke bananskall i papir-
kurven, og tøm søpla. 
Skyll vinflaskene, 
og vent ikke med 
oppvasken.

Giftforbud

Glemmer 
takrennene
Tette takrenner kan gjøre 
skader for titusener. Likevel 
glemmer seks av ti nordmenn 
å rengjøre 
dem årlig, 
melder 
Newswire.  
(58 %)

Ferdigfylte åtestasjoner med 
gift i pastaform skal erstatte 
tradisjonell musegift i form 
av korn og pellets som nå blir 
forbudt. Musekorn kan lett 
komme på avveie, og har ført 
til forgiftnig av husdyr, fugl og 
ville dyr. De nye åtestasjonene 
kan bare brukes én gang, men 
fordelen er at man slipper å ta 
i død mus. Foto: Colourbox
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– Jeg tror neppe noen har en mer eksklusiv septiktank enn meg. For 
i den ender veldig mye god vin og champagne, sier vinanmelder Geir 
Salvesen til Budstikka. Han har bodd i et tømmerhus i Vestmarka i 
Bærum siden 1980. I løpet av ett år smaker Aftenposten-journalisten 
på omtrent 3 000 viner. Noen ganger så mye som 100 på en dag. 
Det er en tøff jobb, mener han. – Noe av vinen er helt forferdelig, mye 
er middelmådig og en del er veldig bra. Foto: Sandra Cunnigham / 
Scanstockphoto.

Professor Kalle Moen ved øko-
nomisk institutt, Universitetet 
i Oslo, mener det nye klasse-
skillet i Norge først og fremst 
går mellom by og land – ikke 
mellom de som arver mye og 
de som arver lite.
 – En god del av det du ar-
ver vil bli bestemt av hvor dine 
foreldre og besteforeldre eier 
bolig. Kommer du fra landet 
og skal inn til en av de store 
byene, er det svært vanskelig å 
komme seg inn på boligmarke-
det sier han til Aftenposten.
  Grafikken viser utviklingen 
i eneboligprisen for Stavanger 
og Hedmark utenom Hamar i 
perioden 1992 til 2013. Kilder: 
Finn.no, Pöyry, Eff og NEF.
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Salget 
av leilig-
heter 

økte med 34 % i 
august sammen-
lignet med samme 
måned i fjor. Men 
boligsalget hittil 
i år ligger 15 % 
bak fjorårsnivået, 
viser tall fra Bolig-
produsentenes 
Forening

Hittil i år 
har Stat-
nett regi-

strert nærmere 
550 000 lyn over 
Norge. Det er fem 
ganger flere enn 
normalt i løpet av 
et helt år. 

Ta hen-
syn til 
naboene. 

Det kan være 
nødvendig med 
byggesøknad selv 
om du bare skal 
bygge en liten 
hytte til barn 
eller barnebarn 
høyt oppe i et tre.

På avveie
Årlig havner mer enn 45 millioner lyspærer på avveie. 
Én lyspære kan inneholde opptil 3,5 mikrogram kvikk-
sølv og skal leveres til gjenvinning.

Økt import
Norsk eksport av trevarer fortsetter å synke mens 
importen øker. Hittil i år har vi importert trevarer for 
1,9 milliarder kroner, som er 10 prosent mer enn i fjor.

Kun tre ting
Vann- og avløpsetaten i Oslo har 
lagt ut 70 rosa kumlokk i byen 
for å minne oss på at det kun 
er tre ting som skal i do: Bæsj, 
tiss og dopapir. Hvert år brukes 
millioner på å rengjøre kloakkrør 
og pumpestasjoner. Matavfall og 
fett i do gir økt rotteplage, mens 
bind og bleier tetter rørene. Det 
fører til at kloakk renner ut og 
forurenser miljøet.

Eksklusiv 
septiktank

Stavanger

Hedmark



PRØV VÅR HVITEVAREVELGER
Er du usikker på hvilke hvitevarer du bør velge?
Hos oss finner du en enkel hvitevarevelger
som, basert på dine behov, finner det beste 
produktet for nettopp deg!

www.komplett.no/hvitevarer

Det er enkelt å handle
hvitevarer på nett hos oss.

KUNDESERVICE
33 00 55 00 (08-20)

45 DAGERS
ÅPENT KJØP

HJEMLEVERING
M/INNBÆRING FRA 299,-*

* kun i de største byene

Alle priser er inklusive mva og oppdateres daglig på www.komplett.no. Vi tar forbehold om feil, prisendringer og bildeavvik.WWW.KOMPLETT.NO     KJØPSHJELP: KJOPSHJELP@KOMPLETT.NO     KUNDESERVICE: 33 00 55 00

Alle priser er inklusive mva og oppdateres daglig på www.komplett.no. Vi tar forbehold om feil, prisendringer og bildeavvik.

KJØL & FRYS . SIDE OM SIDE:

SØLV

Pen og meget funksjonsrik løsning fra 
Electrolux. Kjøleskap med vann-
dispenser, med eller uten kullsyre, og 
fryseskap med isbitdispenser. En 
komplett kjøle- og fryseløsning som gir 
god plassutnyttelse. Gjennomgående 
høy kvalitet og smart innredning som 
både ser fantastisk ut og er praktisk.

ERF3867SOX + EUF2947GOX

27.990,-

KJØLE- OG FRYSESKAP

Varenr: 800891   

SVART

Gå nye veier med kjøleskap og fryseskap 
i svart fra Bosch. En stilig løsning som 
gir god plass til både kjøle- og 
frysevarer. Pent og enkelt design med 
svart dør og håndtak i sølv. Smart 
innredet for maksimal plassutnyttelse. 
Hyller av sikkerhetsglass og store 
transparente skuffer i fryseskapet.

KSV36VB30 + GSN36VB30

KJØLE- OG FRYSESKAP

Varenr: 800884   
12.990,-

HVIT

Pakke med Electrolux 180 cm høyt 
kjøleskap og fryseskap i hvit farge. 
Begge produktene er av høy kvalitet 
med pent og stilrent design. Få 
maksimalt ut av plassen med SpacePlus 
design. En kjøl- og fryseløsning som ser 
stilig ut, uten at det går utover 
kapasiteten.

ERF3703AOW + EUF2903AOW

11.990,-

KJØLE- OG FRYSESKAP

Varenr: 800893        

HELE NORGES NETTBUTIKK
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Lei av 
å bLi Lurt
Jeg må visst slutte å handle. Det 
er blitt for vanskelig for meg. 
Hver uke fyller jeg kjøleskapet, 
kjøkkenskapet og badeskapet 
med en rekke produkter som 
lurer meg. Som, lik dårlige ven-
ner, gir seg ut for å være noe helt 
annet enn det de er. Nå er jeg lei. Lei 
av å bli lurt, som Postgirobygget sang på 
1990-tallet. Ting er dessverre ikke blitt 
bedre siden da. 
 Det var en test av deodoranter som fikk begeret til å 
renne over for meg denne gangen. Framtiden i våre hender 
hadde testet en haug av dem, og det faktum at bare to kom 
gjennom nåløyet, og verken inneholdt hormonforstyr-
rende, allergifremkallende eller miljøødeleggende stoffer, 
er skremmende i seg selv. Men enda mer skuffet ble jeg 
da jeg så at den eneste svanemerkede deodoranten i testen 
inneholder aluminium. Riktignok er det en diskusjon om 
hvor farlig det er med dette metallet i deodoranter. Men jeg 
føler meg likevel sviktet. Jeg trodde Svanemerket var trygt, 
så trygt som mulig; ikke bare sånn så vidt innafor-trygt. 
 Poenget mitt er: Hvor mye skal jeg måtte google for 

hvert produkt jeg kjøper? 
Må jeg bli professor i kjemi 
for å navigere rett i dag-
ligvarebutikken? Og hva i 
himmelens navn gjør det 
så vanskelig med ærlighet? 
 Jeg vil heller ha den 
stygge sannheten enn pent 
innpakket løgn. Selv om 
jeg ikke kan love at jeg kjø-
per «Deodorant. Fungerer 

bare sånn passelig bra. Inneholder allergifremkallende 
parfyme, metaller du allerede har for mye av i kroppen 
og som forbindes med risiko for skader på nervesystemet, 
siloksaner som hoper seg opp i naturen, mikroplast som 
skader livet i havet og sølv som kan skape resistente syk-
domsbakterier.» Men den som har ryggrad til å selge et 
slikt produkt bør også ha ryggrad til å stå for sannheten 
om innholdet. 

 aKtueLt // Peti t 

JoUrnalist
Rikke ÅseRud

Må jeg bli professor 
i kjemi for å navi-
gere rett i daglig-

varehandelen?

Journalist Rikke Åserud
raa@huseierne.no

Lave strømpriser går 
aldri av moten

lønner segGo
de forhold

www.ustekveikja.no
tlf: 32 08 70 00
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Et delt 
bolig-

marked
I Norge er de fleste boligeiere. 

Men noen står utenfor. 
Det blir stadig vanskeligere 

å komme inn i det gode 
selskap, advarer eksperter. 

TeksT: Rikke ÅseRud
FoTo: Thomas haugeRsveen
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HELDIGE: – Vi har vært heldige, slår Jeanette Grennes fast. Med hjelp fra foreldre som stilte kausjon kom hun og ektemannen Ken 
Lorentzen seg inn på boligmarkedet i 2010.

Like nedenfor ligger byen, like ovenfor lig-
ger Marka. Borettslaget på Disen er som en 
grønn oase midt mellom det beste hoved-
stadsområdet har å by på; en kort busstur 
og vips er du på Løkka; ti minutters kjapp 
gange og du er i skogen. Her bor blant 
andre Jeanette Grennes, Ken Lorentzen, 
Jenny Hammar og Kim Molander. 

Eier
Nygifte Grennes og Lorentzen kjøpte sin 
treromsleilighet i 2010. Grennes’ foreldre 
var kausjonister.  
 – Hadde vi ikke hatt Jeanettes foreldre 
som kausjonister, hadde vi trolig endt opp 
med å leie noe. Vi hadde aldri fått lån nok 

til å kjøpe noe som dette, sier Lorentzen. 
De månedlige utgiftene på ca. 15 000 
kroner, inkludert fellesutgifter på 2 700, 
er langt fra avskrekkende for de to som 
begge har fast jobb. 
 – Vi har vært heldige. Det er viktig å 
komme seg inn på boligmarkedet så fort 
som mulig. På få år har vi gått fra nærmest 
null til rundt en halv million i egenkapi-
tal. Slik kan vi komme oss videre, legger 
Grennes til. Planen er å flytte til noe større 
om et par års tid. Dersom paret velger å 
flytte ut av byen, og for eksempel tilbake 
til Grennes’ hjemby Skien, trenger de tro-
lig ikke ta opp stort mer lån enn de har i 
dag for å kjøpe seg hus med hage. 

Leier
I nabooppgangen i blokken på Disen bor 
Jenny Hammar og Kim Molander. De lei-
er den koselige, lille toromsleiligheten på 
tredje året. Månedlig leie er 10 500 kroner.
 – Jo, vi har jo snakket om å kjøpe. Men 

  Aktuelt // EIE ELLER LEIE

ALVORLIG: Det vil skape et 
klasseskille når noen kan 
komme inn, og andre ikke 
klarer det, hevder forsker 
forsker Kim Christian Astrup 
ved NIBR. Seks av ti unge 
førstegangskjøpere får IKKE 
hjelp av foreldrene.
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uten kausjonister er det vanskelig for oss å 
få lån, sier Molander. Ingen av de to, som 
opprinnelig er fra Sverige, har foreldre 
med eiendom i Norge, og de kan dermed 
ikke stille med den sikkerheten banken 
krever. Det er heller ikke mulig å ta opp 
lån i Sverige til bolig i et annet land.
 – Boligene i Norge er ca. tre ganger 
så dyre som i Sverige, og der er bolig-
markedet dessuten helt annerledes, sier 
Molander. I Sverige er det vanlig å leie 
av profesjonelle utleierorganisasjoner, og 
markedene kan vanskelig sammenlignes.

Todeling
Det er ingen menneskerettighet å eie sin 
egen bolig. Men i Norge er det et mål som 
det stort sett er stor politisk enighet om: 
Flest mulig av de som ønsker det skal kun-
ne eie sin egen bolig. 
 – All erfaring viser at det å eie sin egen 
bolig er den beste veien til en brukbar og 
stabil personlig økonomi. Riktignok har 

det vært noen svingninger i markedet, og 
på små områder der hjørnesteinsbedrif-
ten er blitt lagt ned, har noen gått på tap. 
Men i det store og det hele er eierskap en 
viktig trygghet for de fleste, sier stortings-
representant Svein Flåtten, som er Høyres 
finanspolitiske talsmann. 
 Det politiske ønsket om at man skal 
eie sin bolig er en av grunnene til at bolig 
nummer én beskattes i langt mindre grad 
enn sekundærboligen. De fleste som leier 
i Norge, gjør det for en avgrenset periode; 
i studietiden, rett etter skilsmissen, ved 
kortere arbeidsopphold, og så vi-
dere. 

Sammenfallende faktorer
Nå kan imidlertid stadig flere bli 
langtidsleiere. Det er et sammenfall 
av flere faktorer som gjør at bolig-
markedet i årene fremover kan bli 
klassedelt i en annen grad enn vi er 
vant til: 

HELDIGE: 4 av 10 unge før-
stegangskjøpere får hjelp av 
foreldrene.

LEIER: Kim Molander og Jenny Hammar leier. Terskelen inn på boligmarkedet i Norge er høy, synes de. 
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• Boligprisene er høyere enn noen 
sinne. 

• Leieprisene er høye og gjør sparing 
vanskelig. 

• Egenkapitalkravet ble økt fra ti til 
femten prosent for få år siden. 

• Typiske førstegangsboliger er svært et-
terspurt, og prisene presses av de som 
får hjelp fra foreldrene. 

• Husbanken strammet i april i år inn 
Startlånsordningen kraftig. 

BSU
Tall fra DNB viser at fire av ti unge allerede 
i dag får hjelp fra foreldrene til å kjøpe sin 
første bolig. Men kan ikke de unge bare 
kutte ned på luksuslivet, og spare? 
 En ungdom som sparer BSU-kontoen 
full, har 200 000 kroner i egenkapital. 
Dette er nok til å kjøpe leilighet for 1 300 
000 kroner. I Oslo er kvadratmeterprisen 

på små leiligheter enkelte populære ste-
der nå 100 000 kroner. Gjennomsnittlig 
kvadratmeterpris på leiligheter er 50 000 
kroner. Det vil si at du har råd til ca 26 
kvadratmeter i hovedstaden – dersom du 
har spart full BSU-konto. 
 – Fremover i tid vil det skape større 
forskjeller i samfunnet når det blir slik at 
noen kan komme inn, og andre ikke kla-
rer det på egen hånd, sier DNB-sjef Rune 
Bjerke til NRK. Han mener en økning av 
sparebeløpet på BSU-konto er et av sva-
rene på utfordringen. 
 Forskning viser imidlertid at svaret 
ikke er så enkelt. Det er nemlig de som er 
best stilt fra før som utnytter BSU-ordnin-
gen i størst grad. 
 – Vi ser at mange av de som sparer 
i BSU får hjelp fra foreldrene til å kjøpe 
sin første bolig, og de fortsetter sparingen 
også etter boligkjøpet for å få maksimalt 

ut av skattefordelene denne spareformen 
gir. Så tanken er god, men det er ikke nød-
vendigvis her løsningen ligger, sier forsker 
Kim Christian Astrup ved Norsk institutt 
for by- og regionsforskning (NIBR).
 Med de høye leieprisene er dessuten 
sparing for de lavt- og normaltlønnede 
vanskelig. – For sparepotensialet er det 
stor forskjell på om du har 400 000 eller 
500 000 inntekt. Det skal ikke veldig lav 
lønning til før sparepotensialet ikke er vel-
dig stort, sier Astrup. 

Husbanken
God betalingsevne, men lav egenkapi-
tal og manglende sikkerhet. Dette må da 
være noe for Husbanken? 
 – Vi sjekket Husbankens startlån, men 
det ble fort klart at vi er altfor godt stilt til 
noen gang å få det, sier Molander. Både 
han og samboeren har nemlig fast betalte 
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FRILUFTSMEN-
NESKER: – Vi er fri-
luftsmennesker, og 

elsker den norske 
naturen. Kanskje er 
det lettere for oss å 
kjøpe bolig dersom 
vi flytter ut fra ho-
vedstadsområdet, 

sier Jenny Hammar 
og Kim Molander. 
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jobber i Norge, og er langt fra vanskelig-
stilte. Etter en forskriftsendring i april er 
Husbankens Startlån nå målrettet mot de 
som er aller vanskeligst stilte på boligmar-
kedet. En stadig større gruppe vil da falle 
mellom alle stoler, advarer blant andre 
forsker Kim Christian Astrup ved NIBR: 
De som er for godt stilt til å få Husban-
kens Startlån, men som har for lav egen-
kapital og ingen foreldrehjelp, og dermed 
ikke får banklån. 
 – Hadde denne innstrammingen av 
Startlånsordningen kommet før kravet 
om egenkaptial ble hevet, hadde det kan-
skje ikke vært så alvorlig. Men sammen 
med de andre faktorene, slår dette uhel-
dig ut. Klasseskillet vil komme til å øke i 
årene fremover, med mindre noe gjøres, 
sier Astrup. 

Husbanken:  
Fra boligbygger 
til velferdsetat

Husbanken ble opprettet i 
1946 for å bygge opp igjen 
landet etter krigen. Det var 
overveldende mangel på 
boliger i områder med sto-
re ødeleggelser. Husban-
ken bidro til gjenreisning 
for å øke boligstandarden 
hos vanlige inntektstakere. 

Mot slutten av 1950-årene fikk Hus-
banken bindende rammer for sin 
virksomhet i nasjonalbudsjettet. Bo-
ligbyggingen gikk noe ned, før den fra 
rundt 1960-tallet igjen økte frem mot 
1970, takket være industrielle produk-
sjonsmetoder. Husbanken bidro sterkt 
til fremveksten av de mange drabant-
byene. I 1973 nådde boligbyggingen 
en topp, med 45 000 fullførte boliger. 
Ca 70 prosent ble finansiert gjennom 
husbanken. 
 På 1980-tallet ble boligmarkedet 
liberalisert. Selektive virkemidler, som 
for eksempel etableringslån til unge i 
etableringsfasen, fikk større plass i bo-
ligfinansieringen. Den generelle subsi-
dieringen ble redusert. 
 I den økonomiske turbulensen på 
begynnelsen av 1990-tallet finansierte 
Husbanken nesten all boligbygging. 
Fra årtusenskiftet har Husbanken i 
stadig større grad blitt en velferdsetat 
som hjelper de vanskeligst stilte på 
boligmarkedet. 

KILDE: HUSBANKEN

Klasseskille
Forskeren er ikke alene om å advare om 
et tydeligere klasseskille. I Huseiernes 
Landsforbund følger administrerende 
direktør Peter Batta utviklingen med be-
kymring. Egenkapitalkravet må senkes, 
mener han.  
 – Det er på tide at Finanstilsynet 
lemper på sine uforståelig rigide krav til 
egenkapital. Finanstilsynet er i ferd med 
å skape et klasseskille i boligmarkedet, 
sier Peter Batta. 
 Til tross for at de borgerlige gikk til 
valg på å fjerne eller redusere egenka-
pitalkravet, og at det fra Finansdeparte-
mentets side er uttrykt at det bør være 
rom for skjønn, er kravet fortsatt på fem-
ten prosent. 
 Også Boligprodusentenes adminis-
trerende direktør Per Jæger er bekymret. 
 – Hvis dette fortsetter får vi to typer 
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Klasseskillet vil 
komme til å øke 
i årene fremover, 

med mindre 
noe gjøres.

Forsker kim Christian 
astrup ved niBr

 – Jeg vil oppfordre dagens unge til å 
være aktive overfor bankene som medspil-
lere, i stedet for å flyte rundt som korker 
på vannet, sier Flåtten.  

til fjells
Mer effektive planprosesser er vel og bra, 
mener Boligprodusentenes Jæger. 
 – Men det har ikke betydning for dem 
som skal inn på markedet i dag. Får man 
derimot fortgang i byggingen av student-
boliger vil det imidlertid kunne ta av noe 
på presset i leiemarkedet, påpeker han.  
Mens de venter på raskere planprosesser 
i kommunene, lavere leiepriser og mer 
godvillige banker, blir høsten til vinter på 
Disen. Jenny Hammar og Kim Molander 
har vurdert å flytte tilbake til Sverige. Men 
etter henholdsvis fjorten og ni år i Norge, 
med jobber de trives i og en fullstendig 
forelskelse i naturen landet har å by på, 
sitter det langt inne. 
 – Men vi har jo vurdert muligheten 
for å flytte til et mindre sentralt sted. Lil-
lehammerområdet tiltrekker oss som er så 
glade i å stå på ski. Så vi får se – vi finner 
nok ut av det etter hvert, smiler Molander. 
raa@huseierne.no 

ungdom: De som kommer seg inn på bo-
ligmarkedet, og de som blir stående uten-
for. De som blir stående utenfor, kom-
mer til å måtte fortsette å leie, og barna 
deres vil komme til å leie. Mens de som 
er innenfor, blir rikere og rikere. Det kan 
godt hende at dette er en ønsket politikk. 
Men det er i hvert fall konsekvensene om 
ingenting gjøres, sier Jæger. 

Fart i planprosessene
Så – hva er det egentlig som gjøres? Svein 
Flåtten i Høyre mener større fart i plan-
prosessene og boligbyggingen er løsnin-
gen. 
 – Vi jobber med å forenkle planpro-
sessene i kommunene. Til nå har alle 
innsigelsesinstituttene gjort at byggesaker 
kan bli liggende i systemene i flere år før 
spaden settes i jorden. Dette er vi i gang 
med å endre. I tillegg ser vi på kravene til 
for eksempel universell utforming. Kan 
man lempe litt på noen av disse kravene, 
og kanskje særlig i de mindre leilighetene, 
går byggekostnadene ned, påpeker Flåt-
ten. 
 Han oppfordrer også unge til å gå i 
forhandlinger med banken. 

  Aktuelt // EIE ELLER LEIE

SITTER TRYGT: En investering i bolig er 
med få unntak en svært trygg investering. 
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Boligprisutviklingen de siste fem årene (pris per kvm)

Prisutvikling, leiligheter i Oslo, de siste fem årene (pris per kvm)

Gjennomsnittlig månedlig leiepris i Oslo 
(per 3. kvartal 2013)

Gjennomsnittlig månedlig leie, 2013

VI KUTTER DINE 
STRØMUTGIFTER

» Varmt bad hele året
 Uten varmekabler

» Varm hus OG varmt vann – samtidig
 Ikke enten/eller som er vanlig

» Automatisk temp. styring

» Varmvannsbereder

» Akkumulator/buffertank
 340 eller 450 liter
 Kan leveres med A-klasse pumper

» Kan leveres med A-klasse pumper
 Y�erligere strømsparing

» Strøm/effektmåler inkludert i prisen
 Gir kontroll på strømforbruk

» Nyhet! Tilkopling for solfanger

» Enkel Installasjon
 Alt i e� kabine� = en komple� løsning

 
 

Simply the Best

Varmepumper vann/vann
Elektrisk øyeblikks-
vannvarmer
» Ersta�er varmtvannstank
» Sparer strøm
» Egnet til hus og hy�e

AluPlex
Gulvvarme-rør
- Bedre varmeledning 
- Eliminerer knirk i gulv
- 100% luft tett
  (PEX rør er ikke det)
- Lett å jobbe med

MESSETILBUD
på gulvvarme!

Ekowell 
varmepumpe
Vi har levert 11 stk av 
denne på Harøya som 
har 1100 innbyggere

Smarte løsninger.   Tlf: 97 11 23 77 - 717 00 109
F-GASS30 års 

erfaring

Besøk oss på boligmessen
i Molde 31. okt - 2. nov.

www.energi-spar.no



42 hus&bolig 5 2014

Vi har alle hørt noen som har gjort det. En nabo. En 
bekjent. Et familiemedlem. Jeg har nesten gjort det 
selv. Luften fra øksehodet som sneier leggbeinet når 
feilhogget leter etter hardt bein å støte i, kan få det 
til å gå kaldt gjennom kroppen på den mest hard-
barkede vedkløyver. Vipukirves heter øksen som skal 
hindre slike ulykker. Den er utviklet av Heikki Kärnä 
fra Finland, som hadde sett seg lei av å kløyve ved 
på gammelmåten. Produktet ble først observert på 
Youtube og nå skal det prøves. Produsenten lover en 

Øks lover sikker bruk
  AKTUELT // HUS&BOLIG TESTER

revolusjonerende 
design som skal være 
langt sikrere enn vanlige økser, 
samtidig som den skal gjøre vedhogging enklere.
 Økseskaftet er festet på siden av bladet, og det går 
en kant ut på høyre side. Ved første øyekast ser det 

Produkt:  Vipukirves kløyveøks
Pris:  Ca. 2 000 kroner
Mer info:  http://vipukirves.fi/
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Øks lover sikker bruk

ut som en fabrikkfeil. Øksen skal rotere mot siden 
når den har truffet kubben. Fordelen med denne vrid-
ningsbevegelsen skal være at mer av kraften i hugget 
brukes til å splintre veden.  Kloa på toppen av skaftet 
skal forsterke vridningskraften og hindre at øksen går 
tvers gjennom.
 Jeg tok med øksen til fjells, felte to bjørketrær for 
anledningen og lot den jobbe. I starten gir skaftet meg 
en dårlig følelse. Det føles rett og slett glatt, hvilket en 
øks ikke bør være. I tillegg har den ikke endekrok ne-
derst på skaftet for å hindre glipping dersom man er 
uheldig og holder for løst. Jeg skal uansett bruke han-
sker når vi setter den på prøve. Det sikrer godt 
grep. Ved bruk merkes det at øksen er meget 
lang. Hele 90 centimeter. Det er også et 
sikkerhetsaspekt. Skulle man bomme helt 
er den så lang at den slår i bakken. Det tar 
litt tid å vende seg til lengden. Normalt er 
kløyveøkser 75 cm lange. Men – når den 
først er i bruk – gjør øksen en strålende 
jobb. Den holder alt som loves. Vedkubber 
splittes, de fyker til siden og det beste av 
alt; øksen står igjen i den andre biten 
på hoggestabben. Den fungerer i 
grunnen helt optimalt, og med 
relativt lite kraft går hoggin-
gen som en drøm. 
 Personlig veksler jeg mel-
lom venstrehåndsgrep (ven-

strehånd nærmest øksehodet) og høyrehåndsgrep 
(høyre hånd nærmest). Jeg blir ganske fort oppmerk-
som på at vedhogging med denne øksen er best med 
høyrehåndsgrep. Det er fordi øksen helst vil svinge 
mot venstre for å skyte ut den kløyvde vedbiten. Med 
venstrehåndsgrep kommer man inn med en annen 
vinkel i hogget som gjør at den ikke kløyver like godt 
som med et høyrehåndsgrep. Allikevel, med litt tre-
ning klarer man å bruke øksen godt uansett hvilket 
grep man velger.
 Jeg kjøpte øksen på nett, for omkring 2 000 kro-
ner direkte fra forhandler. Det er en stiv pris når de 

fleste kløyveøkser normalt ligger på rundt 500 
kroner. 

    Til slutt er det verdt å nevne at produsen-
ten anbefaler et bildekk oppå hoggestab-
ben. Når man setter kubben inni og hogger 
til, blir veden værende på stubben – ferdig 
kløyvd. Dette er ikke testet, men har du res-
sursene til å lage en slik er jeg overbevist om 
at vedhoggingen vil gå som en drøm.

Nytt design fra Finland skal gjøre 
kløyvejobben enklere og sikrere. 
Hus & Bolig har testet patentet.

PLUSS
•  Gjør som den lover – kløyver veden trygt

•  Krever mindre kraft enn en vanlig øks

•  Setter seg sjelden fast

MINUS
•  Stiv pris

•  Glatt skaft

•  Mangler endekrok på skaftet

Testet av Dag Erik Kongslie
Journalist i Hus & Bolig



Eksklusivt 
medlemstilbud!

Tilbudet gjelder 
begge våre 
alarmpakker*

Bestill på 06010 eller les mer på verisure.no/huseierne

Som medlem av Huseierens Landsforbund får du 2 ekstra røykvarlsere 
gratis (verdi kr. 1960,-) når du bestiller installasjon av en av våre alarm-
pakker. Med boligalarm fra Verisure får du i tillegg til den vanlige 
sikringen mot brann og innbrudd, også flere smarte løsninger til 
hjemmet - f.eks fjernstyrng via Verisure App. Med mer enn 25 års 
erfaring er vi stolte av å kunne si at vi har Norges mest fornøyde og 
lojale boligalarmkunder i 2014. 

* Tilbudet forutsetter nyinstallasjon av boligalarm og tegning av månedsabonnement. Tilbudet har noen geografiske begrensninger, og kan ikke kombineres med andre tilbud. 
Norsk Kundebarometer. Et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI. www.kundebarometer.com

Røykdetektorer som snakker 
sammen, redder liv!

Du får 2 ekstra 
røykvarslere 
(verdi 1960,-) ved 
kjøp av boligalarm

Bransjevinner 
2014
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Det selges 2 400 000 mobil
telefoner i Norge årlig. 
Bare 200 000 blir 
levert til retur-
systemet.

For ti år siden kunne rør-
leggere bli popartister. 

Nå er det så mange artister 
i Norge at det er umulig å 

oppdrive en rørlegger.

Samfunnsproblem

Helsebringende 
arkitektur

– Vi er i ferd med å få en useriøs, halvkriminell underskog i denne 
viktige næringen. Dersom målet vårt er å bygge landet – og det er 
det jo – så må vi ta dette på alvor, sier Jonas Gahr Støre til Bygg.no. 
Han beskriver den kriminelle virksomheten i byggenæringen som 
«et samfunnsproblem av dimensjoner». Foto: AP

NTNU vil finne ut mer om sam-
menhengen mellom arkitektur 
og helse. Utbyggingen av St. 
Olav Hospital blir vesentlig for 
den nye forskningen på helse-
fremmende arkitektur, skriver 
Helsebygg Midt-Norge. Det er 
derfor besluttet å lyse ut en 
postdoc-stilling med helse og 
arkitektur som tema. 

I verdenstoppen
Nordmenn er på verdenstoppen 
i oppussing. I 2012 ble det solgt 
23 000 000 liter maling i Nor-
ge. Alle typer maling og løse-
midler er farlig avfallm og skal 
derfor leveres på gjenvinnings-
stasjoner eller miljøstasjoner 
for farlig avfall. Foto: Andres 
Rodriguez / Scanstockphoto.

Jon niklas Rønning 

Er veden tørr nok?
Nyhogd ved har en fuktighet på ca. 50 pro-
sent. Før den er brukbar som brensel må 
fuktigheten ned i 15 – 20 prosent. For å 
sjekke at den er tørr nok kan du slå vedski-
ene hardt mot hverandre. Tørr ved lager en 
skarp lyd, våt ved en dump lyd. Jo tørrere 
veden er, desto bedre. Foto: Nina Granlund 
Sæther.

– Den klare tendensen er at det regner mer – 
både flere dager i året og med større intensitet. 
Antall dager med ekstreme nedbørshendelser, 
det vil si 50 – 60 mm regn og mer, har økt med 
30 – 40 prosent på Vestlandet de siste 100 
årene, sier professor i meteorologi ved Uni-
versitetet i Bergen til Bergensavisen. Og kon-
sekvensene er dystre. Stikkordene er flom og 
ras. For Vestlandet handler det først og fremst 
om såkalt urban flom. Det vil si at avløpsrørene 
ikke er store nok til å ta seg av mengden vann 
som kommer. Foto: Kai Jensen / NTB Scanpix.

MEr 
rEgn

  SETT & HØrT // OKTOBER 2014

Hvor blir de av? 
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De aller fleste fortettingssaker fører til naboklager.

Pass opp for miljøgifter
Hårfønere, barbermaskiner, røykvarslere og mobiltelefo-
ner; alle små produkter som går på strøm eller batterier 
skal leveres til gjenvinning. Små el-apparater inneholder 
mange miljøgifter som kan være skadelige for mennesker 
og dyr. Foto: Mile Atanasov / Scanstockphoto.

En hytteeier i Gausdal ble svært overrasket da han oppdaget at skigarden rundt hytta manglet. 
Gjerdet, som gikk rundt hele hyttetomten, var 120 meter langt og ble satt opp på dugnad. Hver-
ken naboer eller grunneier har registrert det frekke tyveriet. 
 – Å ta over 120 meter med skigard er mye arbeid. Det er snakk om en del tonn med materiale, 
så de må ha brukt store biler for å transportere alt, sier hytteeieren til VG. Han mener det er både 
tragikomisk og helt idiotisk. Illustrasjonsfoto: Børge Sandnes / Scanstockphoto.

Stjal 120 m 
Skigard

Ole Kristian Udnes, planUtvalget i BærUm

Viktigste oppfinnelse
Den svenske forskeren Hans Rosling 
mener vaskemaskinen er den viktigste 
oppfinnelsen etter den industrielle revo-
lusjon. Det er den maskinen som alene 
frigir mest tid til å gjøre andre ting – for 
eksempel å lese og å få seg en utdan-
nelse, skriver Aftenposten. Foto: Ingrid 
Balabanova / Scanstockphoto.

90 prosent av alle retur-
nerte elektriske kabler 
og ledninger blir brukt til 
å lage nye ting.

Bare ikke hos oss
Bærum trenger sårt nye leilig-
heter, men ingen vil ha dem i 
nabolaget, skriver Budstikka. 
Kommunestyret har vedtatt å 
øke boligbyggingen med 600 
boliger i året. Alle mener bolig-
markedet i kommunen er pres-
set. Til og med innbyggerne. 
Inntil nabovarselet dumper ned 
i akkurat deres postkasse. Foto: 
Knud Nielsen / Scanstockphoto.

to OBOS-
boliger
For å unngå spekulasjon var det 
før bare tillatt å eie én OBOS-
bolig. Nå åpner boligbyggelaget 
for at du kan eie flere, for ek-
sempel en ferie- eller en pend-
lerleilighet på en annen kant av 
landet. Det åpnes også opp for 
å leie ut til medlemmenes egne 
barn eller foreldre. Foto: Frode 
Larsen / OBOS.

  SEtt & HØrt // OKTOBER 2014

GJENBRUK
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SKAL DU RYDDE?
RABATTER FOR MEDLEMMER

Kjøp i vår nettbutikk eller ring 08899!

Vi tilbyr alle medlemmer 12 % rabatt på fastpriscontainer med restavfall.
Prisen inkluderer alt med leie inntil 4 dager (utsett dag 1, henting dag 4).

Alle typer avfall som ikke reguleres av særskilte forskrifter. 

BRUK RABATTKODE HL

EE-pakke: 
Sekk for elektrisk og 
elektronisk avfall

20m3 container

10m3 container

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

Offi siell leverandør
NORGES

IDRETTSFORBUNDwww.ragnsells.no
08899

www.ragnsells.no
08899

™

butikk.ragnsells.no



48 hus&bolig 5 2014

Du er født i Bærum, men har levd store deler av livet 
på Jessheim – hvordan vil du beskrive utviklingen i kom-
munen? 
– Området har hatt en rivende utvikling, først og fremst 
når det gjelder boliger. Om jeg ikke tar helt feil er Jess-
heim et av de områdene i Norge som har hatt størst bo-
ligbygging de siste tiårene. Det har vært fint å se denne 
utviklingen i lokalsamfunnet. 

Kan Jessheim-utbyggingen fungere som et forbilde for 
vekst i andre by-nære forsteder i årene fremover? 
– Boligbyggingen har dessverre ikke blitt fulgt opp med 
skoler og barnehager og så videre. Det er viktig med 
boligbygging, men det må følges 
opp med velferdstilbud, og dette 
har det dessverre vært for dårlig 
planlegging av i kommunen. Men 
kollektivtransporten har gradvis 
blitt bedre. De siste ti årene har 
det vært mer enn en fordobling i 
antall avganger med tog og buss. 

Hvordan har din bosituasjon vært 
hittil i livet?
– Jeg vokste opp på Jessheim, 
bodde i Oslo mens jeg studerte, 
og så dro jeg hjem til Jessheim igjen. Veldig mange fra 
min barneskoleklasse har gjort det samme – kommet 
tilbake etter studiene. Det er jo et attraktivt arbeidsmar-
ked her, og mange jobber på Gardermoen. I studietiden i 
Oslo bodde jeg på Sogn studentby og siden i kollektiv. På 
den tiden satt jeg også i NOU-boligutvalget, der vi så på 
virkemidler i boligpolitikken. Jeg var opptatt av å sikre 
nok studentboliger og utleieboliger på ikke-kommersiell 
basis. Husk at du har noen år hvor du er student og da 
er det viktig å kunne leie. Det er ikke alle livssituasjoner 
hvor det passer å eie. 

Er du opptatt av interiør?
– Jeg er ikke uinteressert; jeg bryr meg om hvordan det 
ser ut rundt meg. Men jeg kan ikke skryte på meg å ha 
sterke evner på området. 

Hvordan ser din drømmebolig ut?
– Jeg trives veldig godt i den boligen jeg bor i nå, som 
foreldrene mine bygde i 1990! 

Hva liker du best ved den?
– Den ligger rett ved friområder, så jeg kan bare gå ut 
døren og så er jeg i skogen. 
– Hvordan ser du for deg at dine barn vil komme til å 

klare seg på boligmarkedet når 
den tid kommer? 
– Jeg er bekymret for de økende 
kravene til hvor mye penger man 
må ha i utgangspunktet for å 
kunne etablere seg i dag. Det blir 
mer og mer slik at det kommer an 
på hvem som er foreldrene dine 
og i hvor stor grad de kan hjelpe 
deg. Derfor er jeg også svært imot 
forslaget fra regjeringen om mer 
midlertidig ansettelse – dette gjør 
det enda vanskeligere for folk å få 

lån i banken. Det å kunne eie en egen bolig er tross alt 
viktig her i Norge. Jeg mener også at startlån er et viktig 
virkemiddel for å hjelpe unge inn på boligmarkedet, og 
at Husbanken bør kunne tilby gode startlånsordninger 
til alle de som ikke har foreldre til å hjelpe seg. 

Du har lang fartstid som statsråd i ulike departementer. 
Har du nå et roligere liv, som leder for utenriks- og for-
svarskomiteen på Stortinget? 
– Det er klart at det er noe mindre press. Samtidig er det 
langt mer reising. Så da er det godt at jeg bor rett ved 
flyplassen. 

TeksT: Rikke ÅseRud   IllusTrasjon: HeRb

 HUS&BOLIG Spør // annIken HuITFelDT    

Jessheims store datter Anniken Huitfeldt har gått fra en travel statsråd-
tilværelse til et noe roligere verv som leder av Stortingets utenriks- 

og forsvarskomite. Men hun glemmer aldri å følge med på boligpolitikken 
– verken i hjemkommunen eller i Norge generelt. 

jeg er bekymret for de 
økende kravene til hvor 

mye penger man må ha i 
utgangspunktet for å kunne 

etablere seg i dag.

Følger alltid 
med på bolig-

politikken
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•  Født i 1969, vokst opp på Jess-
heim. Bor med mann og tre barn i 
huset for-eldrene bygget. 

•  Har vært statsråd i Barne- 
og likestillingsdepartementet, 
Kulturdepartementet og Arbeids-
departementet. Leder nå Stortingets 
utenriks- og forsvarskomite.

•  Er bekymret for økende for-
skjeller i samfunnet. 

Fakta // 
Anniken Huitfeldt: 
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 HUS&BOLIG Spør // ANNIKEN HUITFELDT    

I sommer ville «alle» ha en bit av Arbeiderpartiets nye leder, Jonas 
Gahr Støre. Hvordan vil du beskrive ham?
– Han er en samarbeidsorientert leder som er opptatt av å lytte 
til den nye generasjonen, men som også er opptatt av den for-
ankringen som Arbeiderpartiet har. Enhver ny leder av Arbeider-
partiet står for en viss fornying av partiet. Det er kanskje det som 
skiller Ap i størst grad fra sosialdemokratiske partier i andre land 
– at vi hele tiden har vært i endring og at vi dermed fortsatt favner 
bredt. 

Og den sittende regjeringen; hvordan synes du den har klart seg 
så langt? 
– I utenrikspolitkken er vi stort sett enige, og jeg har et godt sam-
arbeid med forsvarsministeren og utenriksministeren. Men så 
er det en del andre områder hvor jeg er uenig med regjeringen, 
spesielt det som handler om arbeidstidsbestemmelser, og sko-

lepolitikken. Og alle løftene om 
skattesenkning. Vi har mer enn 
nok fellesoppgaver å bruke skat-
tepenger på; da synes jeg ikke 
det er lurt å senke skattene for 
de som allerede har mest. Som 
nevnt er det for eksempel i min 
kommune for dårlige velferds-
tilbud. 

Er dette et spark til lokalpoliti-
kerne – det har jo sittet FrP-ord-
fører på Jessheim i en årrekke?
– Tja, det kan du kanskje si. Han 

var jo imot Gardermoen, blant annet – i dag vil vel de færreste 
si at den utbyggingen var negativ for området. Så det er ikke alle 
avgjørelser der i gården som er like kloke. 

Av alle saker i politikken – hva brenner du mest for?
– Jeg brenner mest for fordelingspolitikk. Den er under press nå 
i alle land. Om man ikke kommer med mottiltak for å dempe 
ulikhetene vil de bare bli større. Nå er forskjellene mellom folk i 
Sverige den raskest økende i hele OECD-området. Og i USA har 
problemet virkelig kommet på dagsordenen. Boligpolitikken er 
en stor del av denne problematikken. Det kan bli et etter hvert 
stort skille mellom de som har råd til å kjøpe og de som aldri 
blir boligeiere. I Sverige bor ungdom nå lengre hjemme enn før, 
og for all del, jeg vil gjerne ha barna mine hjemme lengst mu-
lig, men det er viktig at flest mulig får muligheten til å eie sin 
egen bolig. Sammenhengen mellom fordelingspolitkk og bolig-
politikk gjør at jeg alltid følger med på boligpolitikken med et 
ekstra våkent øye – også nå hvor jeg jobber mest med forsvars- og 
utenrikssaker. 

Ca. 150 000 mennesker regnes som vanskeligstilte på boligmarke-
det, og over 6 000 mangler et sted å bo. Gjøres det nok for disse 
gruppene?
– Det er ofte disse gruppene som rammes når kommunen ikke 
har nok penger. Derfor må kommunene få nok penger til bolig-
sosiale handlingsplaner. Vi må bruke pengene der i stedet for på 
skattekutt. 

Anser du kommunene og deres prosesser også som bremseklosser 
for boligbygging?
– Det er veldig forskjellig. Noen kommuner har effektive plan-
prosesser og rask saksbehandling. Andre har ikke det. Noen leg-
ger til rette for tomter, andre gjør ikke det. Så hva bør folk gjøre? 
Jo, stem på de partiene som har en god boligpolitikk for alle! 

Vi har mer enn nok 
fellesoppgaver å 

bruke skattepenger 
på; da synes jeg ikke 
det er lurt å senke 

skattene for de som 
allerede har mest.

Alltid familie
Det er fint å holde kontakten med 
venner og familie. Derfor har vi 
bredbånd til fast lav pris. Det er både 
kostnadsfritt og enkelt å bytte til oss.

Bredbånd for hele familien :)

Så gøy å se deg,
bestemor :)

07900
Husk å oppgi at du er HL-medlem  

når du kontakter oss :)
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japanphoto.no

Min
personlige
julegave

Fra 79,00*

TIPS: Legg inn QR-kode 
med video!

STORE BILDER
STORE ØYEBLIKK

Nå også med 
premium matt 

fotopapir som får 
bildene dine til å 

stråle!

Lag flotte 
bilder til 
hjemmet!

Fotogaver til jul!

DØRSKILT
fra kr

199,- PUTER
fra kr

149,-

KRUS
fra kr

79,-

JULEKORT
fra kr

3,99

Julekort: nå med 
video!LERRET

fra kr

149,-

På sort eller hvit 

ukeplan ved bruk av 

rabattkode: UPHB14
Koden er gyldig ut november.

149,-

Julekort: nå med Julekort: nå med Julekort: nå med Julekort: nå med Julekort: nå med Julekort: nå med Julekort: nå med Julekort: nå med Julekort: nå med Julekort: nå med Julekort: nå med Julekort: nå med Julekort: nå med Julekort: nå med Julekort: nå med Julekort: nå med Julekort: nå med Julekort: nå med Julekort: nå med 
video!video!video!video!video!video!video!

Julekort: nå med Julekort: nå med 

A4
KALENDER

fra kr

149,-SJOKOLADE
KALENDER

fra kr

99,-

NYHET: Nå kan du legge 
inn tekst eller bilde i 

datofeltet!

   japanphoto.no

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

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

På valgfri fotobok ved bruk av rabattkode: CFB50HUS514*gjelder ikke hefte eller mini. Koden er gyldig ut november.

På sort eller hvit 

ukeplan ved bruk av 

rabattkode: 

SPAR 
30%

På valgfri fotobok ved bruk av rabattkode:CFB50HUS514*gjelder ikke hefte eller mini. Koden er gyldig ut november.

SPAR 
50,-

Få orden i 
hverdagskaoset!
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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 3,30%, eff.rente 3,34%, lån kr 2 mill o/25 år, 
totalt kr 2.944.925,- pr 01.10.14.

Les mer på
www.eiendomskreditt.no

Eiendomskreditt er 
samarbeidspartner med 
Huseiernes Landsforbund

debatt // bolig    

I Hus & Bolig 4/2014 gjør leder for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus 
Hansson, seg noen tanker om boligpolitikken. Han påpeker at da-
gens politikk fører til segregering fordi man må ha rike foreldre for 
å komme inn på boligmarkedet. Men i likhet med andre politikere 
kommer han med lite konkrete løsninger på problemet. Nedenfor 
argumenterer jeg for at flere bør få anledning til å bli boliggjelds-
slaver. For løsningen på problemene er eid bolig.
 SSB har dokumentert at omtrent 23 prosent 
av husholdningene i Norge leier bolig. I Oslo leier 
30 prosent. Over 50 prosent av enslige forsørgere 
leier bolig.

Utleieboliger – en garantist for evigfattigdom
Kommuner bør ha en del utleieboliger for å hjelpe 
mennesker i en vanskelig fase i livet i forbindelse 
med skilsmisser o.l. Men det koster ofte like mye 
å bo i leid bolig, som i egen bolig. Leieboligpolitikk 
i stor skala er derfor en systemfeil som produserer stadig nye 
«NAV-ere». Ikke fordi folk er late, men fordi enslige forsørgere 
med vanlig eller lav lønn, ikke makter boutgiftene. 
 Egen bolig til en overkommelig pris, vil etter hvert bidra til 
lavere utbetalinger fra NAV. Blant annet pga. bortfall av bostøtte. 
Og bidra til at de 80 000 barn som i dag lever med merkelappen 
“fattig” i panna, etter hvert kan fjerne merkelappen.

Jo flere boliggJeldsslaver Jo bedre

Fordelen ved å eie bolig
Over de 25 siste år har en bolig mange steder hatt en verdiøkning 
på to million. I samme periode har en boligeier nedbetalt sine lån 
med nærmere samme beløp. Den som leier har således i mange 
tilfeller gått glipp av fire millioner over kun 25 år. De som eier bo-
lig vil etter hvert få så lav gjeld og renteutgifter, at de kan hjelpe 

barna til utdannelse, og bolig. Og barna arver i 
tillegg en boligformue ved foreldrenes bortgang.
  Eide boliger løfter over tid «alle» innbyggere 
opp til et nivå hvor man blir selvhjulpen. Hvor man 
ikke behøver å be om sosialhjelp og bostøtte. Får 
alle nordmenn anledning til å eie sin bolig, vil de 
etter hvert nedbetale sine lån slik at de blir økono-
misk frie mennesker. 
 
Oljefondet kan gjøre alle til boligmillionærer
Oljefondet vil ved årsskiftet være på nærmere 

6 000 milliarder kroner. Nå er strategien den at oljefondet skal 
fordele risikoen ved å investere mer i eiendom, i utlandet. Der 
vil man plassere 50 milliarder pr. år de nærmeste tre årene. 
Politikerne bør heller enes om tiltak mot segregering. Derfor bør 
staten finansierer inntil 25 000 boliger pr år. Administrert av et 
nytt boligdepartement / Husbanken. På 80-tallet hjalp Husban-
ken familier, både med og uten sosiale problemer, med boligfi-
nansiering. Så dette innspillet er ikke noe nytt.

 leieboligpolitikk 
i stor skala er en 
systemfeil som 

produserer stadig 
nye «NAV-ere»
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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

TaleTrengT?

Vi bor i en kommune i Vestfold, og betaler renovasjonsavgift her. For 
snaut to år siden kjøpte vi hytte i en kommune i Telemark, og nå har 
den kommunen innnført renovasjonsavgift  for fritidsboliger. Altså be-
taler vi begge steder.
 I vinter søkte jeg Telemarkskommunen om fritak. Hovedgrunnen 
var at vi alltid har tatt med oss søppelet hjem, og aldri har  levert noe 
søppel, og har til hensikt å fortsette på samme måten.  Når vi da ikke 
belaster kommunen med avfall, mente vi det var grunn for å slippe å 
betale avgiften. Svaret var negativt. Kommunen har innført renova-
sjonsavgift, og den gjelder for alle.   
  Renovasjonsavgiften er en fin ny inntektskilde for kommunen. Li-
kefullt oppleves det urimelig å betale full årsavgift to steder. Jeg lu-
rer på om dette er en sak Huseiernes Landsforbund kan ta opp?  Den 
gjelder nok veldig mange!  Målet må være at man betaler én årssats, 
og at beløpet deles mellom kommunene. 
  Jeg ser for meg motargumentene: Noen er på hytta 10 dager i 
året, andre 30, og andre 60. Dessuten varierer det år for år. Hvordan 
skal man finne en rettferdig sats? Én måte er at renovasjonsavgif-
ten for fritidsbolig kan være gradert, for eksempel etter én måned, to 
måneder og 3 mndr ++ . Hver hytteeier kan oppgi omtrentlig tilstede-
værelse.  Dette er ikke veldig annerledes enn at man oppgir forven-
tet kjørelengde for bil, og forsikringspremien fastsettes deretter. En 
annen måte kan være å fastsette en gjennomsnittlig oppholdstid på 
hytta, basert på  spørre-undersøkelser.  

Dobbeltbetalende

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.

DOBBel renOvasjOnsavgifT

Kriteriene for lån bør blant annet være:
1. Alle som bygger/kjøper en nøktern bolig til eget bruk, og 
ikke har formue på over en million, får låne 2 millioner kroner, 
til full finansiering av boligen. Boligeier skal ikke ha en annen 
bolig. Lånebehovet blir da 25 000 boliger á kr 2 mill = kr 50 
milliarder i året.
2. Boligene skal ha et minsteareal på 45 kvm og ha passivhus-
standard eller bedre, og universell utforming. Slike hus vil 
bidra til at Norge reduserer sine klimautslipp, og sine utgifter 
til å redusere disse på annen måte, ihht. det landet har for-
pliktet seg til.
3. Effektiv rentesats skal være 2,0% og lånet skal nedbetales 
over 40 år, med rett til å nedbetale raskere. Den lave rente-
satsen kompenseres ved at utgiftene til NAV, bostøtte etc., et-
ter hvert vil bli betydelig redusert, og at Norge slipper utgifter 
til andre klimatiltak. 
 Renten er kanskje ikke så lav da Oljefondets investeringer 
i lavrisiko gir 1% avkastning. 
  Noen vil si at et slikt forslag vil skape økt press i norsk 
økonomi. Det er et i stor grad et organisasjonsspørsmål. Fordi 
det finnes ledig kapasitet i byggenæringen i Europa. Dessuten: 
Antallet boliger som bygges vil ikke øke med 25 000 fordi 
mange av de 25 000 ville uansett blitt bygget ved hjelp av 
vanlige banklån / lån i Statens pensjonskasse, med «foreldre-
garanti».



Vinn en drømme-

reise til 100 000,–

Geberit AquaClean
Toalettet som rengjør deg med vann.

Kan vi  
låne  
baken  
din?

Prøv et Geberit AquaClean dusjtoalett, så deltar  
du i konkurransen om ditt livs drømmereise til en  
verdi av kr. 100 000,–. 

Se mer og finn nærmeste AquaClean forhandler på 
→  www.geberit-aquaclean.no/testandwin 
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Hvis uHell

skulle skje
Skal du gjøre arbeider på huset som kan være farlig, 

bør du helst sette det bort til profesjonelle. 

Løsninger på vanskelige 
juridiske problemer

 JUSS // bolig     55-63Si
d

e

Husk 
røykvarsler

Når man skal ha noe gjort på huset eller i hagen 
er det mange måter å løse det på. Vi vet at bru-
ken av svart arbeidskraft er omfattende i Norge. 
Mange gjør også jobben selv. Du kan får venner 
eller naboer til å hjelpe til. I mange tilfeller får 
du umiddelbart et arbeidsgiveransvar.
 – Moralen er i bunn og grunn følgende: 
Sett bort farlige jobber til profesjonelle firmaer. 

Kommer det noen på døren din og tilbyr seg 
å male huset ditt mot en billig penge, så vit at 
det kan komme til å koste deg dyrt både i di-
rekte og i overført betydning, dersom ikke alle 
formaliteter er i sin skjønneste orden, advarer 
advokat Einar Frigland i Huseiernes 
Landsforbund.
 Når du hyrer inn hjelp til å pusse 

Brann kan koste liv. 
Utleier risikerer å 
bli dømt for uakt-
somt drap dersom 
røykvarsleren i en 
utleiebolig ikke er 
på plass.

Visste du...
... at Huseiernes 
Landsforbund har 
fått en liten rolle i 
Vigdis Hjorths siste 
bok “Et norsk hus”? 

TeksT: Dag Erik kongsliE / nina granlunD sæthEr

Det eneste som 
kan ødelegge for 

boligmarkedet slik 
vi ser det nå, er 
president Putin.
Martin MælanD, oBos
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Det tryggeste vil 
helt klart være å 

bruke et firma 
som er registrert i 
Brønnøysund til de 

farlige jobbene.
AdvokAt EinAr FriglAnd

BÆBU-BÆBU: En ulykkesforsikring kan hjelpe hvis du har vært så uheldig å falle ned 
fra taket. Men er ulykken alvorlig, dekker den neppe hele ditt økonomiske tap. Foto: Knut 
Ekanger / Scanstockphoto.

 JUSS // TEKST    

til arbeidsmiljøloven – selv om 
erstatningsansvar kan oppstå 
på andre måter. Det samme 
gjelder dugnader i borettslag og 
sameier. 
     – Men det er viktig å merke 
seg at dersom din venn kom-
mer over til deg jevnlig, for ek-
sempel hver ettermiddag over 
en viss periode, og utfører ar-

beidet mot betaling fra deg, om enn bare 
litt, får du i følge loven et arbeidsgiveran-
svar.
 Det gjelder også hvis du for eksempel 
har engasjert naboens sønn til å male hu-
set ditt noen sommeruker mot lomme-
penger. Selv om du kan se på det som en 
vennetjeneste å gi ungdommen en enkel 
jobb mot litt betaling, blir du rettslig sett 
for arbeidsgiver å regne.
 – Dersom du setter noen til å gjøre en 
jobb for deg bør du alltid sørge for at det 
arbeidet er tilnærmet risikofritt. Det tryg-
geste vil helt klart være å bruke et firma 
som er registrert i Brønnøysund til de far-
lige jobbene, sier Frigland.

Ulykkesforsikring kan lønne seg
– Sett at man ønsker å gjøre jobben selv - 
er det mulig å forsikre seg mot eventuelle 
uhell?
 – Huseier er ikke automatisk dekket 
av noen forsikring hvis han skulle ramle 
ned fra taket og skade seg. I så fall må han 
ha tegnet en privat eller kollektiv ulyk-
kesforsikring. En reiseforsikring kan også 
dekke skader som skjer hjemme, men da 
må man ikke skade seg i arbeidstiden, 
opplyser Truls Nygaard i If Personskade. 
Men alle disse forsikringene er stort sett 
begrenset til avtalte summer, og dekker 
ved mer alvorlige skader sjelden det fulle 
økonomiske tapet, påpeker han.
 Skulle du komme til å miste en tak-
stein ned i hodet på en nysgjerrig nabo, vil 
dette dekkes av bygningsforsikringen din 
med mindre du har opptrådt uaktsomt. 
 – I bygningsforsikringen har du en 
ansvarsforsikring som gjelder privatper-
son som er nevnt i forsikringsbeviset og 
dennes ektefelle eller samboer med felles 
adresse i folkeregisteret. Eller andre med-
lemmer av den sikredes faste husstand, 
opplyser forsikringsrådgiver Birgith Malo 
Tollefsen i Huseiernes Landsforbund. 
Gjør du eller familien din arbeidet selv, og 
skulle komme til å skade en uskyldig tred-
jepart, er dere med andre ord dekket av 
bygningsforsikringen hvis uhellet skulle 
være ute. 

opp, bygge om eller vedlike-
holde boligen, bør du være 
klar over hvilken rolle du selv 
får. Som huseier kan du nemlig 
komme til å få et arbeidsgiver-
ansvar med svært strenge krav 
til helse, miljø og sikkerhet for 
arbeiderne. Går noe galt, og du 
ikke har vært ditt ansvar be-
visst, risikerer du både straff for 
brudd på arbeidsmiljøloven og å måtte 
betale erstatninger til den skadelidte eller 
dennes familie.

Juridisk ansvar
Vi kan tenke oss fire forskjellige måter å 
fikse huset på: Du eller en annen i hus-
standen ordner jobben selv, du organise-
rer dugnad med hjelp fra naboer og ven-
ner, du leier inn et registrert firma eller du 
benytter deg av svart arbeidskraft. 
 – Av disse fire scenariene er det i ut-
gangspunktet svartarbeideren som blir 
ditt ansvar, rent juridisk, sier Frigland. 
Arbeidsgiveransvaret avgrenses nedad 
mot vennetjenester og oppad mot bruk 
av firma. Dersom du får hjelp av en venn 
til litt snekring på huset en dag, og noe 
skulle skje, er det altså ikke slik at du au-
tomatisk blir ansvarlig for ulykken. Ven-
netjenester er fortsatt risikofrie i forhold 

Advokat 
Einar Frigland
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RISIKABELT: Høyt til værs er sjelden trygt, 
heter et gammelt ord. Tenk nøye over 
hvem du sender opp i stigen. Foto: Inger 
Anne Hulbækdal / Scanstockphoto.

 Inviterer du naboer, familie eller ven-
ner til en privat dugnad, gjelder det sam-
me som for huseier. Deltagerne er ikke 
automatisk dekket under noen forsikring. 
Rett til erstatning fra et forsikringsselskap 
beror på om den skadede eller hans ar-
beidsgiver har tegnet noen frivillige for-
sikringer. 
 Er det et idrettslag eller en forening 
som har dugnaden, er det straks veldig 
komplisert. 
 – Når det gjelder organisert dugnad 
via et sameie eller borettslag, kan det teg-
nes en tilleggsdekning  for det aktuelle 
tidsrommet dugnaden skjer. Denne gjel-
der kun for avtalt periode, sier Malo Tol-
lefsen. En slik forsikring kan for eksempel 
gjelde i en til to dager, men ikke i 12 må-
neder som er vanlig løpetid på forsikring.  

Firmaer må forsikre seg selv
Et firma som leies inn må selv sørge for at 
de har nødvendig forsikringer for arbeider 
de utfører. Her vil den skadelidte kunne 
være dekket av en yrkesskadeforsikring 
som dekker ménerstatning og i prinsippet 
det fulle økonomiske tapet. Om vedkom-
mende er dekket kommer an på hva slags 
firma og hva slags ansettelse det er snakk 
om. I enkeltmannsforetak er yrkesskade-
forsikring frivillig. Har man ikke tegnet 
slik forsikring, har man heller ingen rett 
til slik erstatning. Men man kan ha rett til 
erstatning hvis man har tegnet en privat 
ulykkesforsikring.

Svart arbeid
Om forsikringen dekker svart arbeid, 
kommer an på hvem som står bak. Hvis 
det er et firma som formidler svart arbeid, 
kan skadelidte kreve erstatning under 
yresskadeforsikringen til dette firmaet, 
eventuelt gå på Yrkesskadeforsikringsfore-
ningen som dekker krav når arbeidsgiver 
er uforsikret.
 – Hvis det er en selvstending hånd-
verker som skades, kommer det an på om 
han har tegnet frivillig yrkesskadeforsik-
ring. Retten til forsikring påvirkes ikke av 
at arbeidet er svart, påpeker Nygaard.
 Jorunn Raanes i If Bygning Spesialska-
der sier det slik:  
 – Skal huseier bli rettslig erstatnings-
ansvarlig for den oppståtte personskade 
så forutsetter det at vedkommende har 
vært uaktsom eller på annen måte kan 
lastes for at vedkommende faller ned fra 
stigen, eksempelvis lånt ut en stige han 
vet er defekt. Hvorvidt det er dugnad el-
ler svart arbeid har ikke avgjørende betyd-
ning. Er skadelidte ansatt i et firma som 

er engasjert til å gjøre jobben vil det være 
en yrkesskade som dekkes over firma-
ets yrkesskadeforsikring. Dersom skaden 
skyldes forhold på huseiers side og det er 
grunnlag for ansvar, vil han kunne risikere 
regresskrav fra yrkesskadeforsikringssel-
skapet. For det tilfelle at huseier kan hol-
des rettslig erstatningsansvarlig i nevnte 
tilfeller vil skaden normalt dekkes over 
ansvarsforsikringen som er tilknyttet hans 
bygningsforsikring. dek@huseierne.no 
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Christian Vammervold Dreyer i Eiendom 
Norge er forundret over forbrukerrådets 
steile vilje etter å holde på muligheten for 
korte akseptfrister.
 – Jeg synes det harmonerer dårlig med 
tidligere signaler om at Forbrukerrådet 
ønsker å dempe tempoet i budrunden. 
Korte akseptfrister er derimot med på å 
øke tempoet i budrundene. Her synes jeg 
vi ser et tilfelle av at forbrukerretten kol-
liderer med forbrukervernet, sier Dreyer.
 Foreløpig er det opp til hvert enkelt 
meglerfirma om de vil innføre ordninger 
hvor man setter frister. Foreløpig kjenner 
Dreyer kun til Eie som har denne fristen.
 – Det er fortsatt mulig å legge inn 

Steile fronter 
rundt 

budgiving
 Debatten har lenge rast om hva som er viktigst 

for forbrukerne. Er det viktig å ha lengre frister i selve 
budrunden eller er det best å ha lengre tid fra visningen 
er over til budgivningen kan starte? Meglerbransjen og 

Forbrukerrådet står steilt mot hverandre i saken.

korte frister. Dette må være opp til den 
enkelte megler å vurdere, om de kan ak-
septere fristen. Det vi aller mest ønsker er 
å få dette inn i lovverket, og da helst i av-
hendingsloven, sier Dreyer. 

Skjønner ikke problemet
Forbrukerrådet på sin side mener at me-
glerne avleder debatten med å fokusere på 
denne halvtimen fremfor tiden mellom 
visning og budrunde. 
 – Vi skjønner ikke helt problemet. Me-
glerne har allerede en mulighet til å sette 
lengre akseptfrister dersom de ønsker det. 
Vi mener at alt styret om 30 minutters 
tidsfrister er et blindspor i hele debatten. 

TeksT: Dag Erik kongSliE

Det er i forbrukernes 
og eiendomsme-

glernes interesse at 
budrunder gjennom-
føres på en skikkelig 

og trygg måte

Carl o. gEving

LENGRE FRISTER: Adm. dir. i Norges Eien-
domsmeglerforbund, Carl O. Geving, øn-
sker minimum 30 minutters akseptfrister 
på bud. FOTO: CF Wesenberg/Kolonihaven

 JUSS // AksePTFRIsTeR    

Vi skal gjennom vår uavhengighet 
og erfaring være den beste forvalteren

et sameie kan velge.
www.sebraforvaltning.no / post@sebraforvaltning.no / tlf: 23 89 10 20
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Tempoet i budrundene settes på et mye 
tidligere tidspunkt. Derfor mener vi at det 
er viktigere å få på plass en ordning hvor 
det tar lengre tid fra siste visning er ferdig 
til budrunden starter, sier fagdirektør Tho-
mas Bartholdsen i Forbrukerrådet.
 Han mener mininumsfrister vil gjøre 
eiendomsmeglernes jobb enklere, men 
det vil ikke gavne forbrukerne noe mer 
enn reglene som allerede er på plass i dag. 
I følge Forbrukerrådet er det et større pro-
blem at kjøpere har for liten tid til å områ 
seg etter visning før budrundene er i gang.
 – Vi vil fokusere på at budrundene 
ikke skal starte før andre dag etter visning. 
Det vil gjøre at kjøper får muligheten til å 

gjøre de siste undersøkelsene om objektet 
de har sett seg ut. Ofte kan man ha vært på 
tre visninger en helg. Selv om første bud 
må ha en akseptfrist som står til klokken 
12 dagen etter, så betyr ikke det at budrun-
den ikke begynner før det. Ofte er bolige-
ne solgt før klokken 12. Her bør fokuset 
være, og ikke på lang eller kort akseptfrist 
i selve budrunden. Meglerne har allerede 
i dag muligheten til å styre budfristene 
dersom de trenger mer tid. Det står til og 
med i loven at megleren skal gjennomføre 
budrunden forsvarlig. Dersom megleren 
mener at en akseptfrist på 15 minutter er 
for kort, kan han informere om dette og 
be budgiver om å sette lenger akseptfrist, 
sier Bartholdsen.
 – Myndighetene har 
i mange år pålagt eien-
domsmegleren å legge 
til rette for at budrunden 
skjer forsvarlig, og der-
som megleren mener en 
viss tid er nødvendig ut-
fra hvor kompleks bud-
givningen er, så er det en 
faglig skjønnsmessig vur-
dering, legger han til. 

Verre for forbrukerne
Det var Eie eiendomsme-
gling som først innførte 
en 30 minuttersregel på 
budgivning etter at munt-
lige bud over telefon ble 
avskaffet ved nyttår. Nå 
må alle bud være skrift-
lige, og Eie mener de trenger bedre tid når 
de må håndtere budrunden med skriftlig 
kommunikasjon. Meglerbransjen mener 
fortsatt at fokuset må ligge på fristene un-
der budrunden.
 – Det er i forbrukernes og eiendoms-

ENIG MED BEGGE: Tonje Hov-
de Skjelbostad i Forbrukerom-
budet mener begge parter har 
rett og vil gjennomføre alt.

UENIG: Thomas Bartholdsen i Forbruker-
rådet vil ha lengre tid mellom siste visning 
og budrunde.

meglernes interesse at budrunder gjen-
nomføres på en skikkelig og trygg måte. 
For å unngå situasjoner hvor bud med 
svært korte tidsfrister ikke kommer frem 
til adressaten, som følge av tekniske feil, 
har Eie eiendomsmegling innført 30 mi-
nutters budfrister som standard ved sine 
budrunder. Dette er en klok beslutning 
som bidrar til tryggere bolighandel, sier 
administrerende direktør i Norges Eien-
domsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Ja takk, begge deler
Midt mellom disse partene står Forbru-
kerombudet. De mener det må gå an å 
gjennomføre begge tiltak.

 –  Isolert sett synes vi 
Eies tiltak er bra. Det kan 
gjøre budrunden forut-
sigbar og mindre stres-
sende. Samtidig bør flere 
tiltak vurderes, slik som 
Forbrukerrådets ønske 
om lenger tid mellom 
siste visning og starten 
på budrunden. Forbru-
kerombudet ser også at 
forbrukerne har behov 
for enkelt tilgjengelig in-
formasjon om hver en-
kelt bolig på nett før man 
kommer på visning. Det 
hadde vært veldig nyttig 
for forbrukere å ha til-
gang på informasjonen 
man finner i prospektet 
direkte i annonsen, slik at 

man ikke trenger å kontakte megler for å 
få det tilsendt på for eksempel mail, sier 
fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i 
Forbrukerombudet. 
dek@huseierne.no 

 

  
 



60 hus&bolig 5 2014

Skikk og bruk 
i budrunden 

Har du funnet drømmeboligen? 
Veien videre fra visning til eierskap går 
i så fall gjennom noen nervepirrende 

timer med budgivning. De fleste boligkjø-
pere er ikke med på mer enn en håndfull 
budrunder i løpet av livet, og mange føler 
at de er på gyngende grunn når de fore-
tar livets største investeringer. Hvis du 

vet hva du går til, er det imidlertid ingen 
grunn til at budrunden skal bli noen 

ubehagelig affære.

1
Det første budet du 

sender inn skal inne-
holde eiendommens 

adresse, budsum, ditt 
navn, din adresse, 

e-postadresse, 
telefonnummer.

2

3

Dette budet kan ikke 
ha kortere akseptfrist 
enn klokken 12 første 

virkedag etter siste 
visning.

Selger kan når som 
helst akseptere et bud 
før dette tidspunktet. 

4
Alle bud skal være 

skriftlige – det anbe-
fales ikke å formidle 

endringene per e-post, 
sms eller telefonsvarer.

 JUSS // AKSEPTFRISTER    

• Rådgivning og prosedyre
• Naborett
• Eierskifte/mangler
• Boligoppføring/entreprise
• Utleie

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

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

Vi gir rabatt til medlemmer i HL.

Trenger du bistand? Advokat Ole B. Gundem
E og@bullco.no
T +47 23 01 01 15
M +47 977 50 015

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

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

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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5
Under budrunden bør du 
ikke sette akseptfristen 
kortere enn at megler 

har en reell mulighet til å 
informere både selger og 
øvrige interessenter om 

ditt bud.

6

7

Megler holder deg som er 
budgiver oppdatert på om 
det kommer inn nye bud.

Andre enn budgivere kan 
også få informasjon om 

innkomne bud dersom de 
kontakter megleren.

8

9

Dersom du ber om det, skal 
den faglige lederen i foretaket 

bekrefte andre bud på eien-
dommen. En slik opplysning 
skal ikke inneholde annen 

informasjon enn budrundens 
historikk, slik at budgiverne 

ikke kan identifiseres.

Selger kan også selv 
komme med bud – dette 

skjer ikke så ofte og er mest 
aktuelt dersom det bare er 

én interessent. 

10
I denne fase hvor kjøper og 
selger byr mot hverandre 

kan korte akseptfrister 
være et nyttig pressmiddel.

Du finner         -produktene hos trelast,  
byggevare, rør- og fargehandlere. 
Mer info:  www.tec7.no    

R

Tlf 22 66 04 00

SKUMRENGJØRING  

AV GLASS, 

GLATTE FLATER  

OG STOFF
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-  Forvaltning av næringseiendom

-  Forretningsførsel av sameier,  
boligaksjeselskap og borettslag

-  Vaktmestertjeneste

-  Vedlikehold og byggetjenester

Vi er erfarne, fleksible og tilgjengelige

Vår fokus er på fornøyde kunder 

ARS – autorisert regnskapsførerselskap

Norsk Eiendomsforvaltning AS
Tlf: 21 69 87 50

E-post: post@nefv.no 
Hjemmeside: www.nefv.no

Over 100 000 boliger får vannskader hvert år.

Vi har løsningen!

• Steng vannet når du forlater hjemmet
• Trygghet for hele familien

• Oppnå gode rabatter hos forsikringsselskapene
• Vi installerer for deg

Besøk oss på:
 www.waterstop.no



TRENGER DU ADVOKATBISTAND?
Trenger du bistand utover den svar-tjenesten 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.

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

Ø
ST

FO
LD

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

O
SL

O

ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN DA 
v/adv. Erik Johnsrud og adv. Christian Lundin
Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova, 
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 

Lakkegt. 3, 0187 Oslo. Tlf.: 23 29 90 00. 
Fax: 23 29 90 01. Voldgt.1, 2000 Lillestrøm.  
Tlf.: 63 89 20 20. Fax: 23 29 90 01. 
firmapost@nesslundin.no, www.nesslundin.no O
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ADVOKATENE RESEN-FELLIE, 
STEIN & BRATBAK v/adv. Tom Bratbak        
Fast eiendoms rettsforhold, bolig- og husleierett.
Entrepriserett, forsikringsrett, arv/skifte.
Alminnelig praksis, eiendomsmegling.

Hovsveien 10, 1831 Askim.
Tlf.: 69 84 42 00. Fax: 69 84 42 01.
Epost: tombratb@frisurf.no

Ø
ST
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LD

LANGSETH ADVOKATFIRMA DA  
Plan- og byggningsrett, mangelssaker, 
seksjonering, husleie og entrepriseavtaler.

Haakon VIIs gt 2, Pb. 1371 Vika, 0114 Oslo
Tlf.: 22 42 42 42. Fax: 22 42 42 44.
Epost: botolfsen@ladv.no
www.langsethadvokat.no

O
SL

O

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 O
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ADVOKATFIRMAET ØKLAND & CO DA 
v/advokat Tom Carsten Troberg        
Alt innen fast eiendom, entrepriserett, tingsrett, 
bolig og husleierett, eiendomsoppgjør, tvister 
ved kjøp og salg av eiendom, arv og genera-
sjonsskifte, arbeidsrett og alminnelig avtale og 
kontraktsrett.

Lillestrøm
Alexander Kiellandsgate 2B, 2001 Lillestrøm
Phone: +47 64 84 60 60, 
Fax: +47 64 84 60 89
E-mail: post@oklandco.no

Oslo
Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo
Phone: +47 22 42 60 60
E-mail: oslo@oklandco.no

A
K

ER
SH

U
S 

  O
SL

O

advokatfirmaet KLOSE ans

Tone-Lise L. Klose     Wilhelm Klose
advokater med møterett for Høyesterett

Tlf: 22 33 50 70
www.klose.no 
Epost: post@klose.no

O
SL

O

ADVOKATFIRMAET NORDIA DA 
v/adv. Alf-Erik Vollen  
Sameier. Borettslag. Næringseiendom. Husleie. 
Kjøp og salg av eiendom. Entreprise. Tomtefeste. 
Seksjonering. Forsikring. Erstatning. Arbeidsrett. 
Skatt. Arv. Alle land i Norden.

Olav V’gt. 6, Postboks 1807, Vika, 0123 Oslo
T.: 23 10 30 00. F.: 23 10 30 01. www.nordialaw.com
Epost: alf-erik.vollen@nordialaw.com O
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ADVOKAT TROND SELSAAS 
Fast eiendom, skatterett, arv og generasjon-skif-
te, personskade, forretningssaker, bolig-rekla-
masjoner.

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

Ø
ST
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LD

ADVOKATFIRMA STADHEIM
Advokat Dag Stadheim – rådgiver for boretts-
lag, 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

O
SL

O

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, Pboks 84, 1371 Asker. 
Tlf.: 66 90 70 80. Fax: 66 90 70 81. 
www.askeradvokatene.no
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DÆHLI, BULL & CO ADVOKATFIRMA DA
v/adv. Jens Petter Bull
Feil og mangler ved overdragelse av fast 
eiendom.  Ellers alt vedrørende fast eiendoms 
rettsforhold.

Tordenskiolds gate 6, Oslo. Postboks 1714 
Vika, 0121 Oslo. Tlf.: 24 14 56 00. 
Fax: 24 14 56 01. Epost: jpb@dblaw.no

O
SL

O

STABEKKADVOKATENE
v/advokat Hilde Solberg Øydne                                        
Fast eiendom, familie, arv, skifte, skilsmisse, 
barnefordeling, skatt, eiendomsmegling, 
boligrett, spanske rettsforhold. 

Gamle Drammensvei 48, 1369 Stabekk.
Tlf.: 67 11 10 00. Mobil: 900 64 510.
hilde@oydne.no – www.stabekkadvokatene.no O
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ADVOKATFIRMAET YTTERBØL & Co AS  
Fast eiendom, tomtefeste, arv, skifte, familie-
saker, 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.

Ø
ST
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ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS  
v/advokat Inger-Johanne Lund 
Bolig- og næringseiendom. Borettslag 
og sameie. Avhending av boligeiendom, 
fast eiendoms rettsforhold, entreprise.

Ta kontakt på tlf.: 22 43 30 00, 
epost: i.lund@haavind.no 
eller besøk oss på www.haavind.no

O
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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
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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.
T: 64 91 13 00. F: 64 91 13 01. www.advokat-wessel.no
Epost: svein.andersen@advokat-wessel.no
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ADVOKATFIRMAET WINSVOLD AS
Reklamasjoner ved eiendomskjøp, byggesaker, 
kontrakt/oppgjør ved eiendomsoverdragelser, 
alminnelig praksis, hele Østfold.

Adr. Tuneveien 87, 1712 Grålum (Sarpsborg). 
Tlf. 41 56 22 40 
Epost: lars@advokat-winsvold.no
www.advokat-winsvold.no

Ø
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ADVOKATFIRMA RÆDER DA  
v/advokat Audun L. Bollerud 
Plan- og bygningsrett, bolig og næringseiendom, 
borettslag, eierseksjonssameier, entreprise, 
husleie, mangelskrav og fast eiendom.

Henrik Ibsens gate 100, 0265 OSLO
Tlf.: 23 27 27 14 / 00
Epost: alb@raeder.no

O
SL

O

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
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ADVOKATFIRMAET ENGESETH AS
v/advokat Kjell-Ove Engeseth, Graffoco DA. 
Mangler og andre tvister fast eiendom, 
husleie, sameier, borettslag, generasjonsskifte; 
f.eiend. Spania.

Sentrumsveien 6A, Ski. Postadresse: Pb. 3, 1401 Ski. 
Tlf.: 905 29 038. Fax: 64 85 94 50. koe@advok.no    
www.advok.no O
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ADVOKAT HENRIK LUND
Juridisk bistand i norsk-spanske forhold.
4 års praksis som advokat på Costa del Sol.
Fast eiendoms rettsforhold.

Postboks 33, 4501 Mandal.
Tlf.: 38 53 16 00. Fax: 38 53 16 01. 
Mob.: 47 89 34 56.
Epost: hl@lundsneve.no VE
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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.
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ADVOKATFIRMAET BULL ÅRSTAD ANS 
v/adv Leiv Bjørnsen
Eiendom reklamasjoner mv, håndverker-
tjenester, husleie, arv, skifte, nabotvister, 
skilsmisse-/samboeroppgjør mv.

Brødregata 7, Postboks 8, 4001 Stavanger
Tlf 51 93 40 40. Epost: post@bullans.no
www.bullans.no
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ADVOKATFIRMAET SELAND DA
v/advokat Stian Wessel 
- Når skattespørsmål skal løses

Klingenberggt. 7 A, Pb 1938 Vika, 0125 Oslo.
Tlf. 24 13 43 40. Fax 24 13 43 41.
Epost: stian.wessel@seland-law.no
www.seland-law.no

O
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ADVOKATFIRMAET KJÆR & CO DA  
v/adv. Kjell Bentestuen 
Fast eiendoms rettsforhold, entreprise,
kontraktsrett og generasjonsskifte.

Handelens Hus, 2 etg., Rådhusgata 3, 
Postboks 153, 4662 Kristiansand. 
Tlf. 38 02 85 00. Fax: 38 02 85 01
bentestuen@advkjaer.no   www.advkjaer.no
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SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Hans V. Haug
Buskeruds største advokatfirma.
Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.

Nedre Storgt. 15/17, Pb. 294 Bragernes, 
3001 Drammen. T: 32 25 55 00. 
F: 32 25 55 01. hvhaug@eurojuris.no  
www.svensonnokleby.no   
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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: sbe@wlaw.no   
www.wlaw.no
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NYSTUEN | BØEN | WEFLING advokatfirma
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@nystuen.as
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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
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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: olav@advokatkontoretmyhr.no

O
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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
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ADVOKAT EYOLF LUND
Fast eiendom, avhendingsloven, bustadoppføringslova,
håndverkertjenesteloven, kjøpsrett, arv, allmenn praksis. 
Omfattende erfaring innen fast eiendom og 18 år som 
samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund.

I kontorfelleskap med advokatfirmaet Legal ANS. 
Lars Hertervigsgt. 5, boks 12, 4001 Stavanger. 
Tlf.: 92 89 04 70. Faks: 51 53 82 61. Epost: el@legal.no 
www.legal.no
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ADVOKATENE SIMONSEN & QVALE
v/advokat Halvor Urrang Simonsen
Advokatfirma med 35 års erfaring innen rådgivning og 
tvisteløsning vedr. eiendom, reklamasjon, byggesaker, hus-
leie, nabotvist, erstatning og arbeidsrett, arv og skifte m.m.

Møllervn. 28, Postboks 537, 5501 Haugesund
T. 52 80 53 00. F: 52 80 53 09.  E: advhus@online.no
www.urrangsimonsenogqvale.no

R
O

GA
LA

N
D

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
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ADVOKATFIRMAET MALM
v/advokat Egil Malm 
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
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ADVOKATFIRMAET ØGLÆND & CO 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
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ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN DA
v/adv. Tom Sørum
Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova, 
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 

Fjordgata 43, 7010 Trondheim.
Tlf.: 73 87 02 50. Fax: 23 29 90 01.
Epost: tom.sorum@nesslundin.no    
www.nesslundin.no SØ
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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
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Ønsker du å annonsere på disse sidene, ring Britt Fossum, tlf. 62 94 69 03 eller send en e-post til bf@hsmedia.no

WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS
v/advokat Thor Henning Pedersen 
Fast eiendom: Eierskifte/oppgjørsoppdrag, 
vei- og grensespørsmål, mangler/tvisteløsninger, 
eierseksjoner/sameier, bustadoppføring, plan- 
og bygningsrett, husleie. Generasjonsskifte/arv.

Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo. 
Tlf.: 22 01 06 70. Mob.: 917 70 918.
Epost: pedersen@wla.no    www.wla.no O
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LINNET & CO ADVOKATFIRMA
v/advokat Roar Bårdlund 
Advokat Bårdlund yter juridisk bistand på alle 
områder knyttet til fast eiendom, herunder kjøp/salg, 
utleie, grensetvister, håndverkstvister m.m.

Postboks 670, 9257 Tromsø. Tlf.: 95 10 64 40. 
Faks: 77 66 11 41. Epost: roar@advokatlinnet.no  
www.advokatlinnet.no
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ADVOKATFELLESSKAPET TORSTRUP 
& GRØSFJELD v/adv. Magnus Grøsfjeld
Fast eiendoms rettsforhold, herunder reklamasjoner, 
håndverkertjenester, entreprise, plan- og bygnings-
rett. Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd.

St. Olavsgt. 6, Pb 140 Sentrum, 4001 Stavanger. 
Tlf.: 51 84 47 70 / 92 04 32 92. Faks: 51 84 47 71. 
Epost: magnus.grosfjeld@torstrup.no
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TRENGER DU ADVOKATBISTAND?
Trenger du bistand utover den svar-tjenesten 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.

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
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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

O
SL
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ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN DA 
v/adv. Erik Johnsrud og adv. Christian Lundin
Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova, 
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 

Lakkegt. 3, 0187 Oslo. Tlf.: 23 29 90 00. 
Fax: 23 29 90 01. Voldgt.1, 2000 Lillestrøm.  
Tlf.: 63 89 20 20. Fax: 23 29 90 01. 
firmapost@nesslundin.no, www.nesslundin.no O
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ADVOKATENE RESEN-FELLIE, 
STEIN & BRATBAK v/adv. Tom Bratbak        
Fast eiendoms rettsforhold, bolig- og husleierett.
Entrepriserett, forsikringsrett, arv/skifte.
Alminnelig praksis, eiendomsmegling.

Hovsveien 10, 1831 Askim.
Tlf.: 69 84 42 00. Fax: 69 84 42 01.
Epost: tombratb@frisurf.no
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LANGSETH ADVOKATFIRMA DA  
Plan- og byggningsrett, mangelssaker, 
seksjonering, husleie og entrepriseavtaler.

Haakon VIIs gt 2, Pb. 1371 Vika, 0114 Oslo
Tlf.: 22 42 42 42. Fax: 22 42 42 44.
Epost: botolfsen@ladv.no
www.langsethadvokat.no
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BULL & CO ADVOKATFIRMA AS 
v/adv. Ole B. Gundem og adv. Jan-Erik Sverre
Fast eiendom: Alle tvister herunder eierskifte,  mangler, 
entrepriser, leieforhold, sameie/seksjons spørsmål, plan- og 
bygn. rett. Skatt, avgift, arv og generasjonsskifte. Tomtefeste.

Observatoriegt. 1 B, Pb. 2583 Solli, 0203 Oslo.
Tlf.: 23 01 01 01. Fax: 23 01 01 11. www.bullco.no.
Epost: og@bullco.no  og  jes@bullco.no O
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ADVOKATFIRMAET ØKLAND & CO DA 
v/advokat Tom Carsten Troberg        
Alt innen fast eiendom, entrepriserett, tingsrett, 
bolig og husleierett, eiendomsoppgjør, tvister 
ved kjøp og salg av eiendom, arv og genera-
sjonsskifte, arbeidsrett og alminnelig avtale og 
kontraktsrett.

Lillestrøm
Alexander Kiellandsgate 2B, 2001 Lillestrøm
Phone: +47 64 84 60 60, 
Fax: +47 64 84 60 89
E-mail: post@oklandco.no

Oslo
Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo
Phone: +47 22 42 60 60
E-mail: oslo@oklandco.no
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advokatfirmaet KLOSE ans

Tone-Lise L. Klose     Wilhelm Klose
advokater med møterett for Høyesterett

Tlf: 22 33 50 70
www.klose.no 
Epost: post@klose.no
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ADVOKATFIRMAET NORDIA DA 
v/adv. Alf-Erik Vollen  
Sameier. Borettslag. Næringseiendom. Husleie. 
Kjøp og salg av eiendom. Entreprise. Tomtefeste. 
Seksjonering. Forsikring. Erstatning. Arbeidsrett. 
Skatt. Arv. Alle land i Norden.

Olav V’gt. 6, Postboks 1807, Vika, 0123 Oslo
T.: 23 10 30 00. F.: 23 10 30 01. www.nordialaw.com
Epost: alf-erik.vollen@nordialaw.com O
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ADVOKAT TROND SELSAAS 
Fast eiendom, skatterett, arv og generasjon-skif-
te, personskade, forretningssaker, bolig-rekla-
masjoner.

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
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ADVOKATFIRMA STADHEIM
Advokat Dag Stadheim – rådgiver for boretts-
lag, 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
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ASKERADVOKATENE 
v/adv. Bugge, Ryengen, Strenge Næss og Varmann        
Fast eiendom kjøp/salg, mangelsaker, husleie, 
nabosaker, ekspropriasjon, entreprise, forsikrings-
saker, personskade, feilbehandling, arv & skifte.

Strøket 8, Pboks 84, 1371 Asker. 
Tlf.: 66 90 70 80. Fax: 66 90 70 81. 
www.askeradvokatene.no
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DÆHLI, BULL & CO ADVOKATFIRMA DA
v/adv. Jens Petter Bull
Feil og mangler ved overdragelse av fast 
eiendom.  Ellers alt vedrørende fast eiendoms 
rettsforhold.

Tordenskiolds gate 6, Oslo. Postboks 1714 
Vika, 0121 Oslo. Tlf.: 24 14 56 00. 
Fax: 24 14 56 01. Epost: jpb@dblaw.no
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STABEKKADVOKATENE
v/advokat Hilde Solberg Øydne                                        
Fast eiendom, familie, arv, skifte, skilsmisse, 
barnefordeling, skatt, eiendomsmegling, 
boligrett, spanske rettsforhold. 

Gamle Drammensvei 48, 1369 Stabekk.
Tlf.: 67 11 10 00. Mobil: 900 64 510.
hilde@oydne.no – www.stabekkadvokatene.no O
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ADVOKATFIRMAET YTTERBØL & Co AS  
Fast eiendom, tomtefeste, arv, skifte, familie-
saker, 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.
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ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS  
v/advokat Inger-Johanne Lund 
Bolig- og næringseiendom. Borettslag 
og sameie. Avhending av boligeiendom, 
fast eiendoms rettsforhold, entreprise.

Ta kontakt på tlf.: 22 43 30 00, 
epost: i.lund@haavind.no 
eller besøk oss på www.haavind.no

O
SL

O

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
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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.
T: 64 91 13 00. F: 64 91 13 01. www.advokat-wessel.no
Epost: svein.andersen@advokat-wessel.no
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ADVOKATFIRMAET WINSVOLD AS
Reklamasjoner ved eiendomskjøp, byggesaker, 
kontrakt/oppgjør ved eiendomsoverdragelser, 
alminnelig praksis, hele Østfold.

Adr. Tuneveien 87, 1712 Grålum (Sarpsborg). 
Tlf. 41 56 22 40 
Epost: lars@advokat-winsvold.no
www.advokat-winsvold.no
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ADVOKATFIRMA RÆDER DA  
v/advokat Audun L. Bollerud 
Plan- og bygningsrett, bolig og næringseiendom, 
borettslag, eierseksjonssameier, entreprise, 
husleie, mangelskrav og fast eiendom.

Henrik Ibsens gate 100, 0265 OSLO
Tlf.: 23 27 27 14 / 00
Epost: alb@raeder.no
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ADVOKATFIRMAET KRABBERØD
Fast eiendom, forretningsjus, arv/skifte, 
selskapsrett, kontraktsrett, bobehandling.

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

VE
ST

-A
G

D
ER

ADVOKATFIRMAET ENGESETH AS
v/advokat Kjell-Ove Engeseth, Graffoco DA. 
Mangler og andre tvister fast eiendom, 
husleie, sameier, borettslag, generasjonsskifte; 
f.eiend. Spania.

Sentrumsveien 6A, Ski. Postadresse: Pb. 3, 1401 Ski. 
Tlf.: 905 29 038. Fax: 64 85 94 50. koe@advok.no    
www.advok.no O
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ADVOKAT HENRIK LUND
Juridisk bistand i norsk-spanske forhold.
4 års praksis som advokat på Costa del Sol.
Fast eiendoms rettsforhold.

Postboks 33, 4501 Mandal.
Tlf.: 38 53 16 00. Fax: 38 53 16 01. 
Mob.: 47 89 34 56.
Epost: hl@lundsneve.no VE
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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.
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ADVOKATFIRMAET BULL ÅRSTAD ANS 
v/adv Leiv Bjørnsen
Eiendom reklamasjoner mv, håndverker-
tjenester, husleie, arv, skifte, nabotvister, 
skilsmisse-/samboeroppgjør mv.

Brødregata 7, Postboks 8, 4001 Stavanger
Tlf 51 93 40 40. Epost: post@bullans.no
www.bullans.no
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ADVOKATFIRMAET SELAND DA
v/advokat Stian Wessel 
- Når skattespørsmål skal løses

Klingenberggt. 7 A, Pb 1938 Vika, 0125 Oslo.
Tlf. 24 13 43 40. Fax 24 13 43 41.
Epost: stian.wessel@seland-law.no
www.seland-law.no
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ADVOKATFIRMAET KJÆR & CO DA  
v/adv. Kjell Bentestuen 
Fast eiendoms rettsforhold, entreprise,
kontraktsrett og generasjonsskifte.

Handelens Hus, 2 etg., Rådhusgata 3, 
Postboks 153, 4662 Kristiansand. 
Tlf. 38 02 85 00. Fax: 38 02 85 01
bentestuen@advkjaer.no   www.advkjaer.no
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SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Hans V. Haug
Buskeruds største advokatfirma.
Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.

Nedre Storgt. 15/17, Pb. 294 Bragernes, 
3001 Drammen. T: 32 25 55 00. 
F: 32 25 55 01. hvhaug@eurojuris.no  
www.svensonnokleby.no   
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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: sbe@wlaw.no   
www.wlaw.no

VE
ST

-A
G

D
ER

NYSTUEN | BØEN | WEFLING advokatfirma
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@nystuen.as
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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
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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: olav@advokatkontoretmyhr.no
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ADVOKATFIRMAET ASTHOR AS 
v/advokat Thor Johan Larsen
Tvister etter kjøp og salg av eiendom, 
saker mot entreprenør og håndverker, 
husleie, sameier, borettslag, naborett, 
arv- og generasjonsskifte, familiesaker m.m.

Ta kontakt på tlf.: 35 90 53 90 / 92 46 16 03,
tjl@asthor.no eller besøk oss på www.asthor.no

TE
LE

M
A

R
K

ADVOKAT EYOLF LUND
Fast eiendom, avhendingsloven, bustadoppføringslova,
håndverkertjenesteloven, kjøpsrett, arv, allmenn praksis. 
Omfattende erfaring innen fast eiendom og 18 år som 
samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund.

I kontorfelleskap med advokatfirmaet Legal ANS. 
Lars Hertervigsgt. 5, boks 12, 4001 Stavanger. 
Tlf.: 92 89 04 70. Faks: 51 53 82 61. Epost: el@legal.no 
www.legal.no
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ADVOKATENE SIMONSEN & QVALE
v/advokat Halvor Urrang Simonsen
Advokatfirma med 35 års erfaring innen rådgivning og 
tvisteløsning vedr. eiendom, reklamasjon, byggesaker, hus-
leie, nabotvist, erstatning og arbeidsrett, arv og skifte m.m.

Møllervn. 28, Postboks 537, 5501 Haugesund
T. 52 80 53 00. F: 52 80 53 09.  E: advhus@online.no
www.urrangsimonsenogqvale.no
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ADVOKATKONTORET FLØIEN
v/adv. Monica Bryner / adv. Paal A. Bjaarstad
Fast eiendomsrett, bolig- og husleierett, arv,
skifte, kontraktsrett, eiendomsmegling, tomte-
feste, arbeidsrett, byggesaker, advokatmekling.

Fortunen 7, Pb. 225, Sentrum, 5804 Bergen
Tlf.: 55 36 11 50. Fax: 55 36 11 51. 
Epost: post@floien.com   www.floien.com

H
O

R
DA

LA
N

D

ADVOKATFIRMAET MALM
v/advokat Egil Malm 
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
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ADVOKATFIRMAET ØGLÆND & CO 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
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ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN DA
v/adv. Tom Sørum
Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova, 
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 

Fjordgata 43, 7010 Trondheim.
Tlf.: 73 87 02 50. Fax: 23 29 90 01.
Epost: tom.sorum@nesslundin.no    
www.nesslundin.no SØ
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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
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Ønsker du å annonsere på disse sidene, ring Britt Fossum, tlf. 62 94 69 03 eller send en e-post til bf@hsmedia.no

WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS
v/advokat Thor Henning Pedersen 
Fast eiendom: Eierskifte/oppgjørsoppdrag, 
vei- og grensespørsmål, mangler/tvisteløsninger, 
eierseksjoner/sameier, bustadoppføring, plan- 
og bygningsrett, husleie. Generasjonsskifte/arv.

Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo. 
Tlf.: 22 01 06 70. Mob.: 917 70 918.
Epost: pedersen@wla.no    www.wla.no O

SL
O

   A
K

ER
SH

U
S

LINNET & CO ADVOKATFIRMA
v/advokat Roar Bårdlund 
Advokat Bårdlund yter juridisk bistand på alle 
områder knyttet til fast eiendom, herunder kjøp/salg, 
utleie, grensetvister, håndverkstvister m.m.

Postboks 670, 9257 Tromsø. Tlf.: 95 10 64 40. 
Faks: 77 66 11 41. Epost: roar@advokatlinnet.no  
www.advokatlinnet.no

TR
O

M
S

ADVOKATFELLESSKAPET TORSTRUP 
& GRØSFJELD v/adv. Magnus Grøsfjeld
Fast eiendoms rettsforhold, herunder reklamasjoner, 
håndverkertjenester, entreprise, plan- og bygnings-
rett. Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd.

St. Olavsgt. 6, Pb 140 Sentrum, 4001 Stavanger. 
Tlf.: 51 84 47 70 / 92 04 32 92. Faks: 51 84 47 71. 
Epost: magnus.grosfjeld@torstrup.no
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Bosch Compress 6000 AW er en het oppvarmingskandidat for de aller fleste hus. 
Markedets mest moderne luft/vann-varmepumpe har en turtallsstyrt kompressor som 
gir svært høy årsvirkningsgrad. Gir over 45 oC tur temperatur, selv ved temperaturer 
ned i -20 oC. Den nye isolasjonen av EPP/celleplast reduserer lydnivået og senker 
vekten. Med silent-mode funksjonen kan lydnivået senkes ytterligere natterstid. Den 
integrerte IP-modulen gir mulighet for app-styring. Bosch Compress 6000 AW har sel-
vsagt mulighet for komfortkjøling om sommeren. Kontakt din lokale leverandør av 
Bosch varmepumper for å få mer informasjon om vår nyeste  varmpeumpe.   
www.bosch-climate.no

Nye Bosch Compress 6000 AW
er Best-i-test. Den har i snitt 21 %  
bedre COP enn konkurrentene i følge  
en uavhengig test*.

På utkikk etter effektiv oppvarming?
Kjøp fremtidens varmepumpe i dag!

BEST    

I TEST!

*Testen er utført på oppdrag fra de danske energimyndighetene og består av 54 stk varmepumper fra 10 ulike varemerker - og tilsvarer i dag Nordens største test av luft/vann-varmepumper.

Resurseffektiv
utvinning av
fornybar energi

Technology
inside

Green



65

Den 
fleksible 
pipa

Inspirasjon og nytte

 TEMA // ENØK     65-79Si
d

E

Det har lenge vært 
vanlig at foreldrene 
hjelper barna inn på 
boligmarkedet, men 
etter at de nye egen-
kapitalkravene kom, 
ble dette mye mer 

synlig.

Høy 
virknings-
grad
Nye, rentbrenn-
ende ovner har en 
virkningsgrad på 
rundt 75-80 prosent. 
Gamle ovner kan ha 
ned mot 50 prosent. 

Spar 
pærene
Skru ned dimme-
ren før du slår av 
lyset, så sparer du 
lyspærene.

Stålskorstein er mer populært enn murt pipe. 
Stor fleksibilitet og enkel montering er to av 
stålpipas fordeler. 

TEKsT: Rikke ÅseRud

eiendomsmegleR 
BjøRnaR mikkelsen
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Den gode, gamle murte pipa taper mar-
kedsandeler. Nå er det stålskorstein som 
gjelder. 
 – Stålskorsteinen har noen klare for-
deler som arkitekter, entreprenører og 
byggherrer virkelig har fått øynene opp 
for. For det første er den mer fleksibel enn 
den murte pipa; stålskorsteinen kan plas-
seres nesten hvor som helst. Dessuten er 
den rask å montere, og den kan tas i bruk 
med en gang den er montert – her er det 
ikke noe som skal stå og tørke, sier Frank 
Skåningsrud, salgs- og produktsjef for 
stålpiper i Jøtul. 

Fleksibel
Stålskorsteinen er et rør som kan monte-
res på så å si alle ildsteder, så å si alle ste-
der. I motsetning til en murt pipe, trenger 
ikke stålskorsteinen noe fundament. Det 
betyr at dersom du for eksempel vil ha en 
peisovn i andre etasje, men ikke har noe 

pipeløp fra første, lar det seg enkelt løse 
med stålpipa, som bare veier 5 – 6 kilo 
per meter. 
 – Det eneste hensynet man må ta er 
avstanden til brennbart materiale, der er 
det klare regler å forholde seg til, sier pro-
duktansvarlig Per Christian Edin i Icopal. 
Avstanden skal minst være fem centimeter 
for en vanlig, isolert stålpipe. 
 Skråtak, bærebjelker eller lignende er 
sjelden noe problem for pipa. 
 – Den kan vinkles. Da mister man noe 
oppdrift i pipa, men det er ikke mye det er 
snakk om, sier Edin. 

Forbrenningsluft
Stålskorsteinens fleksibilitet gjør at den 
er godt egnet både i rehabiliteringspro-
sjekter og i nye boliger. I nye prosjekter 
er det ikke uvanlig at boligen leveres med 
en stålpipe som avsluttes i taket, men da 
kommer resten av pipa og ildstedet gjerne 

som en ekstra kostnad.  
 I de aller fleste nye boliger trengs en 
pipe med tilluft. 
 – Nå er boligene så tette at ildstedet 
trenger ekstra luft for å fungere godt. Vi 
selger mange piper med en ekstra mant-
ling, der luftlaget trekker ned i ovnen som 
forbrenningsluft, sier Edin. 

Designvalg
Det er ikke bare fleksibiliteten, men også 
en designmessig årsak til at stålpipene er 
blitt så populære de siste årene, mener 
Skåningsrud i Jøtul. 
 – Både moderne ildsteder og mange 
nye boliger har en formgivning hvor stål-
skorsteinen passer godt inn. Noen ønsker 
dessuten noe som ser litt annerledes ut – 
til dem kan vi levere nær sagt hvilken som 
helst farge, sier Skåningsrud. 
 Det går aller mest av den vanlige sorte, 
men mange faller også for den hvitemal-

HVITT: Jøtul kan lok-
ke med stålpiper i alle 
regnbuens farger. De 
klassiske sorte er dog 
mest populære, men 
hvitt haler innpå. 
Foto: Jøtul.
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jerte, som passer til hvite ildsteder. Børstet stål er også nokså po-
pulært. Gul og rosa, derimot, hører til sjeldenhetene. 
 – Men det er mulig. Vi kan faktisk levere i akkurat den fargen 
du vil ha, bare vi får fargekoden, reklamerer Skåningsrud. 

Varmelagring
En stålpipe blir fortere varm enn en elementpipe, mens en ele-
mentpipe normalt vil holde noe lengre på varmen. Dersom du 
ønsker maksimal varme til rommet fra ildstedet, kan du få god 
effekt gjennom en stålskorstein som er uisolert det første stykket. 
Dette vil imidlertid påvirke avstanden pipa kan ha til brennbart 
materiale. 
 – Et uisolert stykke på stålpipa er stort sett aktuelt på hytter 
og andre steder der man kanskje har begrenset med tilleggsopp-
varming. Men det er en fin måte å få noen ekstra kilowatt ut av 
ildstedet på, sier Skåningsrud. raa@huseierne.no 

FORBRENNINGSLUFT: 
Til moderne, tette 
boliger bør man velge 
en stålpipe som også 
sørger for tilluft. Illus-
trasjon: Icopal.

NORGES MEST ØKONOMISKE
LUFT/VANN VARMEPUMPE

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

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

Spare opp til

15.000 kWt/år

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

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

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

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

11 kW: 39.900,- (AW11-V5)
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…men når du kobler Panasonics nye varmepumpe opp mot Verisures system for smarte hjem kan du 
enkelt fjernstyre varmepumpen og i tillegg tilpasser den seg automatisk dine behov. Det bidrar til 

ytterligere energisparing og gjør hjemmet ditt smart og energieffektivt året rundt.
Les mer på www.verisure.panasonic.no

DU TROR KANSKJE 
DETTE ER EN HELT 
 VANLIG VARMEPUMPE… 
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Liten 
isolasjonsguide

TeksT: NiNa GraNluNd Sæther  FoTo: ProduSeNteNe

Det hjelper lite med vannbåren varme eller ny vedovn hvis energien 
går til spille som følge av utilstrekkelig isolasjon. Her får du en liten 

oversikt over de mest brukte materialene.

Steinull
Steinull produseres i hovedsak av steinsorten diabas. 
Små mengder fenol eller formaldehyd tilsettes for å 
binde fibrene sammen, og silikon eller mineralolje 
tilsettes for å redusere støv og bedre fuktmotstand. 
Råvarene smeltes ved 1 600 grader, og massen blir 
deretter blåst ut gjennom en dyse mot en roterende 
flate slik at materialet blir omdannet til fiber. 
 Stein isolerer forholdsvis dårlig, men den spesi-
elle fiberoppbygging danner tusenvis av små luftlom-
mer som hindrer at luften blir satt i bevegelse. En iso-
lasjonsplate består av mer enn 90 prosent luft. Fordi 
fibrene ligger både vannrett og loddrett, får platene 
også en viss stivhet som gjør at de tåler høy mekanisk 
motstand.
 Steinull er markedets mest brannsikre mineralull 
og tåler over 1000 °C uten å smelte. Isolasjonsmate-
rialet har også en lyddempende effekt på grunn av sin 

tyngde og fiberstruktur. Stein-
ullen tiltrekker seg heller ikke 
vann, og kan derfor brukes i 
fuktutsatte konstruksjoner.
 AS Rockwool, som pro-
duserer mineralullplatene 
i Norge, har fabrikker i 
Moss og Trondheim. 

 TEMA // eNØk    
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Skumplast
Til bygningsformål er polystyren best kjent av skum-
plasttypene. Polystyren lages av råolje, og leveres som 
plater i ekspandert polystyren, EPS, eller ekstrudert 
polystyren XPS. Isopor er eksempel på det siste. I 
Norge produserer denne type isolasjon blant annet 
av Glava og Sundolitt. 
 Platene består av 98 prosent luft som er fanget og 
lukket inne i plastceller. Platene har høy trykkstyrke 
og har god bestand mot mekanisk påkjenning. De 
brytes ikke ned av organiske materialer som råte og 
mugg, men kan tiltrekke seg maur. De tyngre kvali-
tetene har som regel bedre varmeisolasjonsevne og 
større trykkfasthet enn tynne. Foto: Nina Granlund 
Sæther.

Glassull
Glassull er verdens ledende isolasjonsmateriale. Lan-
ge, tynne og sterke fibre gjør at glassullen blir elastisk 
og lett å håndtere. Glassull produseres for forskjellige 
isolasjonsformål i en rekke forskjellige densiteter og 
formater; som løsull, rørskåler, stive plater samt elas-
tiske matter og plater. Mest brukt som bygningsisola-
sjon er glassull med densitet ca. 20 kg/m3.
  Glassull lages på samme måte som steinull, men 
steinen erstattes med kvartssand, feltspat og/eller 
dolomitt og opp til 70 prosent resirkulert glass. Rå-
varene smeltes, og massen blir deretter blåst ut gjen-
nom en dyse mot en roterende flate slik at materialet 
blir omdannet til fiber. Fibrene blir liggende i samme 
retning. Glassullen kan komprimeres ned til 1/5 av 
volumet.  
 Glassull produseres i Norge av Glava A/S, som har 
fabrikker i Askim og Stjørdal.

 TEMA // ENØK    

Les mer om bonusen og fi nn din lokale Shell 
Oljeforhandler på www.shell.no/fyringsolje eller 
ved å ringe oss gratis på 800 SHELL (800 74355).

FYRINGSOLJE TIL HJEMMET,  
BONUS* PÅ DRIVSTOFF TIL BILEN
Som fyringsoljekunde hos en Shell Oljeforhandler, kan du spare opptil 60 øre per liter 
drivstoff (bensin eller diesel) på Shell-stasjoner i et helt år! Som medlem av Huseierenes 
Landsforbund, får du i tillegg 25 øre i rabatt per liter fyringsolje du bestiller (inkl. mva).

*Ved kjøp av minst 1.000 liter Shell Thermo eller Shell Thermo Premium fyringsojle innen 
utgangen av 2014. For mer informasjon, se www.shell.no/fyringsolje.
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Isolasjonsegenskapene varierer lite mellom isolasjonstyper som 
glassull og steinull, plastisolasjon og celluloseisolasjon.

Fakta //

•  Lambda (    ) er den ellevte bokstaven i det greske alfabetet. I byggebransjen 
brukes lambda eller “lambdaverdi”,    -verdi, om isolasjonens effektivitetsgrad. 
Lambdaverdien angir termisk konduktivitet, også kalt spesifikk varmelednings-
evne.    -verdien uttrykker altså varmestrømmen gjennom materialet ved en gitt 
temperaturforskjell. Måles i W/mK. Jo lavere tall, desto bedre.

•  Stillestående luft har en lambdaverdi på 25.

•  Glava har nylig flyttet hovedklassen glassull ned til lambdaverdi 35, men  
leverer også Glava Extrem 33.

•  Standardproduktene innen steinull har en lambdaverdi på 37.

•  EPS som brukes i grunnisolasjon har lambdaverdier mellom 35 og 38.

•  XPS, som i hovedsak brukes i grunnmursisolasjon, har lambdaverdier på 34 og 37.

•  Aerogel, som er luftfylte silikakuler i nanostørrelse, har lambdaverdier fra 18 
og kan utvikles nedover mot 12.

                      Kilde: Bygg.no

IsolasjonsverdIer

Cellulosefiber
Celluloseisolasjon lages av returpapir el-
ler trefibermasse. Råmaterialet males opp 
og går gjennom en prosess som gir det en 
ull-lignende konsistens. Så tilsettes for-
skjellige brannhemmende tilsetningsstof-
fer, blant annet borsalter.
 Celluloseisolasjon leveres som løsull, 
matter eller dyttestry. Løsullen blåses på 
plass med trykkluft. Materialet er derfor 
spesielt egnet til etterisolering ved innblå-
sing.
 Cellulosefiberen har større evne til å 
magasinere varme enn mineralull. Det or-
ganiske isolasjonsmaterialet «puster» og 
holder treverket tørt og fritt for sopp og 
råte. Foretrekkes ofte til antikvariske bygg, 
og kan brukes uten plast som dampsperre.
 Isocell produseres i Sve-
rige og leveres av Norsk Cel-
luloseisolasjon AS som hol-
der til i Nordfjordeid.  



72 hus&bolig 5 2014

Velg kvalitetsisolasjonen  
med superkrefter

Se hvorfor og hvordan på www.rockwool.no

n ROCKWOOL isolasjon gir deg og din familie store fordeler  
 enten du rehabiliterer eller bygger nytt. 

n  ROCKWOOL isolasjon reduserer varmetapet og holder boligen  
din varm. I tillegg sparer du penger.

n  ROCKWOOL isolasjon brenner ikke og bidrar ikke til brann- 
spredning.

n ROCKWOOL isolasjon demper støy, ikke bare mellom etasjer  
    og rom, men også støy utenfra.

n ROCKWOOL isolasjon beholder de gode egenskapene  
 i år etter år.

RW ann HOC_Hus&Bolig.indd   1 11.02.14   10:20
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nelene på hyttene rundt omkring; de som 
gir lys i noen lamper og strøm til noen 
minutters tv-titting. For bolighus vil slike 
paneler være alt for små.
 – Solcelleanlegg gir, grovt regnet, ca. 
150 kWh per kvadratmeter per år – det 
vil si nok til at en 30-wattslyspære kan 
lyse i 5 000 timer. Men variasjonen er jo 
stor. I desember og januar er anleggene 
lite effektive. Men vår, sommer og høst 
gir anlegg som er riktig dimensjonert for 
boligen mye strøm. Ofte mer enn man får 

Paneler som tar i bruk solens energi er 
fortsatt uvanlig å se her i landet. Reiser 
man til Tyskland eller Danmark, derimot, 
oppdager man fort at solen er en stadig 
vanligere energikilde i bolighus. Energien 
kan fanges av solcelleanlegg som lager 
strøm, eller solfangeranlegg som lager 
varme. 

Solceller
La oss først se på solceller: Solceller lager 
strøm. Vi kjenner vel alle til de små pa-

Solen kan gi deg lavere 
energikostnader

TeksT: Rikke ÅSeRud

Det er stor forskjell på solfangere og solceller, 
men begge kan gi deg lavere energikostnader i boligen. 

brukt, sier Yngvar Søetorp, daglig leder i 
solenergifirmaet Solpluss og styremedlem 
i Norsk Solenergiforening. 

Selge overskuddsstrøm
Solcelleanleggene kan ikke lagre strøm 
som produseres på sommeren og bruke 
den om vinteren. Men: Produserer solcel-
leanlegget ditt i perioder mer strøm enn 
du klarer å bruke opp kan du selge strøm-
men. For bare få år siden var dette en 
tungvinn prosess, men nå legges det 

GIR VARME: Solfangere og solceller 
ligner på hverandre, men fungerer 

grunnleggende forskjellig. Dette 
er solfangere som gir varme til 

huset og tappevannet. 

 TEMA // eNØk    

Velg kvalitetsisolasjonen  
med superkrefter

Se hvorfor og hvordan på www.rockwool.no

n ROCKWOOL isolasjon gir deg og din familie store fordeler  
 enten du rehabiliterer eller bygger nytt. 

n  ROCKWOOL isolasjon reduserer varmetapet og holder boligen  
din varm. I tillegg sparer du penger.

n  ROCKWOOL isolasjon brenner ikke og bidrar ikke til brann- 
spredning.

n ROCKWOOL isolasjon demper støy, ikke bare mellom etasjer  
    og rom, men også støy utenfra.

n ROCKWOOL isolasjon beholder de gode egenskapene  
 i år etter år.

RW ann HOC_Hus&Bolig.indd   1 11.02.14   10:20
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mer attraktivt, sier Barnwell. 

Solfangere
Det er imidlertid en annen måte å utnytte 
solens energi på: Ved hjelp av solfangere. 
I motsetning til solceller produserer ikke 
solfangere strøm, men varme. 
 – Et solfangeranlegg omdanner solas 
stråling i en solfangermodul til varm væs-
ke. Den brukes til oppvarming av boligen 
og tappevannet, forklarer Yngvar Søetorp i 
Solpluss. 
 Du kan altså ikke ha solfangere på 
taket og koble dem til panelovnen. Men 
har du vannbåren varme, for eksempel i 
rør i gulvet eller radiatorer, vil solfangere i 
mange tilfeller fungere utmerket. 
 Enova støtter installering av solfanger-
anlegg i boliger med opptil 10 000 kroner. 

Trenger tilleggsvarme
Midtvinters er solfangere imidlertid lite ef-
fektive. Man må dermed ha tilleggsvarme 
for de mørkeste og kaldeste ukene i året. 
Men nylig kom rapporten «Suksessfakto-
rer for solvarme» som viste at solfangeran-
legg fungerer bedre enn forventet. 
 – Anleggene ser ut til å fungere bedre 
enn planlagt, og produserer mer energi 
enn eierne trodde på forhånd, sier Åshild 

til rette for at vanlige husstander skal kun-
ne ha denne muligheten, forteller Bjørnar 
Fladen i Norges vassdrags- og energidirek-
torat (NVE):
 – Til nå har det vært frivillig om nett-
selskapene ville håndtere strøm fra såkalte 
plusskunder på en enkel måte. Men en 
forskriftsendring er i disse dager ute på 
høring. Den skal gjøre det obligatorisk for 
nettselskaper å ta imot strøm fra boligei-
ere og andre som produserer overskudds-
strøm i perioder, sier Fladen. 
 Endringene innebærer også at plus-
skunden kan benytte egen produksjon til 
å dekke eget forbruk. Overskuddsstrøm-
men selges til strømleverandøren. 

Støttes ikke
Likevel skal det nokså mye til for å gå med 
overskudd for vanlige boligeiere som vil 
installere solceller i eksisterende bolig. Og 
du kan ikke forvente støtte fra Enova. 
 – Grunnen til at vi ikke støtter sol-
celler som et enkelt tiltak er at prisen på 
solceller i dag er svært høy. Selv med en 
betydelig støtte fra Enova vil det være et 
kostbart alternativ for huseierne både på 
kort og noe lengre sikt. Vi prioriterer der-
for å støtte teknologiutvikling som kan 
få prisene ned, og dermed gjøre solceller 

Lappegard Hauge i SINTEF Byggforsk, 
som er en av de som står bak studien. 
 Søetorp i Solpluss har samme erfaring: 
 – Alle våre anlegg går bedre enn kalky-
lene tilsier. I år satte vi opp et anlegg som 
skulle levere 4 280 kWh per år. Nå har det 
allerede passert 6 000 kWh, sier Søetorp.

Markedet profesjonaliseres
Solfangere har, i likhet med solceller, vært 
for de spesielt interesserte – frem til nå. 
Mye tyder imidlertid på at markedet er i 
ferd med å profesjonaliseres. Det vil si at 
sjansen for at du som forbruker får et rik-
tig dimensjonert anlegg, med riktig rørfø-
ring og så videre, er langt større i dag enn 
for ti år siden, da forbrukeren ofte måtte 
sette sammen komponentene på egen 
hånd. Nå er det mange leverandører som 
leverer full pakke. Og ikke bare til nye, 
moderne hus. 
 – Størsteparten av anleggene vi leverer 
går til boligeiere som vil utradere oljefy-
ren. Solfangere er et veldig godt alternativ 
for denne gruppen, sier Søetorp. 
 Et solfangeranlegg gir, grovt regnet, 
rundt 550 kWh per kvadratmeter, per år. 
raa@huseierne.no 

 TEMA // ENØK    

• Strøm til innkjøpspris

• Ingen bindingstid

• Vintertrygghet - 
 unik mulighet til å velge 
 fastpris i utsatte perioder

Benytt din 
medlemsfordel:

HL-SPOT m/ Vintertrygghet

BESTILL I DAG! 
www.norgesenergi.no/hl eller ring 810 33 700810 33 700
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– Vi skulle legge om taket uansett, og i 
den prosessen tenkte jeg at det ville 
være fint å få opp noen solfangere med 
det samme, forteller Christian Brennum. 

Han har hatt solfangere på taket i fem år nå, 
og er svært godt fornøyd. Solfangerne gir 
mellom 4 000 og 6 000 kWh i året. I tillegg 
til solfangerne har Brennum en vedovn med 
vannkappe, det vil si en vedovn som er koblet 
til det vannbårne systemet i huset. Denne 
løsningen krever en vanntank, noe også 
solfangerne gjør. Derfor var det naturlig å 
kombinere de to, syntes Brennum. Den kom-
binerte løsningen med vedovn og solfangere 
erstatter den gamle oljefyren som tidligere 
ga varme til boligen. 

– Naturlig løsning 
da vi la om taket
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SNEKKERVERKSTED AS
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Kjelleren
ble fuktig

etter 
isoleringen

TeksT: Rikke ÅseRud
FoTo: Thomas haugeRsveen

Varmetap og fuktsikring er gjerne to sider av samme 
sak i gamle hus. Da Grete Tunsjø isolerte mot kjelleren i 
sitt gamle tømmerhus, ble fukten samtidig stengt inne. 

Det førte til råteskader i bærebjelkene. 

Det er et snirklete, gammelt hus Grete 
Tunsjø bor i på Tåsen i Oslo. Boligen ble 
bygget lenge før noen brydde seg om stan-
dardisering av for eksempel etasjehøyder. 
Takhøyden i den øvre delen av huset er 
ikke mer enn ca. to meter, men likevel 
rommet boligen, med en grunnflate på 
rundt nitti kvadratmeter, i sin tid fire lei-
ligheter. Nå er imidlertid planen å rehabi-
litere denne delen av huset, slik at Tunsjøs 
sønn kan flytte inn i overetasjen og på sikt 
overta boligen. Ting har imidlertid ikke 
gått helt slik Tunsjø håpet. Huset, som ble 
bygget en gang midt på 1800-tallet og har 

stått støtt gjennom to verdenskriger, tålte 
nemlig ikke 1990-tallets dårlige enøkråd-
givning. 
 – Gulvene i den gamle delen av huset 
var ikke isolert mot kjelleren, og gulvene 
var derfor veldig kalde. I 1990 tok jeg 
imot tilbud fra et enøk-firma om å isolere. 
Jeg fikk ingen andre råd enn at jeg skulle 
spare strøm, sier Tunsjø. Kjelleren har til-
gang med kjellerlem, men er ikke i bruk. 
Etterisoleringsjobben var ferdig avsluttet i 
1992. 
 Nå viser deg seg imidlertid, ved en 
nærmere gjennomgang av husets tilstand 

i forbindelse med den forestående reha-
biliteringen, at isoleringen mot kjelleren 
også stengte fukten inne. Stokkene i kjel-
leren er råtne og Tunsjø har blitt anbefalt 
å rive hele huset. Det er ingen steder å få 
erstatning for skadene. Forsikringsselska-
pet dekker ikke denne typen råteskader. 
 – Jeg synes dette var dårlig enøk-råd-
givning. Huset har tross alt stått støtt i alle 
år frem til dette, så det er ikke bygningens 
alder som er problemet. Det er rett og slett 
feil utført arbeid, sier Tunsjø. 

 TEMA // eNØk    
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SKAL BYGGES OM: Fuktproblemet 
ble oppdaget da Tunsjø skulle sette 

igang med å bygge om den øvre 
delen av boligen. Her er hun i et av 

rommene i andre etasje. 

Ikke uvanlig
– Dette er dessverre blitt et «klassisk» pro-
blem, sier Morten Jomland i Huseiernes 
tekniske rådgivningstjeneste. Han påpeker 
at gamle hus er bygd på andre måter og 
etter andre prinsipper enn i dag. 
 – Derfor er det blitt veldig vanlig med 
råte- eller kondensskader i disse husene 
når vi begynner å «tukle» med dem for 
å få dem oppgradert til en mer moderne 
standard, hva gjelder energibesparelse og 
isolering, sier Jomland. 
 Også hos opplysningskontoret Bygg 
og Bevar, som jobber for å spre kunnskap 

om bevaring av gamle hus, er problemet 
med fukt etter isolering godt kjent. 
 – Varmetapet i gamle hus er en del av 
fuktsikringen. Derfor må man ha to tan-
ker i hodet på én gang; hvis man tetter, må 
man samtidig passe på tilstrekkelig venti-
lasjon, sier rådgiver Christer Stenby. 

Små tiltak bedre enn store
Når man etterisolerer, endrer man også be-
tingelsene for hvordan boligen fungerer. 
 – Dersom man etterisolerer etasjeskil-
let mot kjeller eller kryperom på varm 
side, kan det bli kritisk for hele bjel-

Derfor er det blitt 
veldig vanlig med 

råte- eller kondens-
skader når vi begyn-

ner å «tukle».
Morten JoMland
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AVFUKTER: Kjelleren har tilgang med kjellerlem. Tunsjø er aldri 
der nede, men fikk hjelp til å få ned en avfukter.

5
EnErgirÅD

FOr ElDrE hus

1
Små tiltak kan gjøre 

stor forskjell

2

3

Store tiltak har lang 
nedbetalingstid

Tenk helhet: Ventilasjon 
og varmetap hører sammen

sier Stenby. 
 Også hos Huseiernes tekniske rådgiv-
ningstjeneste etterlyses en mer sober mar-
kedsføring av enøktiltak i gamle hus. 
 – Jeg mener Enova har et noe ensporet 
syn på dette med energibesparelse i eldre 
hus. Det blir ikke tatt nok hensyn til hvor 
store kostnader det egentlig medfører å 
oppgradere en gammel bolig til dagens 
ønskede energiforbruk, når man skal gjøre 
dette på korrekt og forsvarlig måte. Da blir 
kostnadene ofte så store at man etter mitt 
skjønn aldri vil kunne forsvare dette med 
innsparinger på energiforbruk rent øko-
nomisk, sier Jomland. 

kelaget. Hele bjelkelaget blir da liggende 
utenom isolasjonssjiktet, med økt fuktbe-
lastning som resultat. Da er etterisolering 
på undersiden av bjelkelaget, eventuelt i 
hulrommet, en bedre løsning, sier Stenby. 
 Han ser at folk opplever et stort press 
fra både myndighetene og andre aktører 
om å energieffektivisere. Ofte rådes husei-
ere til for store tiltak, mener han. 
 – Har du en eldre, kald bolig, kan selv 
små tiltak gjøre stor forskjell. Små tiltak 
er billigere for huseier, de er effektive og 
de gjør gjerne mindre skade dersom det 
skulle gå galt. Men folk tror vel kanskje at 
de må ta i skikkelig for at det skal monne, 

 TEMA // ENØK    
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Bruk kvalifiserte fagfolk

Bygg og bevar og Enova 
har lister med anbefalte 

håndverkere

GAMMELT: Husets eldste deler er fra midten av 1800-tallet. 
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DÅRLIGE RÅD: Dårlige energiråd på 1990-tallet har gitt råtne 
tømmerstokker i kjelleren. Ingen forsikringer dekker skadene.

Støtte til energirådgivning
På Enovas nettsider med råd for privatper-
soner som ønsker å gjøre enøktiltak i bo-
ligen, er etterisolering det første rådet for 
gamle hus, bygget før 1987. Dette er na-
turlig, i og med at isolering er et så effek-
tivt tiltak når man vil spare energi, mener 
kommunikasjonsrådgiver Espen Sletvold 
hos Enova.
 – Vi vil kommunisere at etterisolering 
er et riktig grep, fordi det er et av de tilta-
kene som mest effektivt kan få ned ener-
gibruken i hus. Når det er sagt, er det selv-
sagt viktig at dette skjer på riktig måte, sier 
Sletvold. Han oppfordrer derfor folk til 

å bruke telefontjenesten «Enova svarer», 
hvor man kan få snakke med energirådgi-
vere for en mer individuell rådgivning. 
 – I tillegg støtter vi bruk av energiråd-
giver til en helhetlig gjennomgang av bo-
ligen med opp til 5 000 kroner. De som 
ønsker å realisere tiltakene i energiplanen, 
kan få støtte. Dette er nettopp fordi vi er 
opptatt av en helhet i det som gjøres, sier 
Sletvold. 
 Han opplyser også at Enova har et eget 
rådgiverregister, og at Enova stiller kom-
petansekrav til energirådgiverne for å sikre 
at de som søker støtte får gode råd. 

Arkitekthjelp
Målet til Grete Tunsjø er fortsatt et så 
energivennlig hus som mulig, men pro-
sessen videre er vanskelig. En løsning er å 
rive den utsatte delen av huset, men usik-
kerhet rundt hvorvidt hun får dispensa-
sjon til gjenoppbygging, gjør avgjørelsen 
vanskelig. 
 – Vi vil jo ikke rive noe før vi vet om 
vi får bygge opp igjen. Så nå håper jeg å 
finne en flink arkitekt som kan hjelpe oss 
videre i prosessen, slik at vi til slutt kan få 
et hus som både min sønn og jeg kan bo 
og trives i, sier Tunsjø. 
raa@huseierne.no 
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Du trenger en hussoppforsikring:

Hvis andre kjenner en
lukt, du ikke selv har
lagt merke til.

Det tar lang tid før folk registrerer endringer i
luktene i sitt eget hus. Til det er vi alt for vant

til dem. Derfor er det vanligvis noen som kommer
utenfra, som først oppdager lukten av råte.

Nesen og luktesansen er faktisk blant de beste
«verktøyene» vi har, til å finne ut om vi er utsatt for
råtesopp- eller insektskader. Omtrent like gode som
øynene – til å avsløre synlige tegn, og ørene – til å
oppfatte lyder som ikke skal være der.

Bruk dem! Jo før du oppdager tilløp til en skade og
skynder deg å utbedre den, desto større er sjansene
for at du slipper unna med små reparasjoner og der-
med lave vedlikeholdsutgifter.

Men ingen kan «lukte alt», derfor trenger du en
forsikring!

Norsk Hussopp Forsikring (NHF) er det eneste forsik-
ringsselskapet i landet som utelukkende jobber med
råtesopp og insektskader. Våre forsikringer selges
gjennom de fleste av landets skadeforsikringsselska-
per – som en tilleggsforsikring eller som en integrert
del av en utvidet villa- fritidshusforsikring.

Forsikringen dekker kostnader til utbedring av
skader påført av råtesopp og treødeleggende
insekter. I tillegg dekkes bekjempelsestiltak mot
stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakk
og veggedyr.

Ring ditt forsikringsselskap og be om
tilleggsforsikring mot treødeleggende
insekter og råtesopper!
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E-post: firmapost@hussoppen.no

Nettsider: www.hussoppen.no
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61 prosent av den voksne 
befolkningen i Norge 
har tilgang på 
nettbrett. 

Gud bedre det er mange gjerrige folk 
i dette landet. Det ligger i vårt DNA.

Litt finere

Høstblomstring

Bra utstyr har faktisk litt å si, uansett hva slags 
jobb det er som skal gjøres. Nye, pastellfargede 
kjøkkenhåndklær i lin kan for eksempel gjøre 
oppvasken litt mer lystbetont. Disse koster 
89 kroner per stykk. www.norrgavel.no 

Roseblader i sengen skal visst 
være veldig romantisk, men 
ærlig talt, det må da bli mye 
flekker av sånt? Nei, da er 
det like greit å ha blomstene 
trykket på sengetøyet. Dette 
er fra Åhlens og koster ca. 350 
kroner. www.ahlens.no 

Ugresskost
Ugress må være det staeste 
i verden. I hver minste, lille 
sprekk skal det opp. Nå har 
Fiskars forenklet kampen mot 
ugresset i sprekkene mellom 
belegningssteinen i hagen. Med 
kost og en liten skrape skal de 
grønne tustene fordrives. Pris: 
175 kroner. www.fiskars.no 

KomiKer Jon niKlas rønning

I fyr og flamme
Ovnen Contura fra Varmefag kommer i mange 
størrelser og varianter. Denne hvite ovnen er ny 
for sesongen og kan bli din for den nette sum av 
26 900. Vil du ha en dør av støpejern i stedet for 
glass, sparer du en tusenlapp. www.varmefag.no 

Vi nordmenn er et kaffedrikkende 
folk, men med en slik fargeklatt av 
en tekanne kan det også bli fart 
på te-drikkingen i heimen. 
Kannen er fra Indiska og 
koster ca. 400 kroner. 
www.indiska.no 

Te I TUrkIs

  NyTT på markedeT // OKTOBER 2014

Nettbrett
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Ifølge min filosofi er 
det uheldig å bli født 

med mange millioner. 
Da får man ikke ansvar 

for å utvikle noe fra 
starten av.

Mykt og innbydende
Disse nye håndfatene i materialet Silestone 
kombinerer som alltid høy styrke, funksjon 
og hygiene med et smakfullt design. Med det 
produsententen kaller myke materialer kan 
enhver hard helg lande på en myk mandag 
morgen. silestone.com.
 

Sikker post
Postkassen fra IDBOX er spesial-
designet for å sikre posten din. 
Den er elektronisk sikret og du 
benytter databrikke eller din egen 
telefon som nøkkel. Pris 1 090 
kroner. idbox.no

Om Jan Erik Vold har stolen i sitt hjem vites ikke, men i april relanserte Fritz 
Hansen Dråpen, en stol som Arne Jacobsen designet allerede i 1958. 
Produsenten har kun lovord å si om stolen, men vi konstaterer bare 
at den er ganske kul. Derfor liker vi den. Pris fra 2 100 kroner. 
www.fritzhansen.com

Dråpen. 
Henger Der. Ikke

Virkelighetsnært
LG 4K OLED-TV er et teknologisk 
mesterverk som kommer til å 
forandre neste generasjons TV-
marked. Den ekstreme bildekvali-
teten i LGs 4K OLED-TV er så nær 
virkeligheten man kan komme 
i dag, skal vi tro produsenten. 
Med andre ord – ikke la poden se 
Drømmehagen på denne TVen. 
www. LG.no 

Forbløffende ovn
Bosch’ nye flaggskip innen 
hvitevarer, Serie 8, sørger 
for at perfekte bake- og 
stekeresultater oppnås på 
forbløffende enkelt vis. 
Dersom forarbeidet føles 
vanskelig kan du i hvert fall 
stole på at ovnen bærer deg 
over målstreken til slutt. I salg 
fra april 2015. Bosch.no

Olav ThOn

  nytt på MarkeDet // OKTOBER 2014 Lavere gjeldsvekst
Tolvmånedersveksten på norske 
husholdningeners innenlandske 
bruttogjeld var 6,5 prosent fram 
til utgangen av august, ned fra 
6,7 prosent måneden før. Total 
gjeld er nå 2 658 milliarder 
kroner.

kr
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SKAL DU PUSSE OPP?
Alle vil ha et lunt og komfortabelt hjem. Tenk derfor på isolasjon ved ditt 
neste oppussingsprosjekt – uansett om det er lite eller stort. Husk også at  
GLAVA® har produktene med bransjens beste isolasjonsevne. 

GLAVA®
FORSKJELLEN
MERKES!

God komfort starter  
med riktig isolasjon 

Hus_bolig_A4_annonser_forskjellen_mann.indd   1 22.09.14   11:13
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                  Vi tar forbehold om feil i pris og annen informasjon. Frakt kommer i tillegg. 
           Besøk vår nettbutikk på www.hlbutikken.no 

Kundeservice: 95 48 13 81

HLBUTIKKEN.NO

Besøk nettbutikken til Huseiernes Landsforbund

www.hlbutikken.no

HL Pris

1099,-
Art: htlbtgiga114

Fra surfing og shopping til å chatte og sjekke 
e-posten, er Andriod baserte nettbrett 
perfekte til uansett hva du vil gjøre online. Alt 
du trenger er en Wi-Fi tilkobling. 

Et lite drikkevannsfilter med 
utmerkede renseegenskaper,
utviklet for å gi drikkevann fra 
vannkilder med dårlig kvalitet.

HL Pris

1490,-
Art: hlbecop

ELIQ energidisplay gir deg kunnskap om hva 
i hjemmet ditt som forbruker energi, slik at du 
kan ta kontroll over strømforbruket og dermed 
redusere strømregningen.

Føl deg ekstra trygg med seriekoblede 
røykvarslere. Bruk den hjemme, på hytta  eller 
i leiligheten. 

HL Pris

1695,-
Art: hlb998910

HL Pris

349,-
Art: hlb601106

Gigaset nettbrett

Alltid rent drikkevann Se ditt strømforbruk!

Meaco 20L Platinum er en billig 
måte å få et bedre inneklima!

Optisk trødløs røykvarsler (2pk)

Lagringsplass: 8GB, skjermstørrelse: 8”, for 
mer informasjon se: www.hlbutikken.no

HL Pris

3190,-
Art: hlbme20l

Meaco 20L Platinum er en helt 
nyutviklet førsteklasses luftav-
fukter som er laget for å gi deg 
best mulig inneklima med
lavest mulig strømforbruk.
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ElisabEth KristEnsEn: 

– Jeg gleder meg!

Nyheter fra 
Huseiernes Landsforbund

 MEDLEMSNYTT //      85-92Si
D

E

Hva er ditt forhold til Huseiernes Landsforbund? 
– Jeg kjenner Huseiernes Landsforbund på to 
måter: For det første kjenner jeg organisasjonen 
som en tydelig pådriver og viktig aktør i sam-
funnsdebatten. For det andre kjenner jeg den 
gjennom den servicen den yter til medlemmer. 
Jeg har faktisk ikke vært medlem selv, men jeg 
burde helt klart ha vært det. Jeg har hørt mye 
bra om medlemsservicen fra venner som har 
fått hjelp og blant annet har hatt nytte av utlei-
ekontraktene. 

Er du selv huseier?
– Ja, jeg er den heldige eier av en enebolig på 
Smestad. Der har jeg bodd i nesten ti år. Før det 
bodde jeg 11 år i leilighet i Oscarsgate i Oslo. Jeg 
har dessuten bodd på diverse hybler som fattig 
student i Bergen. I oppveksten bodde jeg imid-
lertid mye i utlandet; Belgia og USA. 

Hvilke forventinger har du til din nye stilling?
– Jeg er veldig ydmyk og beæret over å overta 
stillingen som administrerende direktør etter 
Peter Batta, som har gjort en fantastisk innsats 
for HL og huseiere generelt i Norge. Jeg gleder 
meg til å bli kjent med organisasjonen. HL er 
en av Norges største interesseorganisasjoner, og 
har stort potensiale videre. Jeg gleder meg til å 
være med på utviklingen fremover, og til å ta 
fatt på jobben!

Hva er dine sterkeste sider?
– Jeg har høy arbeidskapasitet, og er god på 
gjennomføring. Jeg er entusiastisk, positiv og 
god på å samarbeide. 

Og svakeste? 
– Det kan gå litt fort i svingene! Men jeg er be-
visst på det, og jobber med saken. 

Hva driver den nye administrerende direktøren 
med når hun ikke jobber? 
– Jeg har tre fantastiske barn som jeg bruker 
mye tid med. Eldstemann har akkurat flyttet til 
Montpellier for å studere fransk, så nå nylig var 
jeg der og hjalp henne med å finne bolig. Det 
var tøft og hun var nokså fortvilt, men vi fant 
til slutt en kjempefin løsning i et bofellesskap 
med fire jenter i en leilighet med god beliggen-
het. De to yngste, tvillinggutter på 14 år, går på 
ungdomsskolen her hjemme. Fritiden går for en 
stor del til å være med familien. Ellers liker jeg å 
trene, det er en fin måte å koble ut på, å komme 
seg ut på tur i marka. For øvrig blir det å være 
sammen med venner og få med seg et og annet 
kulturtilbud, for eksempel konserter og slikt, 
når anledningen byr seg. raa@huseierne.no 

For 100 år 
siden 
... skrev bladet 
Huseieren at for-
bundets medlemmer 
skulle få rabatterte 
priser på elektriske 
lamper.

For 50 år 
siden
... skrev bladet 
Huseieren nyheten 
om borettslag i Oslo 
som endelig fikk inn 
svensk fjernsyn.

Huseiernes Landsforbunds nye administrerende direktør 
er ivrig etter å komme i gang. 

TeksT: Rikke ÅseRud  FoTo: econa.no

For 25 år 
siden
... skrev bladet Hus-
eieren Hus og Bolig 
om fremtidsforsker 
Hans Lunder som 
spådde at innen 
2020 ville Norge  
ha egne økobyer 
med selvforsynte 
bosteder nesten  
uten avfall.
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Huseiernes jubileumsår 
nærmer seg slutten. 
Dette har vært markert 
på flere måter, men 
utgivelsen av boken “En 
suksesshistorie” har 
naturligvis vært viktig. 
Har du ennå ikke lest 

eller anskaffet boken er det fortsatt mulig 
å sikre seg en utgave. Ta kontakt med HLs 
servicekontor.

For andre året på rad inviterte Huseiernes 
Landsforbund ungdom til utestedet Latter 
på Aker Brygge, for å gi tips og råd om å 
etablere seg i boligmarkedet. I år som i fjor 
viste det seg å være behov for generell 
rådgivning for unge i etableringsfasen. Nok 
en gang fikk vi oppleve et fullsatt Latter 
gjennom de tre timene konferansen varte. 
Peter Batta åpnet med å si noen ord, før 
Cecilie Steimann Neess overtok som kvel-
dens konferansier.
 Igjen var det lagt vekt på at innhol-
det i konferansen skulle være variert og 
innholdsrikt. De fremmøtte fikk tips og råd 

innen viktige temaer som omhandler det 
å eie bolig, og hvordan komme seg til eier-
skapet. Samtidig viser det store oppmøtet 
at det er stort behov for slik informasjon 
rettet mot unge.
 – Vi er veldig fornøyde med at vi igjen 
trekker fullt hus. Det betyr at ungdom har 
behov for å lære om slike ting. Det ønsker 
vi å hjelpe til med. Så lenge det viser seg å 
være så populært som det er nå kommer 
vi til å fortsette med dette arrangementet 
og det blir definitivt ny konferanse til neste 
år, sier en tilfreds Peter Batta.

Jubileumsåret snart over Samarbeider

  MEDLEMSNYTT // SmåStoff

Huseiernes Landsforbund 
samarbeider med nett-
stedet boligstyret.no. Der 
finnes nyttig informasjon 
om styrearbeid i boretts-
lag, boligselskaper og 
eierseksjoner.

Valgt til leder
Styreleder i Huseiernes 
Landsforbund Andreas S. 
Christen er valgt til leder i 
The Home Owners Working 
Committee of the UIPI, en 
komite i den europeiske 
eiendomsorganisasjonen 
UIPI (Union Internationale 
de la Propriété Immobi-
lière.) Vi gratulerer! 

Synes i media

Hver 10. bolig
Ifølge siste telling fra SSB er det 
ca. 2 205 000 boliger i Norge.
Det betyr at det bor HL-medlem-
mer i hver 10. bolig.

Advokatene på juridisk avde-
ling er stadig i avisene rundt 
om i landet. Mye blir fanget 
opp av søkeredskapet til blant 
annet Retriever, men ikke alt. 
Advokatene har en fast spalte i 
Aftenpostens gratisavis OsloBy 
som kommer ut på torsdager, 
og figurerer også ofte i DNBs 
avis Eiendomsmarkedet med 
juridiske råd i deres faste spalte 
“Justisen”.

Stinn brakke 
på ungdomS-
konferanSe
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Facebook, Twitter, Instagram, #hashtag: Hvordan starte med sosiale 
medier, hva passer for meg, og er dette farlig? For alle dere som lurer 
arrangerer Huseiernes Landsforbund medlemskurs i bruk av sosiale 
medier. Kurset går over to kvelder, og det er forskjellige temaer hver 
kursdag.

Tid: Tirsdag 25. og torsdag 27. november 2014 kl. 18 – 20.30. 

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

Kurset er for medlemmer i HL og er gratis.

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

I oktober og november er 
det hektisk kursaktivitet i 
Huseiernes Landsforbund. 
Prosjektleder og kursansvarlig 
Geir Engebråten reiser land og 
strand rundt og foredrar om 
blant annet farer og feller ved 
utleie, styrearbeid i sameier og 
borettslag, og internkontroll i 
sameier og borettslag. I tillegg 
holdes det kurs i bruk av so-
siale medier, avhendingsloven 
og tomtefesteloven. Nysgjer-
rig? Sjekk oversikten på www.
huseierne.no/kurs og finn ut 
når Huseiernes Landsforbund 
har kurs i ditt område. 

Stor kurs-
aktivitet

Ny adresse? 
Husk å sende 
informasjon til 
post@huseierne.no
eller gå inn på 
www.huseierne.no 
og logg deg inn.

Trenger du tek-
nisk rådgivning? 
Ring 22 47 75 24 
eller send epost 
til teknisk@
huseierne.no.

Hittil i år har 
juridisk avdeling 
i Huseiernes 
Landsforbund 
fått inn over 
5 600 skriftlige 
saker fra med-
lemmer som 
trenger hjelp. 

SMS: Huseier til 2007
Har du glemt medlemsnummeret 
ditt? Send en SMS med teksten Hus-
eier til 2007, så får du medlemsnum-
meret på telefonen. Forutsetningen er 
at mobilnummeret alt er registrert i 
Huseiernes Landsforbunds medlems-
system, og at dette er nummeret på 
den telefonen du sender SMS fra. 

Medlemstallet øker videre
Pr. 1 september 2014 hadde medlemstallet i Huseier-
nes Landsforbund  økt med 2,23 prosent så langt i år. 
Medlemsmassen teller nå 211 055 medlemmer.

Verv venner
Verver du 40 venner til HL får du en 47-tommers 
LG TV. Men også om du bare verver én vanker det 
premie. Les mer på www.huseierne.no.

Kurs i bruk av 
sosiale medier
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Montér: 
Mulighetenes 
marked

TeksT og foTo: NiNa GraNluNd Sæther

– I tillegg til alt innen byggevarer tilby vi blant annet 
selvbyggerservice, eget listverksrom og sagerom, 
skryter Trygve Johansen hos Montér på Lillestrøm.

En av de største Montér-butikkene i landet 
finner du et par mil utenfor hovedstaden. 
Utvalget er upåklagelig. På de  4 800 kva-
dratmeterne finner du alt du trenger til 
hagen, en stor kjøkkenavdeling, alt innen 
maling, gulv og varme, jernvare og verktøy 
– for å nevne noe. Og selvfølgelig trelast 
og byggevarer. Daglig leder Trygve Johan-
sen er overbevist om at den nye avtalen 
som er inngått mellom byggevarekjeden 
og Huseiernes Landsforbund blir en vinn-
vinn-avtale: Han får flere kunder. Kunde-
ne får gunstige rabatter.
 Som Hus & Bolig skrev i forrige ut-
gave gis det rabatter på en rekke varer til 
medlemmer av HL. De varierer fra 5 – 48 
prosent. Men Johansen vil gjerne frem-
heve det han mener er butikkens fortrinn 
utover prisavslag:
 – Vi har blant annet en egen selvbyg-
gerservice her, sier han. – Her kan kun-
dene få råd og tips, hjelp til utreninger 
med mer fra syv til 19. Og det er dyktige 
bransjefolk som sitter bak disken og hjel-

per deg, påpeker han. I tillegg er han stolt 
av det spesialbygde listverksrommet. Det 
er et lukket rom som holder riktig tempe-
ratur og luftfuktighet. Her holder listene 
seg rene og pene, og du kan bruke dem 
med en gang du kommer hjem.
 Et eget sagerom er det også. Her kan 
du få skåret til alle slags materialer, både 
plank og plater.
 – I tillegg har vi oppvarmet trelasthall 
om vinteren, påpeker han. – Det gjør det 
langt mer behagelig både for kundene og 
de ansatte. Og trenger du tilhenger for å 
frakte varene hjem får du låne det gratis!
 Markedssjef i HL, Ulf Borgan, har stor 
tro på samarbeidet. Og han er glad han 
har funnet en byggevarekjede som dekker 
så å si hele landet. Montér har i alt 86 byg-
gevarehus som nå ønsker HL-medlemme-
ne velkommen.
 – Bare husk medlemskortet og vis det 
når du kommer til kassen, sier han med et 
smil.

KLARE TIL BRUK: Hos oss finner du helt 
rene lister, oppbevart i et rom med riktig 
fuktighet og temperatur sier daglig leder 
ved Montér Lillestrøm, Trygve Johansen.

SERVICE: Ved selvbyggerdisken kan du 
få hjelp til nesten alt du lurer på i hele 
åpningstiden.

TAR SAGEN I EGNE HENDER: Trenger du 
hjelp til å sage til gipsplater, er Montér på 
Lillestrøm en av få butikker som også har 
en plateskjærer.
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Huseierdagen 2014
Årets Huseierdag arrangeres onsdag 29. oktober 
over hele landet. Huseiernes Landsforbund inviterer 
tradisjonen tro til spennende foredrag og 
gratis rådgivning fra advokater, takstmenn, 
eiendomsmeglere og samarbeidspartnere.

Gratis adgang til alle 
arrangementer

Enkel servering

Se lokalpressen 
for nærmere 
informasjon, eller 
www.huseierne.no

TROMSØ Quality Hotel Saga, 
Kl.17-21: Åpent hus. Du treffer advokater. 
Kl.18-20.30. Diverse foredrag.

BODØ Nordlys hotell, Moloveien. NB 30. oktober 
Kl.18-21: Farer og feller ved kjøp og salg av bolig v/
adv. Olav Martin Jentoft 
Tips ifm visning av bolig v/ takstmann Kenn Arntsen. 
Markedet i Bodø v/eiendomsmegler Hege Hafnor.

ALTA Ifs lokaler, Løkkeveien 19.
Kl.10-15: Åpent hus. Tema forsikring.

TRONDHEIM Britannia hotell, Dronningens gate 5.
Kl.18.00: Møt våre samarbeidende advokater, takstmenn og 
eiendomsmeglere som gir gratis råd og veiledning.
Kl.19.00 Er vi særlig utsatt for radonstråling i vårt fylke? Hva 
gjør vi med det? v/Sigurd Sivertsen fra Takst-forum Trøndelag
Kl.19.15 Arv og skifte etter de nye reglene v/ adv. Inger J. Dehli

LEVANGER Advokathuset Levanger, Kirkegata 12. 
Åpent hus hele dagen for juridisk rådgivning.
Kl.18 Foredrag.

„

NARVIK Grand Hotell; NB 30. oktober, 
Kl.18-21: Farer og feller ved kjøp og salg 
av bolig v/adv. Jon Arne Østvik. Markedet i 
Narvik ved eiendomsmegler Jonny Stormo.

SANDNESSJØEN Rica hotell, 
Kl.18-21: Farer og feller ved kjøp og 
salg av bolig v/adv. Allan Rognan.

BODØ

ALTA

1

Red.: Nina Granlund Sæther

Farer og feller ved
utleie av bolig §

Revidert
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2014

14F_F1_forside_687.indd   1 08.04.2014   12:04:03

Revidert utgave av heftet 
«Farer og feller ved utleie 
av bolig» deles ut gratis.

NARVIK

TROMSØ

SANDNESSJØEN

TRONDHEIM

LEVANGER



90 hus&bolig 5 2014

  MEDLEMSNYTT // HUSEIERDAGEN

OTTA HLs kontor i 
Johan Nygårdsgate 9, 
Kl.13-17: Åpent hus,. 
Her treffer du advokat 
og takstmann.

LILLEHAMMER HLs kontor i 
Spinnerivn. 7
Kl.13-17: Åpent hus. Her tref-
fer du advokat og takstmann.

HAMAR Vikingskipet, Koss auditorium
Kl.17-17.30 Kort orientering om boligmarkedet 
v/eiendomsmegler Gunvor Lien Nyhus
Kl.17.45-20.30 Problemer med radon i din bolig? 
v/Statens strålevern og Hamar kommune.

HØNEFOSS Grand Hotell Hønefoss, Stabellsgt. 8
Kl.15-18 Åpent hus med gratis rådgivning fra advokat, eiendomsme-
gler, takstmann og forsikringsamarbeidspartner.
Kl.18-20:  Arveavgiften er fjernet - Hva betyr det? Hvilken konsekven-
ser får det å gi forskudd på arv/arve etter at arveavgiften nå er borte? 
Foredrag v/adv. Thor Einar Kristansen, Begrenset antall plasser. 
Påmelding buskerud-n@huseierne.no eller sms 90148988. 

OSLO Fred. Olsens gate 5
Kl. 13-17.30: Åpent hus. 
Gratis rådgivning fra advokater, 
takstmann og eiendomsmegler

MOSS HLs kontorer i Henrich 
Gernersgate 14, Møllebyen
Kl.12-16: Åpent hus. Takst-
menn, advokat, eiendoms-
megler er til stede og svarer 
på spørsmål hele dagen. 

KRISTIANSAND Hotel Norge 
Kl.17.30 Foredragsholdere: Adv. Kjell Bentestuen, 
adv. Sverre Bragdø-Ellenes, 
Eiendomsmegler om markedet akkurat nå. 
Arkitekt, takstmann, eiendomsmegler, advokat og 
ekstern styreformann i div boligsameier vil være 
tilstede og svare på spørsmål.

ARENDAL HLs kontor 
i Bendikskleiv 14,
Kl.14-18: Åpent hus. 
Ung i boligmarkedet. 
Møt eiendomsmegler, 
taksmann mfl.

TØNSBERG Din Bolighjelp, Storgaten 36, 
nedenfor torget. Kl.14: Åpent hus.

STAVANGER: SR-Bank Bjergsted, Bjergsted Terrasse 1
Kl.18-20 Utviklingen av boligmarkedet. Flere oljeselskaper har varslet om 
oppsigelser og permitteringer; vil dette påvirke boligprisene i distriktet? 
v/Rune Bertelsen i EiendomsMegler 1. Og hva skjer på utleiemarkedet i 
vår region? v/ Grethe Eriksen EiendomsMegler 1 Boligutleie. Flere av våre 
samarbeidsadvokater vil være til stedet og svare på henvendelser.

HAUGESUND Hotell Maritim – Utsira salong
Kl.17-20 Åpent hus. Farer og feller ved utleie v/Geir Engebraaten 
Torsdag 30.10 kl. 18-20 blir det kurs i Lille Maritim: Internkontroll 
v/Geir Engebraaten

BERGEN Scandic Hotel Ørnen, Lars Hillesgate 18 
Kl.18-20: Skatt på utleie av bolig” v/adv. Stian Wessel. 
Utviklingen i boligmarkedet v/eiendomsmegler Kurt Buch.

FØRDE Rica Sunfjord Hotel og Spa
Kl.14-17: Gratis juridisk bistand v/advokatar (timebestilling)
Kl.18-21: Om arv etter at arveavgifta vart oppheva v/adv Jan Erik Mardal. 
Førebuing av sal av bustad v/Frode Søreide, kjend frå "Solgt" i NRK.

ÅLESUND Hotel Waterfront, Nedre Strandgate 25/27.
Kl.18-20: Kjøp av håndverkertjenester. Oppføring av ny bolig. I tillegg vil våre 
samarbeidspartnere fra Verisure og byggevarefirma Optimera være tilstede 
med råd og informasjon om boligalarm og oppussing/bygging av ny bolig.

MOLDE Quality Hotel Alexandra, 
Kl.15-18: Åpent hus med mulighet for å treffe samarbeidspartnere og snakke 
med advokater og takstmann gratis
Kl.18-20: Generasjonsskifte av fast eiendom - nytt fra 2014 v/adv. Ole Houlder 
Rødstøl. Farer og feller ved kjøp og salg av fast eiendom v/adv. Johannes Krohn.

KRISTIANSUND Thon Hotel, Fiskergt. 12.
Kl.17: Møt våre samarbeidspartnere.  Faglige innlegg.

SKIEN Skagerak Arena VIP-avdelingen 
(Borgestad-tribunen, inngang 3, 3. etasje)
Kl. 15-20: Du treffer advokater og takstmenn 
som gir gratis svar på dine spørsmål
Kl. 18-20.30: Foredrag i arv, blant annet om 
nye arveregler, bortfall av arveavgift m.m. 
v/adv. Helge Husaas. 
Musikalske innslag: Paal Flaatar.

DRAMMEN Union Scene
Kl.17-21: Foredragsholdere fra Eiendomsmegler Dahl og Advokat-
firmaet Svensson Nøkleby om eiendomsmarkedet, boligjus m.m.
Underholdning av: Håvard Lilleheie. Markering av 25 års- jubileum. 

SARPSBORG Quality Hotell og resort/Badeland, Grålum
Kl.13: Åpent hus med teknisk og juridisk rådgivnig. 
Kl.18: Foredrag om Sikkerhet i hjemmet, med fokus på 
brann, innbrudd, skader, miljø, forsikring.

TØNSBERG Møllebakken (gamle biblioteket)
Kl.18: Foredrag om arv og eiendom v/adv.
Ca. kl. 19: Musikk ved Lars Martin Myhre
Kl.19.30: Foredrag om radon i hus.

OTTA Nord-Gudbrandsdal videregående 
skole, auditoriet. Skansen 9, NB 28. oktober 
Kl.18-21: Foredrag om radon i vårt område 
v/13-gruppen AS.
Amalie Nilsen Aaseng spiller fele.

LILLEHAMMER Clarion Collection Hotell
Kl.18: Foredrag om radon i vårt område 
v/13-gruppen AS
Musikalsk innslag.

GJØVIK Strand Hotell, 
NB 30. oktober
Kl. 18 Foredrag om radon i 
vårt område v/13-gruppen AS
Kulturelt innslag.

OSLO Clarion Hotell Royal Christiania
Kl.18: Jernteppets fall og boligutviklingen 
i Berlin v/NRK-korrespondent Jahn Otto 
Johansen Påmelding via www.huseierne.no 

MOSS Marché Vest 
(Statoil) ved E6 i Rygge
Kl.18-20: Foredrag 
Arveavgiften er borte, 
hva nå? 

FØRDE

ÅLESUND

BERGEN

KRISTIANSUND

MOLDE

ARENDAL

OTTA

HAUGESUND

STAVANGER

KRISTIANSAND

LILLEHAMMER

HAMAR

OSLODRAMMEN

HØNEFOSS

MOSS

SARPSBORGSKIEN TØNSBERG



91

  MEDLEMSNYTT // HUSEIERDAGEN

OTTA HLs kontor i 
Johan Nygårdsgate 9, 
Kl.13-17: Åpent hus,. 
Her treffer du advokat 
og takstmann.

LILLEHAMMER HLs kontor i 
Spinnerivn. 7
Kl.13-17: Åpent hus. Her tref-
fer du advokat og takstmann.

HAMAR Vikingskipet, Koss auditorium
Kl.17-17.30 Kort orientering om boligmarkedet 
v/eiendomsmegler Gunvor Lien Nyhus
Kl.17.45-20.30 Problemer med radon i din bolig? 
v/Statens strålevern og Hamar kommune.

HØNEFOSS Grand Hotell Hønefoss, Stabellsgt. 8
Kl.15-18 Åpent hus med gratis rådgivning fra advokat, eiendomsme-
gler, takstmann og forsikringsamarbeidspartner.
Kl.18-20:  Arveavgiften er fjernet - Hva betyr det? Hvilken konsekven-
ser får det å gi forskudd på arv/arve etter at arveavgiften nå er borte? 
Foredrag v/adv. Thor Einar Kristansen, Begrenset antall plasser. 
Påmelding buskerud-n@huseierne.no eller sms 90148988. 

OSLO Fred. Olsens gate 5
Kl. 13-17.30: Åpent hus. 
Gratis rådgivning fra advokater, 
takstmann og eiendomsmegler

MOSS HLs kontorer i Henrich 
Gernersgate 14, Møllebyen
Kl.12-16: Åpent hus. Takst-
menn, advokat, eiendoms-
megler er til stede og svarer 
på spørsmål hele dagen. 

KRISTIANSAND Hotel Norge 
Kl.17.30 Foredragsholdere: Adv. Kjell Bentestuen, 
adv. Sverre Bragdø-Ellenes, 
Eiendomsmegler om markedet akkurat nå. 
Arkitekt, takstmann, eiendomsmegler, advokat og 
ekstern styreformann i div boligsameier vil være 
tilstede og svare på spørsmål.

ARENDAL HLs kontor 
i Bendikskleiv 14,
Kl.14-18: Åpent hus. 
Ung i boligmarkedet. 
Møt eiendomsmegler, 
taksmann mfl.

TØNSBERG Din Bolighjelp, Storgaten 36, 
nedenfor torget. Kl.14: Åpent hus.

STAVANGER: SR-Bank Bjergsted, Bjergsted Terrasse 1
Kl.18-20 Utviklingen av boligmarkedet. Flere oljeselskaper har varslet om 
oppsigelser og permitteringer; vil dette påvirke boligprisene i distriktet? 
v/Rune Bertelsen i EiendomsMegler 1. Og hva skjer på utleiemarkedet i 
vår region? v/ Grethe Eriksen EiendomsMegler 1 Boligutleie. Flere av våre 
samarbeidsadvokater vil være til stedet og svare på henvendelser.
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Torsdag 30.10 kl. 18-20 blir det kurs i Lille Maritim: Internkontroll 
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BERGEN Scandic Hotel Ørnen, Lars Hillesgate 18 
Kl.18-20: Skatt på utleie av bolig” v/adv. Stian Wessel. 
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Hva er dine viktigste oppgaver som distriktsleder i HL?
– Det er å tilrettelegge tilbudene vi har her for medlemmene 
i Rogaland Nord; kurs, huseierdag og så videre – i tillegg til å 
bistå i juridiske spørsmål og andre henvendelser. 

Hva slags yrkesbakgrunn har du?
– Jeg er advokat og driver nå min egen advokatpraksis i 
kontorfellesskap. Tidligere har jeg blant annet vært dommer-
fullmmektig, jeg har vært rådgiver i et rederi i Bergen, jeg har 
vært advokatfullmektig og har i tillegg ett år som sjømann på 
CV-en. 

Hva kan du hjelpe HL-medlemmer i ditt distrikt med?
– Med min yrkesbakgrunn kan jeg først og fremst bistå med 
juridiske spørsmål, men jeg formidler også kontakt med for 
eksempel takstmenn og andre samarbeidspartnere i Husei-
ernes Landsforbund, alt ettersom hva medlemmet trenger 
hjelp til. 

Kan du gi et eksempel fra en sak hvor et medlem nylig fikk 
hjelp av deg?
– I forrige uke fikk jeg en henvendelse fra et medlem som 
bodde like ved en stor trafostasjon. Det lokale kraftlaget 
hadde planer om å gjøre endringer ved denne trafostasjonen, 
og medlemmet ønsket i den forbindelse å ha et ord med 
i laget, i og med at den lå så nær huset. Nå ser det ut til at 
medlemmet og kraftlaget har kommet til enighet om å flytte 
stasjonen litt, slik at den ikke lenger står rett foran vinduet 
til medlemmet. Det er fint når man kan finne gode løsninger 
alle kan være enige om. 

–Hva er din viktigste lokale kampsak?
– Jeg er stor motstander av den såkalte flytteskatten; doku-
mentavgiften. Dette er jo noe som ikke bare rammer lokalt, 
men alle i Norge. I tillegg er det eiendomsskatt i en del av 
mitt område, og den skulle vi jo gjerne kommet til livs. 

– Hvordan kan folk i ditt distrikt kontakte deg? 
– Per telefon eller e-post - eller kom gjerne innom kontoret 
mitt for en prat!

Bli kjent med vår distriktsleder  
i Rogaland noRd

Navn: Knut Magnus 
Haavik.
Alder: 57.
Bosted: Haugesund.
Har vært distriktsleder 
siden 2005.

  MEdlEMSnYTT // distriktlederHL-butikken
Fyll ut ønsket antall av varen i ruten til høyre, skriv navn og adresse på slippen 
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,-

Ung på boligmarkedet 59,- 99,-

En suksesshistorie - Huseiernes 75,- 125,-
Landsforbund 1989-2014

Samboerkontrakt 49,- 75,-

NY

NY

NY

NY

NY
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Søker du håndverker?
Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget

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

60 år med tak på topp 
og blikk på by’n

Telefon: 22 67 02 94
Epost: citytak@online.no
www.citytaktekking.no

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

Handler det om elektriker, 
trenger du bare ett nummer

02060

- din elektriker
www.sikringen.no

FAGFOLK TIL TJENESTE

ANBUDSTJENESTER

BLIKK- OG TAKTJENESTER

BYGG- OG TØMRETJENESTER

ELEKTROINSTALLATØR

Ønsker du å annonsere på disse sidene, ring Britt Fossum, 
tlf. 62 94 69 03 eller send en e-post til bf@hsmedia.no

GRAVEARBEID

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 45277

GLASSARBEID

Glassmester
Bilglassmontering

Glasshyller
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu AS
Smalvollveien 63, 0667 Oslo

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

Oslo Glass & Vindu AS_Layout 1  6/7/12      
GLASSARBEID

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

OPPVARMING

VARMESPREDER OG JOI-LAMPEN

Patentert canadisk kvalitet - 
se opp for etterligninger av 

dårlig kvalitet...

Du tror det ikke 
før du får se det!

JOI-lampen lager 
sin egen strøm fra 

et lite telys

JOI er basert på samme teknologi som suksessen Ecofan. 
Patentert teknologi omgjør varme til strøm - og sparer deg for 

arbeid, tid og penger...
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VB – Huseiernes  
egen rørlegger!
Finn din nærmeste rørlegger på vb.no

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

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  6/12/12      

FAGFOLK TIL TJENESTE

RØRLEGGERTJENESTER

SOPP OG SKADEDYR

SKORSTEINSARBEID

TEKNISK RÅDGIVNING

Ønsker du å annonsere på disse sidene, ring Britt Fossum, 
tlf. 62 94 69 03 eller send en e-post til bf@hsmedia.no

FASTPRIS PÅ CONTAINER
- ingen overraskelser, bare enkelt!

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

Offi siell leverandør
NORGES

IDRETTSFORBUND

www.ragnsells.no
08899

- ekstra rabatter for medlemmer!

MILJØ OG GJENVINNING

TEST HUSET 
FOR RADON NÅ!

www.radonlab.no

Tlf.: 
2196 03 50 

Radonlab_Radonlab  11/14/12  3:19 PM   
RADONMÅLINGER

NETTBUTIKK

Hefte:

Ung på boligmarkedet
Gode råd når DU skal kjøpe bolig.
Kr 59,- for medlemmer, kr 99,- for ikkemedlemmer.
Bruk kupongen på side 92.
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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
Postadresse: Postboks 8
4001 STAVANGER
Besøksadresse: Brødregaten 7
4012 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
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 
6413 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
Postboks 281
7402 TRONDHEIM
Telefon 73 99 09 00
Mobil 40 40 11 98
sor–trondelag@huseierne.no

NORD–TRØNDELAG
Ingunn Kjeldstad
Kirkegata 12
Postboks 724 Moan 
7610 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 
Henrich Gernersgate 14, 
1530 MOSS
Telefon 69 10 99 00
Mobil 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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www.nexans.no/varme

Lavtbyggende løsning

Behagelig med varmekabler

MILLIMAT® - varmekabelmatte bygger kun 4,5 mm. 
Kan legges i alle typer gulv, enten dekket med  
avrettingsmasse eller rett i fliselim. Matten kan legges  
både på brennbart og på støpt gulv.

Nexans kan tilby lavtbyggende 
løsninger som egner seg meget
godt for både nybygg og rehabilitering.godt for både nybygg og rehabilitering.

Lavtbyggende gulvvarmesystemer blir raskt varme,  
og tilsvarende raskt nedkjølt når anlegget skrus av.  
Slike systemer er lette å regulere, og dermed godt  
egnet for energisparing og -effektivisering.

Varmekabler har mange fordeler som varmekilde:

Gir optimal varmefordeling i rommet • Vedlikeholdsfritt • Minimerer energiforbruket 

Gir deg varme der du ønsker det • Lang levetid • Lav installasjonskostnad  

Er usynlig og lager ikke lukt eller lyder

Ta kontakt med din lokale elektroinstallatør for mer informasjon!

Ny brosjyre på våre 
nettsider!

Les mer på f-tech.no  

R I K T I G  F U K T I G H E T

Fuktig kjeller 
i hus eller hytte? 

Sannsynligvis 
trenger du 

denne...

og ikke 
denne...  Norges 

mest solgte 

RotorAvfukter

Typiske symptomer på 
fuktig kjeller
•  Kjellerlukt
•  Insekter, edderkopper etc.
•  Saltutslag
•  Mugg/ Råte
•  Tøy/ lagrede gjenstander  
 som slår seg
•  Rust på sykler, verktøy etc.
•  Maling som skaller av

I svært mange tilfeller er det ikke 
dårlig drenering som er årsaken. Det 
er temperaturforskjellen ute og inne 
som fører til kondens. Da hjelper ikke 
drenering. Og heller ikke ekstra lufting.

Det som hjelper er en rotoravfukter som 
blåser den fuktige luften ut. Og du får 
en helt ny kjeller! Farvel til kjellerlukt, 
insekter, klær som slår seg og et usunt 
inneklima.
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Hus og Bolig 5-2014
deadline august 2014

Bilde settes inn 
av redaktør/redaksjonen.

Setning: 
Nordmenn generelt er ikke
imot å slå sammen kommu-
ner, men vi vil helst beholde
vår egen kommune som
den er.

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

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

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

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

Hus & Bolig
Fred. Olsensgate 5
0152 OSLO

kr 10,00

LØSNINGSSETNINGEN ER:

h&
b 

5-
20

14

Svaret på oppgaven i nr. 5 må vi ha senest 15. desember. 
Vi trekker tre heldige vinnere som får fem flakslodd hver.

Send gjerne løsningen 
på epost til 
kryssord@huseierne.no. 

Skriv Kryssord nr. 5 
i emnefeltet.

Vinnerne blir offentliggjort 
i Hus & Bolig nr. 1-2015.

 KRYSSORD // OKTOBER



Gå inn på huseierne.no
eller send sms med 

“verv” til 2007

Medlemsfordeler

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

Spesialtilbud på telefoni til medlemmene
Med Ventelo kan du kan spare inntil 78% av medlemskontingenten bare ved å ha ett 
mobil abonnement hos Ventelo. Ventelos abonnement uten rabatt, er blant de med 
mest data og lavest pris i markedet i dag. Fri bruk til dine nærmeste gjennom 
Ventelo Familie, også for de minste abonnementene.
Se: huseierne.no/medlemsfordeler eller ring 03222 for mer info eller bestilling.

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, 
tlf. 46 97 55 00 eller besøk mycoteam.no

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

Gunstige boliglån (ved refinansiering eller kjøp)
• Lave renter
• 0,- i etableringsgebyr
• 0,- i termingebyr
• Gratis medlemskap i HL, spar kr 460,- pr år
Les mer på www.eiendomskreditt.no eller ring 55 33 27 00

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 vedlikeholdsarbeid
•  Utvask, flyttevask, fasadevask og opprydding etter ulykke og dødsfall
•  Kortidslagring av innbo
•  Fjerning av miljø skadelige stoffer, som bl.a. asbest og PCB og sopp. Polygon har 
landsdekkende godkjenning for asbestsanering.
•  Avdekking, rådgivning og sanering av fukt, råte og soppskader.
•   Utleie av avfukter og vifter.
Som medlem av HL får du : 
• 15 % rabatt på materiell og leie av utstyr  • 10 % på timepris
Kontakt oss på tlf. 22 28 31 10 eller firmapost@polygongroup.com

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

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

Flere fordeler:

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 forsikringene dine
Som medlem får du:
• Super innboforsikring til fast pris • 10% rabatt på hus- og hytteforsikring
• 10% rabatt på bilforsikring • 10% rabatt på båtforsikring 
• 5% rabatt på Europeiske Reiseforsikring
• 10% rabatt på forsikring av feriebolig i utlandet. Ring 02400. 

Medlemstilbud på boligalarm
Installerer du innbrudds- og brannalarm fra Verisure får du som medlem av 
Huseierenes Landsforbund 2 ekstra røykdetektorer (verdi 1960,-) med på kjøpet. 
Boligalarmen er tilkoblet Verisures døgnbemannede alarmstasjon, slik at du alltid 
kan føle deg trygg. 

For mer informasjon og bestilling se 
verisure.no/huseierne eller ring Verisure på telefon 06010. Tilbudet gjelder for 
nyinstallasjon av boligalarm og forutsetter tegning av månedsabonnement.

Rabatt på rørleggertjenester
Som medlem i HL får du: • kr 1000,- 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 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
Se sikringen.com

Som HL-medlem får du:
• TOPP 5-GARANTI på strømprisen, eller 
• HL-SPOT,  spotpris + 25 kr/mnd og 2,35 ø/kWh 
Det er gratis og enkelt å bytte til NorgesEnergi! 
Bestill på huseierne.no, eller ring 810 33 700. 

Norges største og eneste landsdekkende glassmesterkjede.
Våre dyktige fagmenn hjelper deg med alt fra utskifting av vinduer, glass over 
kjøkkenbenk, elegante løsninger til baderom og stilfulle glassrekkverk. 
Ring vår døgnåpne servicetelefon på  815 33 022, eller se glassfagkjeden.no 
for mer informasjon. Som HL-medlem får du:
•  20 % rabatt på alt av glass og speil
•  Gratis befaring! (der avstand fra medlemsbedrift til kunde 
     overstiger 15 km t/r, tilkommer normale transportkostnader).
•  10 % rabatt på ordinær timepris

Rabatt på solskjerming
20% på sol- og innsynsskjerming fra 01.10 - 31.03 og 10% 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. Se kjellsmarkiser.no.

Gratis råd
som sikrer bruk av Byggebransjens våtromsnorm (BVN).
FFV gir gratis veiledning om valg av FFVsertifiserte 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

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.

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 autoriserte skadedyrbekjempere. 
Bolig- og Innemiljøsjekken utføres av våre kvalifiserte boliginspektører. 
For mer informasjon ring 815 48 250 eller gå inn på anticimex.no

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

Alle HL medlemmer med forsikring i et av NHF samarbeidende skade-
forsikringsselskap får kr 1500,-  fratrukket ordinær egenandel ved skade. 
Norsk Hussopp Forsikring tlf. 22 28 31 50,e-post: polise@hussoppen.no, hussoppen.no

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

Rabatt på trelast og byggevarer inklusiv kjøkken/garderobe/bad
Se: huseierne.no/medlemsfordeler for mere informasjon

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

henvendelse til partnere.

HLBUTIKKEN.NOHLBUTIKKEN.NO
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Gå inn på huseierne.no
eller send sms med 

“verv” til 2007

Medlemsfordeler

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

Spesialtilbud på telefoni til medlemmene
Med Ventelo kan du kan spare inntil 78% av medlemskontingenten bare ved å ha ett 
mobil abonnement hos Ventelo. Ventelos abonnement uten rabatt, er blant de med 
mest data og lavest pris i markedet i dag. Fri bruk til dine nærmeste gjennom 
Ventelo Familie, også for de minste abonnementene.
Se: huseierne.no/medlemsfordeler eller ring 03222 for mer info eller bestilling.

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, 
tlf. 46 97 55 00 eller besøk mycoteam.no

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

Gunstige boliglån (ved refinansiering eller kjøp)
• Lave renter
• 0,- i etableringsgebyr
• 0,- i termingebyr
• Gratis medlemskap i HL, spar kr 460,- pr år
Les mer på www.eiendomskreditt.no eller ring 55 33 27 00

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 vedlikeholdsarbeid
•  Utvask, flyttevask, fasadevask og opprydding etter ulykke og dødsfall
•  Kortidslagring av innbo
•  Fjerning av miljø skadelige stoffer, som bl.a. asbest og PCB og sopp. Polygon har 
landsdekkende godkjenning for asbestsanering.
•  Avdekking, rådgivning og sanering av fukt, råte og soppskader.
•   Utleie av avfukter og vifter.
Som medlem av HL får du : 
• 15 % rabatt på materiell og leie av utstyr  • 10 % på timepris
Kontakt oss på tlf. 22 28 31 10 eller firmapost@polygongroup.com

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

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

Flere fordeler:

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 forsikringene dine
Som medlem får du:
• Super innboforsikring til fast pris • 10% rabatt på hus- og hytteforsikring
• 10% rabatt på bilforsikring • 10% rabatt på båtforsikring 
• 5% rabatt på Europeiske Reiseforsikring
• 10% rabatt på forsikring av feriebolig i utlandet. Ring 02400. 

Medlemstilbud på boligalarm
Installerer du innbrudds- og brannalarm fra Verisure får du som medlem av 
Huseierenes Landsforbund 2 ekstra røykdetektorer (verdi 1960,-) med på kjøpet. 
Boligalarmen er tilkoblet Verisures døgnbemannede alarmstasjon, slik at du alltid 
kan føle deg trygg. 

For mer informasjon og bestilling se 
verisure.no/huseierne eller ring Verisure på telefon 06010. Tilbudet gjelder for 
nyinstallasjon av boligalarm og forutsetter tegning av månedsabonnement.

Rabatt på rørleggertjenester
Som medlem i HL får du: • kr 1000,- 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 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
Se sikringen.com

Som HL-medlem får du:
• TOPP 5-GARANTI på strømprisen, eller 
• HL-SPOT,  spotpris + 25 kr/mnd og 2,35 ø/kWh 
Det er gratis og enkelt å bytte til NorgesEnergi! 
Bestill på huseierne.no, eller ring 810 33 700. 

Norges største og eneste landsdekkende glassmesterkjede.
Våre dyktige fagmenn hjelper deg med alt fra utskifting av vinduer, glass over 
kjøkkenbenk, elegante løsninger til baderom og stilfulle glassrekkverk. 
Ring vår døgnåpne servicetelefon på  815 33 022, eller se glassfagkjeden.no 
for mer informasjon. Som HL-medlem får du:
•  20 % rabatt på alt av glass og speil
•  Gratis befaring! (der avstand fra medlemsbedrift til kunde 
     overstiger 15 km t/r, tilkommer normale transportkostnader).
•  10 % rabatt på ordinær timepris

Rabatt på solskjerming
20% på sol- og innsynsskjerming fra 01.10 - 31.03 og 10% 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. Se kjellsmarkiser.no.

Gratis råd
som sikrer bruk av Byggebransjens våtromsnorm (BVN).
FFV gir gratis veiledning om valg av FFVsertifiserte 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

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.

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 autoriserte skadedyrbekjempere. 
Bolig- og Innemiljøsjekken utføres av våre kvalifiserte boliginspektører. 
For mer informasjon ring 815 48 250 eller gå inn på anticimex.no

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

Alle HL medlemmer med forsikring i et av NHF samarbeidende skade-
forsikringsselskap får kr 1500,-  fratrukket ordinær egenandel ved skade. 
Norsk Hussopp Forsikring tlf. 22 28 31 50,e-post: polise@hussoppen.no, hussoppen.no

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

Rabatt på trelast og byggevarer inklusiv kjøkken/garderobe/bad
Se: huseierne.no/medlemsfordeler for mere informasjon

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

henvendelse til partnere.
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Returadresse:
Huseiernes 
Landsforbund
4896 Grimstad

www.ctc.no

Vi gjør bare mer ut av den.
Vi gjør bare mer ut av den.CTC skaper ikke energi.

fra CTC Ferrofil

miljøvennlig oppvarming
Enda mer økonomisk og

Den ligger der, naturens egen energi og varme, klar til 

bruk. I over 90 år har CTC utviklet varmeprodukter, og 

gjennom stadige forbedringer er resultatet  CTC 400  

– effektive varmepumper for vannbåren varme.

Du kan også gå inn på 
www.ctc.no. Her kan du 
også bestille vår infopakke 
om varmepumper.

Skann koden for å se våre nyheter

Luft-til-vann-varmepumpen

CTC EcoAir 400

• Effektiv ned til ÷22°C
• En av de mest effektive  
 luft/vann varmepumpene  

 på markedet

Væske-til-vann-varmepumpen 

CTC EcoHeat 400

• Effektiv varmepumpe  
tilpasset norske forhold

• For bergvarme, sjøvarme  
og jordvarme.

• Enkel og brukervennlig  
styring via touch-skjerm

• Produserer rikelig med  
tappevann

Multitanken

CTC EcoZenith i250

• Innedel til EcoAir
• Styrer varmeanlegget via  
 touchskjerm  
• Produserer rikelig med  
 tappevann

Multitanken

CTC Zenith i550

• Akkumulatortank tilpasset     
    varmepumper og solfangere
• Intelligent styring av varmt- 

 vannsproduksjonen

Væske-til-vann-varmepumpen 

CTC EcoPart 400

• Effektiv varmepumpe  
 tilpasset norske forhold
• For bergvarme, sjøvarme  
 og jordvarme.

• Kompakt varmepumpe  
 uten varmtvannsbereder  
 og styring.
• Mulighet for mange  
 kombinasjonsløsninger  
 sammen med andre CTC- 
 produkter.
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