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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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Det er ingen tvil om at dette er utspekulert og rå markeds-
føring for å få folk til å betale mer for strømmen enn de burde. 

Thomas BarTholdsen, ForBrukerrådeT

05  Leder
06  Peter Batta har ordet
43  Sett & hørt
46  Hus & Bolig spør: 
 Geir Lundestad

Mange boligsalg ender i konflikter. Avhendingsloven er problemet mener 
eksperter Hus & Bolig har snakket med. Foto: Thomas Haugersveen.

Å orientere seg i strømmarkedet 
er ikke enkelt. Energiselskapenes 
markedsføring er betenkelig mener 
mange. Foto: Linda Ørstavik Öberg.

NOK EN OVERSVØMMELSE
En rekke huseiere opplever omigjen 
og omigjen at kjelleren fylles med 
vann. Foto: Carina Johansen / NTB 
Scanpix.

EKSTREM SKATT
I Sverige må man betale skatt på 
gevinsten av boligsalget. Det gjøre 
at eldre mennesker som kjøpte bo-
lig på 60- og 70-tallet vegrer seg 
for å flytte. Foto: Scanstockphoto.
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DEN VIRKELIG GODE FØLELSEN KOM DA VI KUNNE  
LEGGE ALT I HENDENE PÅ RØRLEGGEREN.

Hos oss treffer du fagfolkene som kan hjelpe deg med å få realisert 
drømmebadet ditt. Og er du nå ute etter nye og fiffige løsninger, kan du trygt 

gi oss utfordringen. Dette kan vi. Vi vet hva som er mulig å få til og hvordan det 
skal gjøres. Som medlem i Huseiernes Landsforbund får du en rekke fordeler, 

blant annet 10 % rabatt på våre timepriser og 15 % rabatt på varer og materiell. 
Be oss på befaring, så tar vi det derifra.

VARME & BAD - RØRLEGGERKJEDEN FOR BÅDE 
PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET I HELE NORGE
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Norge har verdens strengeste radonreglement. Sta-
tens strålevern har, så lenge jeg kan huske, hevdet at 
300 personer årlig dør av den giftige gassen. Fra og 
med januar 2014 har det vært påbudt for alle som dri-
ver med utleie å måle radonkonsentrasjonen i boligen 
og eventuelt iverksette tiltak. Tiltaksgrensene er lave. 
I kommuner med mye radon er naturlig nok usikker-
heten stor, og folk blir redde. Særlig småbarnsfamilier 
engster seg. De ønsker ikke å utsette barna sine for en 
unødvendig helserisiko.
 I forrige utgave satte Hus & Bo-
lig spørsmåltegn ved Statens strå-
leverns tallmateriale. Det er nesten 
alltid god journalistikk å sette spørs-
målstegn ved vedtatte sannheter. Og 
da vi begynte å grave i denne mate-
rien, viste det seg at en rekke fagfolk 
var skeptiske til de fremlagte tallene, 
og noen mener sågar at Strålevernet 
driver med skremselspropaganda.
 Så langt vi kan se i dag, finnes det 
ingen overhyppighet av lungekrefttil-
feller i såkalte utsatte radonområder 
sammenlignet med andre steder landet, påpekte dr. 
med. Odd Terje Brustugun som er leder i Norsk lun-
gekreftgruppe. Han er usikker på om tiltakene som er 
innført – også i skoler og barnehager – vil gi en effekt 
på lungekreftforekomsten. Vi snakker om store inn-
grep i et hus for å gjøre radontiltak på temmelig lave 
verdier, påpeker han
 Brustugun fikk støtte av professor i subatomær 
fysikk ved Universitetet i Bergen, Bjarn Stugu, som på-

pekte at alle hus har litt radon, og at det faktisk kan 
være positivt.
 I denne utgaven av Hus & Bolig gir professor i bio-
fysikk, Thormod Henriksen, uttrykk for at man må ut 
av gammelt tankesett. 
 - Vi ved Universitetet i Oslo har i mange år forsøkt 
å få et mer avslappet forhold til radon og andre strå-
levernregler. Det hele hviler på en antagelse fra 1959 
om at lungekreft indusert av stråling øker lineært med 

dosen uten noen nedre grense. En 
kommer neppe videre før den teorien 
er borte, sier Henriksen. Denne anta-
gelsen er ikke i overensstemmelse 
med nyere forskningsresultater, på-
peker han.
 Det er ingen tvil om at radon er 
farlig for røykere. For personer som 
røyker eller har røkt er risikoen ved ra-
doneksponering 25 ganger større enn 
for oss som aldri har røkt. Vi er likevel 
skeptiske til et 
regelverk som 
kan påføre 

huseiere store ekstrakost-
nader når tallmaterialet er 
så usikkert som det er. Der-
for etterlyser vi nyere fors-
kning på området.

Hus & Bolig arbeider etter Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig presseomtale, 
oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. 
Organet som har medlemmer fra presseorganisasjoner og fra allmenheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.  
Adresse: PFU, Rådhusgt. 17, Pb. 46 Sentrum, 0101 OSLO. Tlf. 22 40 50 40, faks: 22 40 50 55.
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Sprer frykt

Det er nesten alltid 
god journalistikk å 
sette spørsmåls-
tegn ved vedtatte 

sannheter

ngs@hus eierne.no

Thomas Haugersveen

  Leder // NiNa graNluND sæther
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Da har vi tatt fatt på et nytt spennende år. Ved inn-
gangen til det nye året kunne vi telle opp 212 883 
medlemmer. Dette var en økning på 6 428 fra 
samme tid i fjor, eller 3,11 prosent. 
Det er gledelig for oss å konstatere 
at stadig flere hus- og boligeiere 
ser fordelene av medlemskapet 
og er med på å støtte det arbeidet 
som HL utfører.  I en stadig mer 
komplisert hverdag har stadig 
flere hus- og boligeiere behov for 
juridisk, teknisk og økonomisk 
rådgivning. Samlet fikk 56 000 
HL-medlemmer rettshjelp av oss i 
2014. Veiledning og hjelp i huslei-
espørsmål toppet listen.
 I løpet av fjoråret kom det en 
rekke nye lovforslag som har gitt 
mange huseiere behov for infor-
masjon. Reglene om forenkling 
av byggesaker er mange og kompliserte, og Scheel-
utvalgets forslag om å fjerne skattefordelen ved ut-
leie i egen bolig merker vi også godt på telefonen. 
Også konflikter ved kjøp og salg av bolig, tvister 
om håndverkstjenester, problemer innad i sameier 
og borettslag og konflikter mellom naboer, særlig 
angående trær og busker som tar lys og utsikt, hol-
der seg nokså konstant fra år til år. 

FORTSATT FRIVILLIG BOLIGSALGSRAPPORT
Så en hyggelig nyhet sett fra vår side. Helt siden 
debatten startet om frivillige eller obligatoriske 

boligsalgsrapporter i 2008 har vi 
ment at de som selger sin brukte 
bolig selv skal avgjøre om de øn-
sker å kjøpe en tilstandsrapport 
eller en boligsalgsforsikring eller 
boligsalgsrapport av et eller an-
net slag. Takstorganisasjonene, 
eiendomsmeglerorganisasjonene 
og Forbrukerrådet har på sin side 
presset på for en obligatorisk bo-
ligsalgsrapport. 
 Rett før nytt år vant vårt syn frem, 
blant annet fordi Konkurransetil-
synet fastslo at obligatorisk bolig-
salgsrapport var i strid med eien-
domsmeglerloven. Tilsynet hevdet 
i likhet med oss at boligselgerne 

må sikres valgmuligheter, både når det gjelder om 
de ønsker å benytte tilstandsrapport og hvilken til-
byder de eventuelt ønsker.
 Vi i HL var de første i Norge som allerede for 20 
år siden lanserte «Boligtesten», en tilstandsrapport 
som skulle erstatte de tradisjonelle takstene. Men, 
vi har aldri ønsker at disse skulle påtvinges alle 
som selger sin bolig. Den nye boligsalgsrapporten, 
som snarlig skal lanseres, vil koste mellom 10 000 

 I en stadig mer 
komplisert hverdag 

har stadig flere 
hus- og boligeiere 
behov for juridisk, 
teknisk og økono-
misk rådgivning.

Vi kan hjelpe deg i en 
komplisert hVerdag

  GENERALSEKRETÆREN // HAR ORDET

I Sverige eies ca. 6 prosent av fritidshusene av utlendinger, 
først og fremst dansker, tyskere og nordmenn.  Kilde SCB.

86 pRoSENT 
av hyttene i 
eda kommun eR
NoRSKEid
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og 20 000 kroner og i enkelte tilfeller være med på 
å forsinke boligsalgsprosessen. I en rekke tilfeller 
er det heller ikke særlig praktisk å benytte slik rap-
port, som ved salg til leier som kjenner huset like 
godt som selger, ved gavesalg, ved salg innen fami-
lien og ved en rekke salg av leiligheter i sameier og 
borettslag.
 På den annen side vil en velformulert og grun-
dig boligsalgsrapport være en ekstra trygghet for 
kjøper av hus og samtidig gjøre selgeren ansvarsfri 
i større grad. Den vil også bidra til å redusere kon-
flikter mellom kjøper og selger. 
 Selgere som vil «sikre seg» ekstra godt vil kan-
skje til og med få noe ekstra i budrunden fordi de 
har rekvirert boligsalgsrapport. Derfor er jeg abso-
lutt positiv til den nye boligsalgsrapporten, men 
boligselgeren må stå fritt til å velge! Det har vi hel-
digvis fått gjennomslag for.

MØTER MED POLITIKERE OG KOMMUNEVALGET
I løpet av våren vil vi holde møter med politikere 
i de toneangivende partiene og presentere våre 
synspunkter i HLs arbeidsprogram. Dessuten vil vi 
starte forberedelsene av våre kampanjer i forbind-
else med høstens kommunevalg.
 Til slutt vil jeg virkelig gi RIS til politikerne 
som styrer i Bergen. Det var med tungt hjerte vi 
mottok budskapet om at eiendoms-
skatten blir gjeninnført fra nyttår. 
Det må ha vært dårlig politisk 
håndverk å avvikle eiendoms-
skatten fra 2013, og innføre 
den på nytt fra 2015.

Du kan følge Huseier nes Landsforbund 
på Facebook og Twitter.

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

ROS går denne gang til den britiske økonomen John Christensen 
som advarer Norge og alle andre land mot å konkurrere skatte-
satsene nedover mot null. «De internasjonale selskapene og 
deres eiere er de eneste vinnerne», sier han. Christensen avviser 
tankegangen som ligger bak Scheel-rapportens forslag om å 
kutte skatten på bedriftenes overskudd fra 27 til 20 prosent for å 
gjøre Norge attraktivt som investeringsland.
 Scheel-utvalget har beregnet at hvis vi senker selskaps-
skatten slik de foreslår, blir skattetapet mellom 60 og 80 mil-
liarder kroner. Dette foreslår de å dekke inn ved å øke ligningsver-
dien på primærboliger fra 25 til 80 prosent, ved å innføre skatt på 
utleie av rom i egen bolig og ved å fjerne Boligsparing for ungdom 
(BSU) og en rekke andre fradragsordninger. Det opplagte resultat 
er at folk flest blir taperne.
 Christensen, som lederTax Justice Network, er overbevist om 
at skatten har lite å si når selskapene velger investeringsland. 
Han mener at lav skatt skaper svært få nye arbeidsplasser i 
forhold til de enorme skattetapene som oppstår, og at vår retts-
stat, dyktige medarbeidere og et godt marked for produktene er 
mye viktigere. «Apple, Google, Ikea og Pepsi vil ikke forlate Norge 
om skatten på overskudd blir holdt på 27 prosent», sier han til 
Aftenposten. 

fra BATTA

RIS gis til Scheel-utvalget som forutsetter at store deler av let-
telsene i bedriftsbeskatning og i den alminnelige skatten skal tas 
inn igjen med økte boligskatter. Utvalget presenterte sin innstil-
ling den 2. desember i fjor og foreslo der at ligningsverdiene på all 
eiendom, inkludert bolig, skal økes til 80 prosent av eiendommens 
markedsverdi. Samtidig foreslo de at det skal innføres skatt på 
leieinntekter fra dem som leier ut rom i egen bolig. Videre foreslo 
utvalget å fjerne BSU. Hver av disse «reformene» vil ha drama-
tiske konsekvenser. I sum er dette det groveste forslag på å øke 
beskatningen av hus og hjem vi noen gang har opplevd.
 Heldigvis var finansminister Siv Jensen krystallklar da Scheel 
la frem sin innstilling. Hun ga klart uttrykk for at «det ikke står på 
denne regjeringens dagsorden å øke boligskattene».
 Scheel-utvalget kommer her med sin største skivebom. For å 

delta i en internasjonal «lav-skatt-konkurranse» som andre 
eksperter ser som negativ – og som Norge uansett ikke 

kan vinne – vil de skade en av de viktigste bærebjelke-
ne i vårt samfunn: En boligbeskatning som fremmer 
trygge boforhold, jevn fordeling av nasjonalformuen 
og et åpent og velfunksjonerende husleiemarked.

fra BATTA

@huseierne 26. jan 
Har du tilfredsstillende sikkerhet og 
betjeningsevne bør boligrenten din nå 
ligge rundt 3 % sier Peter Batta i HL.

Danskene besøker 
sine fritidshus 
i Sverige ca. 15 
ganger pr. år.

Peter Batta 
Generalsekretær
i Huseiernes 
Landsforbund
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Interessante
boligbøker
Det gis ut flere tusen norske bøker hvert eneste år. 

Vi har plukket ut ti titler som omhandler hus og bolig; 
bøker det er vel verd å titte nærmere på.

Trampolineland

Vidar Kvalshaug har skrevet en kritikerrost novelle-
samling om sårbare mennesker i en verden av 
nymalte hus og velklipte plener. Flere av novellene 
er som små miniromaner i omfang og innhold, 
mener anmelderen i Dagsavisen.

Jeg skal bare 
uT i boden en Tur

Det finnes ett rom igjen. Bli med 
Bjørn Gabrielsen til et rom der 
overflatene ikke er av glass og 

børstet stål, et rom der man har 
gitt blaffen i matchende farger 

og symmetri. Det finnes et 
fristed, et værelse som er laget 
for nytte i stedet for posering.

eidsvollsmennene og deres hus

Hele 111 av eidsvollsmennenes boliger 
er for første gang identifisert, og om 
lag 50 av dem eksisterer fortsatt, 
mange i ombygd stand. Redaktør for 
praktverket om mennene og husene 
deres er riksantikvar Jørn Holme. 

Trebyen bergen

Trond Indahl tar for seg den spesielle 
trehusbebyggelsen i Bergen. Boken 

inneholder åtte vandreruter med 
informasjon om spesielle strøk, 

hus og hendelser.

  akTuelT // BOLIGBØKER
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05
Norges låver

Fotograf Oddleiv Apneseth og journalist 
Eva Røyrane har reist gjennom alle landets 
fylker for å dokumentere det svært mang-
foldige norske låvelandskapet. “Norges 
låver” er en praktbok på hele 564 sider, og 
er det største verket som er laget om disse 
landemerkene og signalbyggene i norsk 
kulturhistorie. Både nye driftsbygninger og 
gamle landbruksbygg med nytt innhold er 
representert.

et Norsk hus

For å overleve leier Alma ut en del 
av tømmerhuset sitt til et polsk par. 
Selvfølgelig er Vigdis Hjorths hoved-

person HL-medlem.

FaNtastiske Fuglehus

En flott samling fuglehusarkitektur 
fra Michele McKee-Orsini som du selv 

kan lage eller være byggherre for.  

to blå hus
Leken og sjarmerende skrev an-

melderne om Rut Teians debutbok. 
Bildeboka om de to nabohusene som 
kan snakke har høstet mange lovord. 

hus i lyNgør 
Helge Kraffts eksamensopp-

gave fra 1950 vil bli en klassiker 
for alle eiere av sørlandshus, 

for alle håndverkere, snekkere 
og arkitekter.

Det røDe huset

To familier. Ett hus. En uke på 
landet. Mark Haddon forteller 
historien om denne uken slik 
den oppleves av hver enkelt 
personen som er med. Gamle 
feider, hemmelige drømmer 
og nye håp veves sammen til 
én storslått symfoni, et dypt 
tenkt og sterkt følt portrett av 
familieliv i en moderne verden.
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den må slå seg av etter kun fem minut-
ters inaktivitet. De trakterne som bare har 
den tradisjonelle glasskolben får hele 40 
minutter på seg, mens espressomaskinen 
må slå seg av innen en halvtime. Alt er et 
ledd i å tvinge oss forbrukere til å spare 
strøm. Og deres egne beregninger viser at 
disse tiltakene vil spare en gjennomsnitt-
lig husholdning for 32 pund, altså rundt 
370 norske kroner.

Mer på gang
Smart-tv, modem, dekoder, printer og 
flere andre dingser som er koblet mot in-
ternett 24 timer i døgnet, rammes også 
av den nye regelendringen. Det kreves at 
også disse automatisk går i standby-mo-
dus etter noen minutter med inaktivitet. 
Energimerking skal også være synlig i alle 

Først fikk glødelampen svi, og senere var 
det bare å glemme støvsugere med en 
wattstyrke som sugde det meste. Ja, det 
er EU som er tilbake fra juleferie, og også 
denne gangen handler det om å spare 
energi.

Tvinges til å spare
Nå er det nemlig slutt på å la kaffen stå 
på varming i timevis. De nye reglene som 
trådte i kraft 1. januar 2015, krever at kaf-
fetraktere skrur seg av automatisk innen 
fem minutter. Dette gjelder imidlertid kun 
nye kaffemaskiner, så hvis du har en på 
benken uten standby-funksjon, kan den 
fremdeles brukes.
 Kaffetrakterne som kommer med ter-
mokanner som holder på varmen har de 
strengeste reglene. Her har EU bestemt at 

EU på ferde igjen
TeksT og foTo: Linda ØrsTavik Öberg

Denne gangen er det kaffetraktere, kaffemaskiner, tv, modem og printere som må til pers. 

nettbutikker fremover, så da blir det en-
klere å sammenligne for forbrukerne. Bu-
tikkene kan vel og merke fremdeles selge 
ut de varene de har på lager uten disse 
funksjonene, men alt nytt som produseres 
må følge de nye EU-reglene.
 EU har selvsagt gode argumenter som 
går på at disse tiltakene sparer forbrukerne 
for penger på strømregningen, samtidig 
som det gir en gevinst miljømessig. Kri-
tikerne hevder selvsagt at de nye reglene 
vil gi dårligere, og ikke minst kald kaffe. 
Og ryktene går om at neste ut er toastjern, 
strykejern, gressklippere og hårfønere. Så 
det er bare å løpe til frisøren for å skaffe 
seg en kortklipt, lettstelt frisyre først som 
sist. loo@huseierne.no  

Det er nå krav om at kaffetraktere og -maskiner 
må skru seg av automatisk, men det betyr 
ikke at du må bytte ut den du har 
stående på kjøkkenbenken. 

 AKTUELT // NYe RegLeR    
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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 2,95%, eff .

rente 2,98%, lån kr 2 mill o/25 år, totalt kr 2.834.375,- pr 16.1.2015

www.eiendomskreditt.no 

Flytte boliglånet?

Eiendomskreditt er 
samarbeidspartner med HL

Flytende rente fra 2,95% nom2,98% eff  *

Historisk 
lav fastrente! 

Spør oss!

Historisk 
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– Jeg har holdt på med langtidsmålinger 
av luftfuktigheten i flere nye boliger over 
noen år nå. Jeg ser en klar tendens: Boliger 
som er bygget etter kravene i Tek 10 får lett 
et altfor tørt inneklima om vinteren, sier 
Storm. Målingene hans viser relativ luft-
fuktighet i inneluften i nyere boliger på 
under 20 prosent. 
 – Når den relative luftfuktigheten 
kommer ned i 10 – 15 prosent vil det nor-
malt sett føles ubehagelig, påpeker Storm. 
Han mener dette er en lite gjennomtenkt 
effekt av byggekravene om luftutskiftning 
i nye boliger. 
 Huseier Rolv Oskar Jensen i Arendal 
mener hans nye bolig, som er bygget et-
ter forskriftene i Tek 10, er altfor tørr om 
vinteren. 
 – Parketten har sprukket opp, og det 
samme har det gamle, kraftige furubordet 
mitt, som ellers har holdt seg i 14 år. Selv 
synes jeg det brenner i nesen når jeg legger 
meg om kvelden, og ungene er blitt mer 
utsatt for luftveisinfeksjoner, forteller Jen-
sen. 

– Moderne 
hus blir 

svært tørre
Kravene til ventilasjon i nye boliger gir ofte 

ekstremt tørr inneluft om vinteren, mener takstmann 
Morten H. Storm. Han mener byggeforskriften 

på området er ugjennomtenkt. 

Skru ned innetemperaturen
Sjefforsker Steinar Mads Mysen i Sintef 
Byggforsk forklarer at luftmengden som 
tilføres et hus med et nytt, balansert ven-
tilasjonsanlegg ofte kan være større enn i 

TeksT: Rikke ÅSeRud

– Hvis du synes at 
luften er tørr, bør du 
først prøve å senke 
innetemperaturen.

SteinaR MadS MySen 
i Sintef ByggfoRS

 AKTUELT // INNekLIMA    



13

eldre hus med enklere ventilasjonsløsnin-
ger. Når man vinterstid får mer luft inn, 
betyr det lavere relativ luftfuktighet. Der-
med kan luften oppleves som tørrere enn i 
eldre hus med dårligere ventilasjon. Men, 

legger Mysen til, det er ofte andre ting som 
gjør at man opplever ubehag enn selve 
luftfuktigheten.
 – Hvis du synes at luften er tørr, bør 
du først prøve å senke innetemperatu-

HJELPER: Nye boliger får 
et alt for tett inneklima, 
mener mange, men tør-
king av tøy innendørs vil 
redusere problemet med 
lav luftfuktighet noe. 
Foto: Scanstockphoto / 
Lev Dolgatshjov.

4

5

Kjøp et hygrometer og sjekk om 
det virkelig er så tørt som du tror. 

Bruk tilfører inneluften 
fuktighet. En familie tilfører 

inneluften mellom fem og ti liter 
fuktighet i døgnet.

5 
tips mot tørr 

inneluft

1
Støvsug og bruk tørrmopp for 
å fjerne støv. Når den relative 

luftfuktigheten er lav blir støvet 
flyktig. Dette kan virke irriterende. 

2

3

Senk innetemperaturen. 

Sjekk at ventilasjonsanlegget er 
riktig dimensjonert. Det kan være 
at anlegget gir mer luft enn anbe-
falt, eller det kan være andre feil. 
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Takstmann Morten Storm. 

SPREKKER OPP: 
Naturmaterialer 

er ømfientlige for 
svingninger i luftfuk-

tigheten. Foto: Rolf 
Oskar Jensen.
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ren. Senker du temperaturen fra 24 grader 
til 22 grader, øker den relative fuktighe-
ten mye. Oppfattelsen av tørr luft henger 
også sammen med støvinnholdet i luften. 
Man kan kompensere for noe ved godt 
renhold. Tørrmopping og støvsuging vil 
hjelpe, påpeker Mysen. 
 Norges Astma- og Allergiforbund 
(NAAF) opplyser at det som oppleves som 
tørr luft ofte skyldes luftforurensninger og 
særlig svevestøv lastet med kjemi, og at en 
innendørs relativ luftfuktighet mellom 10 
og 20 prosent ikke er skadelig. 

Fukt 
Jo varmere luften er, jo mer fuktighet kan 
den holde på. Kald luft kan holde på min-
dre vann enn varm luft. Det vil si at når 
kald uteluft trekkes inn og varmes opp i 
et balansert ventilasjonssystem, vil den 
relative luftfuktigheten bli lav i den opp-
varmede luften. 
 Man skal imidlertid være svært forsik-
tig med å tilføre fukt for å bøte på følelsen 
av tørr inneluft. Fagleder Rune Danielsen 
i Systemair, en av de store ventilasjonsle-
verandørene på det norske markedet, på-
peker at ventilasjonsanlegg jo nettopp er i 
bruk for å fjerne fukt.
 – I så å si enhver bolig finnes kulde-
broer, altså områder der boligen er dår-
ligere isolert og overflatetemperaturen er 
lavere enn ellers. Hvis du tilfører fukt om 
vinteren og har en kuldebro risikerer du 
mugg, dårlig inneklima, sykt hus og dårlig 

helse, sier Danielsen. Han fraråder også 
på det sterkeste å skru av ventilasjonen. 
 – Det samme fuktproblemet som be-
skrevet over vil da oppstå, sier han. At 
produkter laget av treverk sprekker opp 
vinterstid er noe man i dag må leve med, 
mener han. 
 – Har du relativt lav luftfuktighet vil 
slike naturprodukter sprekke. Kan du ikke 
leve med det, må du heller bruke plast. 
Et annet poeng er å velge nordiske treslag 
fremfor tropiske, og kvalitetsmaterialer 
fremfor billigvarianter. De vil i mange til-
feller tåle tørrhet bedre, sier Danielsen. 

Naturlig fukt
Mange eksperter råder til varsomhet ved 
bruk av luftfuktere, på grunn av den store 
sopp- og råtefaren det kan innebære å 
bruke slike. Brukes de over kortere perio-
der, i et avgrenset område og med jevnlig 
måling av luften, vil de i de fleste tilfeller 
ikke gjøre skade. Det er viktig å velge en 
variant som koker vannet, for å begrense 
sopp- og bakterievekst.
 For øvrig kan det være verdt å huske 
på at du tilfører luften i boligen fukt bare 
med de daglige gjøremål. Vanning av pot-
teplantene gir like mye fukt til luften som 
vi bruker til vanningen. Gammeldags 
gulvvask gir en til to liter vann til inne-
luften, mens en stor klesvask som tørkes i 
stua gir to til tre liter vann. 
raa@hotmail.com 



Rabattkode:
boligRisskov Bilferie

Så billig, at du ikke har råd til å bli hjemme

Denne tak-terrassen ble vi forelsket i.
Fra restauranten er det en skjønn utsikt til havnefronten & Gardasjøen.

| Gardasjøen

Sentralt i Riva Del Garda
Hotel Europa
Vakre Riva Del Garda ligger plassert vedd en eksotisk innjø mellom
høye vakre fjell. Her kan man nyte god mat på de sosiale
terrassene og samtidig være lokalisert ved vannet.  

5 x overnattiner m.frokostbuffé
5 x 3-retters meny inkl. salat
1 velkomsdrink
1 flaske vin på rommet
Adgang til takterrassen m. pool

KJEMPETILBUD

2.899,-
Miljøtillegg 0,8 EUR / døgn

Ankomst: 21.03.15 - 29.10.15 | Sesongtillegg fra kr. 18 / døgn

Tilbring en koselig familieferie i
landsbyen Fieberbrunn som
ligger i hjertet av Pillerseetal.
Her kan man nyte en skjønn
fjellverden med markerte
turstier og en flott badesjø.

| Tyrol | Bestill innen 31.10

Naturferie i Tyrol
Hotel Sonnwend

3 x overnatting m. frokostbuffé
3 x 4-retters meny
1 velkomsdrink + 1 fruktkurv
1 dags sykkelleie
Entré til vandlandet Aubad

SPAR OPP
TIL 232,-

1.099,-
Miljøtillegg 1,50 EUR / døgn

Ankomst: 01.05.15 - 29.10.15

Det eksklusive Falkenberg
Strandbad er virkelig et godt
hotell for havelskere. Her kan
dere få nye krefter gjennom
hotellets behandlinger i den
moderne spa-avdeling.

| Götaland

Extra luksus med havsutsikt
Falkenberg Strandbad

2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
1 x 2-retters meny/buffé
1 x velkomstdrink
Gratis parkering og internett

SPAR OPP
TIL 933,-

1.459,-
Ankomst:Søndag - torsdag inntil 30.12.15

Dronninglund ligger midt i
Østvendsyssels praktfulle natur
med nærliggende fine
opplevelser. Kort vei til fine
strender og flere av
Nordjyllands spenne byer.
30min fra Fredrikshavn

| Jylland | Bestill innen 31.12

Ferie nær Skagen
Dronninglund Hotel

2 x overnatting
2 x frokostbuffé
2 x 3-retters meny/buffé
2 x kaffe med søtt
2 x drink før middag

SPAR OPP
TIL 1.130,-

549,-
Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Ankomst: Inntil 19.12.14 | Sesongtillegg fra kr. 60 / døgn

Extra luksus med havsutsikt
Falkenberg Strandbad

Ankomst:Søndag - torsdag inntil 30.12.15

På hotellet hersker enavslappet og behageligatmosfære og vertskapet gjørsitt ytterste for at du skal føledeg hjemme. Perfekt oppholdfor tur i marka & deilig fjell-liv.
| Østlandet med Oslo | Bestill innen 31.05Vakre Rjukan & høyfjellslivSkinnarbu Høyfjellshotell2 x overnatting med frokost2 x 3-retters middag24t gratis kaffe Gratis internettGratis parkering

SPAR OPP
TIL 1.416,-

799,-Ankomst: Inntil 29.05.15

www.risskov.no
tlf. 32 82 90 00

Gjelder for alle Risskov Bilferies opphold: • Prisen er pr. person i dbl. vær. • Gode barnerabatter • Mulighet for flere dager • Ekspedisjonsgebyr fra kr. 59,- • Spar ift. hotellets egen pris • Forbehold om utsolgte 
datoer • Evt. miljøtillegg betales på hotellet • Reisearrangør: Risskov Autoferien AG • Ring & hør nærmere • Åpent hverdager 9-17.

boligVILLE 
PRISER! 

BESTILL
NÅ!
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Lett å gå i strømfella

TeksT: Linda Ørstavik Öberg

«Social spot, Lavpris mobil, Spot web, Spotpris online, eStrøm, Gul e-spot, God straum, 
Lav innkjøpspris, ValdresLavpris, Kvitfjell World Cup spot og Superspot.» Dette er alle 
spotprisavtaler på konkurransetilsynets kraftprisoversikt. Forvirrende navn, like navn 

og vanskelig å orientere seg sier du? Det er du ikke den eneste som synes.

 AKTUELT // økonomi    
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Mari-Anne Bjørlykke Kristiansen og Trygve André Tellefsen 
har nettopp flyttet inn i ny leilighet sammen med hundene 

Ariel og Ninja. De innrømmer at det som regel ikke er 
strømpriser som diskuteres i sofakroken.

– Det er slik markedet er blitt, sier Jan 
Jansrud i Gudbrandsdal Energi.
 – Uheldig utvikling, mener Forbruker-
ombudet.

Fort gjort
Det er en kjent sak at mange av oss bytter 
til det som er billigst der og da i gjernings-
øyeblikket, men ikke sjekker opp hvorvidt 
avtalen vi tegner holder seg billig. Lavpris-
avtaler erstattes av nye, og hvis du ikke 
følger med så er det mulig at den avtalen 
som du tegnet fordi den var billigst, ikke 
lenger er konkurransedyktig på pris.
 Det er også lett å svare ja takk når du 
får beskjed i kassen om at støvsugeren blir 

500 kroner billigere hvis du bytter strøm-
selskap der og da. Men den femhundre-
lappen kan fort bli spist opp av gebyrer og 
dyre påslag. Slik kan mange «lures» til å 
tro at avtalen de har er billigere og bedre 
enn den faktisk er. For mange av avtale-
vilkårene, topp 5- garantiene, påslagene 
og prisene forandrer seg fort. Flere av de 
billigste leverandørene krever også for-
skuddsbetaling, noe som forbrukermyn-
dighetene lenge har advart mot.

Lik avtale, ulik pris
Ofte er også navnene på de forskjellige av-
talene i samme selskap skremmende like 
eller oppfinnsomme, og du må ha tunga 

rett i munnen for å passe på at du ender 
opp med den billigste.
 I skrivende stund finnes det mange 
eksempler på tilfeller hvor du må ha full 
kontroll når du skal bytte strømselskap. 
“Telinet Spotpris online” har nemlig 0 
øre i påslag, mens du for avtalen “Telinet 
Spotpris” må ut med hele 5,94 øre i på-
slag. Samme gjelder Gudbrandsdal Ener-
gi. Deres avtale “Social spot” har 0 øre i 
påslag, “Kvitfjell World Cup spot” har 
3,78 mens avtalen “Markedskraft spot” 
har hele 5,90 øre i påslag. Kraftinor spot-
prisavtale “Lavpris Mobil” har 0 øre i på-
slag, mens avtalen “Kraftinor Lavpris” har 
5,81 øre i påslag. 
 Dette plasserer de tre selskapenes 
spotprisavtaler både blant de billigste og 
de dyreste på Konkurransetilsynets over-
sikt. Og det er flere eksempler å ta av.

– Kundene må sjekke
Bjørn G. Arctander, markedssjef i Telinet 
Energi, sier at de forsøker å bruke navn 
som gjenspeiler produktene.
 – Begge heter Spotpris fordi det er 
navnet på kategorien Konkurransetilsynet 
bruker. Telinet Spotpris Online har tilnav-
net Online fordi det kun kan bestilles på 
nett og krever nettbaserte betalingsløsnin-
ger. Krav om avtalegiro og e-faktura gjør 
at vi sparer penger og dermed kan gi en 
lavere pris til kunden, sier han.
Han sier at konkurransen på spotmarke-
det er knallhard, og innrømmer at det var 
de som startet det hele. 
 – Siden det ikke er noen margin på 
dette produktet, vil det nok før eller siden 
presse seg frem en liten prisøkning, sier 
Arctander.

– Det er ingen tvil 
om at dette er 

utspekulert og rå 
markedsføring for 

å få folk til å betale 
mer for strømmen 

enn de burde
Thomas BarThoLdsen, 

ForBruKerrådeT
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 Frank Sundermeier, markedssjef i Kraftinor sier at 
navnene på deres to avtaler er så like fordi det er akkurat 
samme produkt, men det ene forutsetter nedlasting og 
bestilling gjennom applikasjon på mobilen. 
 – Fordi vi ønsker at flest mulig kunder skal bruke 
denne applikasjonen, valgte vi å legge prisen på 0 øre i 
påslag, altså tap for oss. Vi velger å benytte dette produk-
tet som rekrutteringsprodukt mot markedet, med håp 
om å kunne selge inn andre typer produkter under kun-
deforholdet slik at både kunde og Kraftinor blir fornøyd, 
sier han.
 Jan Jansrud, markedssjef i Gudbrandsdal Energi, for-
teller at man må følge med hvis man vil være med.
 – Det er slik markedet har utviklet seg, og da må vi 
også være konkurransedyktige. Det blir tøffere og tøffere, 
og når flere og flere leverandører legger seg i bånn pris-
messig, så må vi henge med.
 Jansrud sier at det egentlig ikke er ønskelig å tilby så 
billige avtaler.
 – Det er klart at på sikt så må kunder som tegner 
slike avtaler forvente en prisøkning. Som på alt annet 
må kundene være aktive og sjekke pris innimellom, og 
vi opplever at kundene våre er bevisste på dette, sier han.

– Kan tjene på tåkelegging
Umiddelbart tenker man selvfølgelig at strømselskapene 
taper penger på å selge strøm med 0 øre i påslag, så hvor-
for gjør de det da? 
 – En grunn kan være å bygge seg et merkenavn som 
en av de billigste leverandørene i markedet og på den 
måten kapre nye kunder, for så å øke prisen gradvis eller 
selge andre enda mer lønnsomme produkter til kundene 
for å veie opp for tapet, forklarer Tor W. Andreassen, pro-
fessor i innovasjon hos Norges Handelshøyskole.
 – En annen grunn er antakelsen om at de strømleve-
randørene som opererer med flere ulike avtalenavn med 
ulike priser, bevisst ønsker å villede kundene til å velge 
en dyrere avtale. 
 Han forklarer at de selskapene som ligger på Konkur-
ransetilsynets listetopp av mange vil bli oppfattet som 
de billigste i markedet. De færreste leser hele listen og 
henger seg opp i avtalenavnet, så firmanavnet kan derfor 
fort bli synonymt med lave priser selv om de kanskje har 
lignende avtaler som kommer dårlig ut prismessig.

Overbetaler så det holder
– Det er ingen tvil om at dette er utspekulert og rå mar-
kedsføring for å få folk til å betale mer for strømmen enn 
de burde. Bransjen kaller det produktutvikling, men det 
de driver med er jo fakturautvikling. Til syvende og sist 
er det vi forbrukere som betaler for all denne forferdelige 
markedsføringen, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør i 
Forbrukerrådet.
 Norge har over fem millioner private brukere av 
strøm, vi har 2,3 millioner strømkunder, og det handles 
strøm til husholdningene for 35 milliarder kroner hvert 
eneste år. Rapporter viser at vi som forbrukere årlig beta-
ler 500 – 600 millioner mer til strømleverandørene enn 
vi hadde trenger. Dette er altså penger som vi lett kunne 
spart hvis vi hadde kjøpt den billigste strømmen, ifølge 
Forbrukerrådet. 
 Det er altså en ganske stor differanse mellom de gun-

Det reklameres ofte med at leverandørene er billigst i markedet, 
men hvor lenge opplyses det ikke alltid om.

Det er ikke mangel på oppfinnsomme navn på avtaler i 
strømbransjen. 

Det kommer stadig nye produkter, så tunga rett i munnen.
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•  Spotpris er pris på elektrisk kraft for fysisk levering det neste 
døgnet.

•  Spotpris beregnes hver eneste dag av den nordiske kraftbørsen, 
Nord Pool ASA.

•  Spotpris er den fysiske innkjøpsprisen som kraftleverandørenes 
får, og som kraftprodusentene får når de produserer kraft.

•  Markedet bestemmer prisen, da prisene settes på bakgrunn av 
aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. 

•  Pris oppgis time for time, og prisene er områdepriser. Det vil  
si at spotprisen i Oslo ikke trenger å være den samme som  
spotprisen i Bodø samme dag.

                                Kilde: ge.no

SpotpriS

Mange er flinke å sjekke strømprisen der og da, men 
glemmer å følge opp.

stigste strømavtalene og de avtalene folk faktisk velger. 
Spørsmålet er da om de vet hva de har valgt siden de ikke 
har det billigste alternativet?
 – Kraftprisoversikten har ikke fungert på flere år, det 
har vi og Konkurransetilsynet vært helt enige om. Bran-
sjen har brukt oversikten til å forvirre, men nå har regje-
ringen gått inn for en helt ny portal som vi i Forbruker-
rådet har fått i oppdrag å lage. Nå vil avtalene bli enklere 
å sammenligne, og portalen står klar til sommeren, sier 
Bartholdsen.
 Han tror at strømleverandører utnytter at folk ikke er 
kritiske, og ikke rekker å følge godt nok med. 
 – Vi er flinke til å bytte i perioder, men i tider der 
prisnivået er lavt vi blir mindre kritiske. Sånn har det 
vært de siste årene. 

Lett å trå feil
Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukerombudet, 
sier at de er fullt klar over at dagens strømmarked frem-
står som forvirrende for forbrukerne.
 – Det har vært en uheldig utvikling her de siste årene. 
Før hadde strømselskapene gjerne bare ett tilbud i hver 
kategori, noe som gjorde det svært enkelt å navigere. Nå 
når det finnes så mange avtaler, er det enklere å trå feil. 
 Han forteller at så lenge pris kommer klart frem ved 
tegning av abonnement, og eventuelle prisendringer og 
andre endringer opplyses om underveis, så er det innen-
for lovverket.
 – Men det er klart at det er ønskelig at selskapene ryd-
der opp der det er mange tilbud med like navn, slik at det 
enklere kan unngås at forbrukerne bestiller feil abonne-
ment. Det er rett og slett lite kundevennlig med for mange 
alternativer, sier Haug. loo@huseierne.no  

Det er supert med garantier, men det er viktig å sjekke hvor lenge 
de varer.

Gratis strøm sier du? Det er fort gjort å takke ja til det.

Noen gir deg også rabatter når du skal betale i butikken hvis du 
bytter strømselskap.
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Ann-Louise og Anders Nilsson i Upplands 
Väsby, nord i Stockholm, bor i en for-
holdsmessig stor bolig. De flyttet til rek-
kehuset sitt for 25 år siden. Nå som barna 
har flyttet ut, kunne de tenke seg noe min-
dre. Men skal de selge, forsvinner en anse-
lig sum i skatter. Og da har de ikke råd til 
å kjøpe nytt.
 Situasjonen er den samme for svært 
mange voksne svensker. De blir sittende 
med store boliger, og småbarnsfamilier 
som kunne trenge mer plass, må sloss om 
hvert eneste ledige hus.

Dyrt å flytte i Sverige

TeksT: NiNa GraNluNd Sæther

Sverige har Europas høyeste flytteskatter. Huseiere som kjøpte bolig 
for 30 – 40 år siden rammes ekstra hardt. I pressområder er det 

ikke uvanlig å måtte ut med 1 million eller mer til staten.

22 prosent gevinstskatt
– Årsaken til problemet er først og fremst 
gevinstskatten, forklarer sjefsøkonom Da-
niel Liljeberg i Villaägarnas riksförbund. 
Man må betale 22 prosent skatt på boli-
gens verdistigning. 
 – Det er ikke uvanlig at hus som ble 
kjøpt for mellom 70 000 og 150 000 kro-
ner på 1960- og 70-tallet selges for 5 – 6 
millioner i dag. Har man spart på kvitte-
ringer, kan man trekke fra investeringer 
som er gjort, men de utgjør som regel en 
svært liten andel av verdistigningen. 

INNELÅST: Ann-Louise og Anders Nilsson bor i en av Stockholms forstader. Rekkehuset kjøpte de for 25 år siden. Skal de selge, 
må de betale uhorvelige summer i såkalt flytteskatt, og da får de ikke råd til å kjøpe en ny leilighet. Foto: Magnus Fröderberg.

 AKTUELT // ØkONOMI    
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 I Stockholm er 1,5 
millioner i flytte-

skatt ikke uvanlig.

Daniel liljeberg, 
Villaägarnas riksförbunD

BEKYMRET: Daniel Liljeberg, sjefsøkonom 
i Villaägarnas riksförbund, er bekymret 
for de høye flytteskattene i Sverige. Det er 
ingen andre land i Europa som har så lav 
omsetning av boliger.

KJEDEREAKSJON: De høye flytteskattene i Sverige fører til at eldre mennesker blir boende i 
store hus og leiligheter, mens småbarnsfamilier som kunne trenge mer plass ikke kommer til.

 AKTUELT // ØKONOMI    

 I Sverige omsettes kun to prosent av 
småhusene hvert år – i Norge 5 prosent. 
Undersøkelsen viser også at skattenivået 
påvirker boligbyggingen. I Norge og Fin-
land, der flytteskattene er ca. en fjerdedel 
av de svenske, ble det bygd ett småhus pr. 
500 innbyggere i 2011. I Sverige ble det 
bare bygd ett småhus pr. 1 300 innbyggere 
i samme periode. ngs@huseierne.no 

Resten blir hardt beskattet. I Stockholm 
er 1,5 millioner i flytteskatt ikke uvanlig, 
forteller Liljeberg. Og selv om Sverige av-
skaffet arveavgiften for noen år siden, vil 
inngangsverdien på boligen følge med når 
barn eller andre arver huset. Da arver de 
også problemet.
 Ifølge Villaägarnas riksförbund er 
samtlige politiske partier enige i at dette 
er problematisk, men den svenske staten 
trenger pengene, og derfor er det heller 
ingen vilje til å gjøre endringer. Provenyet 
fra «kapitalvinstskatten» er på ca. 18 mil-
liarder kroner, og «stämpelskatten», altså 
dokumentavgiften, ca. 4 milliarder.

innelåst
Konsekvensene av den tøffe beskatningen 
er at folk blir fastlåst. Eldre mennesker blir 
boende der de alltid har bodd.
 – Vi har en betydelig lavere omsetning 
av boliger enn andre land i Europa, sier 
Daniel Liljeberg. – I land med lavere flyt-
teskatter både bygges og selges det mer 
enn dobbelt så mange småhus hvert år. 
Det bekrefter en rapport fra Handelns 
Utredningsinstitut. De har sammenlig-
net Sveriges flytteskatter med andre lands 
skattenivå, for å se om det finnes en sam-
menheng mellom høye flytteskatter, beve-
gelser i boligmarkedet og nyproduksjon 
av småhus. 
 I Sverige er den gjennomsnittlige skat-
tekostnaden for å flytte ca. 24 000 euro, 
det vil si ca. 216 000 kroner. Tilsvarende 
tall i Norge er 6 000 euro eller 54 000 kro-
ner.
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Fakta //

Et par i 70-årsalderen flytter fra sitt 160 
kvadratmeter store hus i Nacka. Paret 
kjøpte huset i 1969 for 325 000 kroner. 
De har ikke gjort noen oppgradering av 
boligen som de kan få fradrag for. Når de 
selger huset for 5,8 millioner kroner, må 
de betale «kapitalvinstskatt» på 1 204 
500 kroner for huset. De kjøper nå en 
«bostadsrett», altså en rett til å leie, for 
2,4 millioner kroner. «Expeditionsavgift» 
for kjøpet blir 825 kroner.  

Total flytteskatt 1 205 325 kroner

Det eldre parets hus kjøpes av en tre-
barnsfamilie. De selger sin 107 kvadrat-
meter store rekkehusleilighet i Saltsjø-Boo 
for 4,1 millioner kroner. Det hadde de kjøpt 
for 3,4 millioner i 2008. 
Familien må betale 154 000 kroner i 
«kapitalvinstskatt» og 87 000 kroner i 
«lagfartsavgift». Det eldre paret hadde 
små lån, og derfor var det bare et pan-
tebrev på 800 000 kroner på det store 
huset. Trebarnsfamilien måtte låne ytter-
ligere 3 millioner kroner. Det gir en ekstra 
«pantbrevskatt» på 60 000 kroner

Total flytteskatt 301 825 kroner

Regneeksempel

PÅ TOPP: Sverige har Europas høyeste 
flytteskatter. Det rammer særlig eldre 
mennesker som kjøpte bolig på 60- og 
70-tallet, fordi det må betales 22 prosent 
av gevinsten.

Kartet fra Statistiska 
Centralbyrån viser hvor 
nordmenn og dansker har 
investert i ferieboliger.

Gjelder også 
hytteeiere

Ifølge Statistiska Centralbyrån eier flere og flere utlen-
dinger fritidshus i Sverige. Antallet er fordoblet siden 
millenniumskiftet, og det er i hovedsak dansker og 
nordmenn som står for økningen viser ferske tall. 
Det er nå 9 969 svenske torp, hytter og ferieleiligheter 
som tilhører norske statsborgere. Økningen har ligget 
ganske konstant på 600 – 700 objekter i året.
 De norske eierne søker seg først og fremst til len 
som grenser til Norge, Västra Götaland og Värmland, 
men har også begynt å investere i Jämtland. Danske-
ne foretrekker Kronoborg og Skåne. Statistiska Cen-
tralbyrån mener nye broer og bedre veiforbindelser er 
en av årsakene til økningen. 

Skatteavtale
Norge og Sverige har en skatteavtale som bestemmer 
at salgsgevinsten skal skattlegges i begge land. Den 
skattepliktige gevinsten beregnes etter svenske regler i 
Sverige og norske regler i Norge. Det innebærer at du 
må betale gevinstskatt på 22 prosent hvis du selger 
fritidsbolig som ligger i Sverige. 
 I Norge er salg av fritidseiendom skattefritt når 
eieren har brukt eiendommen som egen fritidseien-
dom i minst fem av de siste åtte årene, og eiendom-
men blir solgt mer enn fem år etter at den ble kjøpt 
og tatt i bruk.
 Har du eid og brukt fritidsboligen lenge nok til 
å oppfylle vilkårene for skattefri gevinst ved salg, er 
gevinsten skattefri i Norge. Da kan du ikke kreve fra-
drag i Norge for den svenske skatten på gevinsten. Er 
gevinsten skattepliktig, kan du imidlertid kreve fra-
drag for den skatten du har betalt i Sverige opplyser 
Skatteetaten. 

Mange nordmenn har kjøpt fritids-
bolig i Sverige. Den tøffe gevinst-
beskatningen rammer også nord-
menn som vil selge.



24 hus&bolig 1 2015

Sitt Som 
en konge

Vær  så  god  og  sitt!
Mykt eller hardt, tungt eller lett, fargerikt eller transparent 
– mulighetene er mange når du skal velge spisestuestoler. 

Denne spisestuestolen er som 
skapt for de lange måltidene. 
Hvem trenger egentlig sofa, 
med slike stoler? Modellen er 
norskprodusert fra Mille Moi, 
den heter Geilo og koster 
3 499,- i Mille Mois nettbutikk, 
www.millemoishop.no 

JubileumSStol
Arne Jacobsens stol “Syvern” har vært en 
klassiker i i 60 år, og dette jubilett feires med 
to nye varianter i et begrenset opplag: En 
stol i lyserosa, som på bildet, og en noe mer 
avdempet i marineblått. Stolene har en vei-
ledende pris på 5 397,- og er blant annet 
å få tak i på Illums Bolighus i Oslo og Møbel-
galleriet i Stavanger. www.illumsbolighus.no 

Sommerlig
Savner du sommeren? Noen fargerike, 
blomstrete stoler kan kanskje lyse 
opp i vintermørket. Hvis du blir lei 
er det bare å kjøpe nye trekk og vips 
- “ny” spisestue for en billig penge. 
Henriksdal, 595,-. www.ikea.no 

gult er kult 
Disse stolene fra Skeidar vil garantert lyse opp i spisestuen. 
Prislappen er heller ikke avskrekkende: 299,- per stykk. www.skeidar.no 

matpakka
Noen som får assosiasjoner tilbake til 
barneskolen ved synet av denne stolen? 
Lukten av våt svamp, matpakker og 
minikartonger med melk? Stolen er fra 
Habitat og har ordinær pris 1 385,-. 
www.habitatstore.no 

  Aktuelt // SpiSeStueStoler

tekSt: Rikke ÅseRud  Foto: PRodusentene / foRhandleRne
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Sitt Som en 
dronning

Blikkfang
Passion er det passende 
navnet på denne dyp røde 
spisestuestolen fra Bolia. 
Garantert et blikkfang, 
enten du har mange eller 
bare én. Stolen koster 
2 399,-. www.bolia.com 

Elizabeth heter denne modellen fra 
Skeidar, som med det runde rygglenet og 
de buede bena får tankene tilbake til en 
svunnen tids møbelmote. Pris: 1 199,-. 
www.skeidar.no 

komfort i 
høySetet
En god middag, gjerne med et glass vin 
til, utløser hos mange lysten til å lene 
seg godt tilbake. Med denne stolen fra 
Møbelringen er ikke det noe problem. 
Ryggen er justerbar, så det er egentlig 
bare å bli sittende til neste måltd. 
Modellen heter Andrea og prisen 
er 4 395,-. 

klapp igjen!
Noen ekstra stoler på lager 
til de store selskapene 
bør man ha. Denne orange 
fargeklatten er fra Ikea og 
koster kroner 99,-. 
www.ikea.no 
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Leiligheter er i første omgang unntatt. Men skal du selge enebo-
lig, rekkehus eller flermannsbolig på det åpne markedet vil du 
– etter all sannsynlighet – nå få en anbefaling fra din megler om 
å innhente en teknisk tilstandsrapport etter NS 3600. 
 NS 3600 er et dokument utgitt av Standard Norge. Doku-
mentet definerer krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av en 
bolig som skal selges skal omfatte. Det beskriver hva som skal 
undersøkes når det gjelder våtrom, kjøkken, vinduer, tak, kled-
ning, skjevheter på gulv, drene-
ring, grunnforhold og så videre. 
I tillegg sier standarden hva som 
skal til for å gi bygningsdelen en 
bestemt tilstandsgrad. 

Viktig med dokumentasjon
Det er verdt å merke seg at vurde-
ringen av tilstandsgraden gjør det 
ekstra viktig for deg som huseier 
å ta vare på dokumentasjon av 
utførte arbeider i boligen – pa-
pirer som viser hva som er gjort, 
av hvem og når. Tilstandsgraden, 
som angis med bokstavene TG og 
et tall (der 0 er ingen avvik og 3 
er stort eller alvorlig avvik), vil i 
mange tilfeller avhenge av hvor 
god dokumentasjon som forelig-
ger. 

Slik er den nye 
tilstandsrapporten

TeksT: Rikke ÅseRud

Fra nyttår ble teknisk tilstandsrapport innført som standard 
for de som skal selge hus. Tilstandsrapporten er langt 

mer omfattende enn tidligere boligsalgstakster. 

 – Det er viktig for en boligeier å ta vare på all dokumentasjon 
av utførte arbeider, fordi det vil legges til grunn ved fastsetting av 
tilstandsgrad. Skjulte anlegg og bygningsdeler med dokumentert 
fagmessig utførelse vil kunne få tilstandsgrad TG 0 (ingen avvik) 
dersom de er yngre enn fem år. Et nyoppusset bad, vil automatisk 
få TG 2 (vesentlig avvik), dersom man mangler nødvendig doku-
mentasjon, sier administrerende direktør i Standard Norge, Trine 
Tveter.

Tar hull 
Som huseier må du nå også være 
forberedt på hulltaking for å av-
dekke eventuelle fuktproblemer. 
 – Det kan være vanskelig å 
avdekke fukt uten å ta hull i veg-
gen. Man kan reservere seg mot 
denne undersøkelsen i tilstands-
rapporten, men i så fall får man 
en anmerkning i rapporten om 
at her er det usikkerhet, sier Carl 
Geving, administrerende direktør 
i Eiendomsmeglingsforbundet. 
 Den nye tilstandsrapporten 
skal utføres av godkjente takst-
menn. Ved årsskiftet hadde vel 
600 takstmenn over hele landet 
den påkrevde veritasgodkjennin-
gen. raa@huseierne.no   

TILSTANDSGRADER: Den 
tekniske tilstandsrapporten 
skal blant annet vise boligens 
tilstandsgrader på ulike 
områder. 

 AKTUELT // boligsalg    
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Huseiernes Landsforbund til 
å reagere. Han ønsker nå en 
dialog med forskningsmiljø-
ene slik at man kan få sikre 
opplysninger på om dagens 
regelverk er nødvendig.
 – Statens strålevern har 
inntil nå sittet og predikert 
den eneste sannheten vi har 
kunnet forholde oss til. Det 
er veldig interessant å høre 
at kapasiteter i miljøet sier 
at frykten for radon kan være 
overdrevet. For vår organisa-
sjon er det viktig å få klarhet 
i om dagens tiltaksgrenser for 
radon er basert på korrekte tall. 
Vi er alle tjent med å få alle opplysninger 
på bordet. Derfor har vi tenkt til å rette 
en formell henvendelse til de rette miljø-
ene for å se om det er noe vår organisasjon 
kan bidra med, sier Batta.
 I en artikkel i siste nummer av tids-
skriftet «Fra Fysikkens Verden» peker Hen-
riksen at man nå vet mer om lungenes 

I siste utgave av Hus & Bolig i 2014 stilte 
flere forskere seg kritiske til dagens regel-
verk for radon. Ifølge Strålevernet dør om 
lag 300 personer av radon årlig. Ledende 
forskermiljøer i Norge mener at disse tal-
lene i beste fall er unyanserte. Thormod 
Henriksen, professor i biofysikk ved Uni-
versitetet i Oslo har arbeidet med dosime-
tri og stråleeffekter på proteiner, DNA og 
hormoner. I de senere år har han arbeidet 
med ozon og UV-stråling. Han mener 
man må ut av gammelt tankesett for å få 
et bedre bilde av hva radon egentlig gjør.
 – Det er nok Norge med 100 Bq/m3 og 
USA med 148 Bq/m3 som har det stren-
geste reglementet i forhold til radontiltak. 
Vi ved Universitetet i Oslo har i mange år 
forsøkt å få et noe mer avslappet forhold 
til radon og andre strålevernregler. Det 
hele hviler på en antagelse fra 1959 om 
at lungekreft indusert av stråling øker li-
neært med dosen uten noen nedre grense. 
En kommer neppe videre før den teorien 
er borte, sier Henriksen.
 Dette får Generalsekretær Peter Batta i 

– Må forske mer

TEKST: Dag Erik kongsliE

De usikre tallene rundt radon får Huseiernes Landsforbund 
til å etterlyse mer forskning på temaet.

rensesystem slik at man kan 
slå fast at alle case-control 
studier av radon og lungekreft 
er betydelig svekket. Han slår 
fast at dagens antagelse om 
strålefare ikke er i overens-
stemmelse med nyere strålebi-
ologiske forskningsresultater. 
Til tross for dette laget WHO 
i 2009 en “Handbook for ra-
don” som ikke tar hensyn til 
den nye forskningen. 
 – Fagfeltet radon og 
lungekreft mangler kvalitets-
sikring og de grenseverdier og 
tiltak som foreslåes ser ut til 
være direkte imot strålebiolo-

gisk forskning. Vi har innført et kostbart 
regelverk som til dels går mot formålet 
om å redusere antall lungekrefttilfeller. 
Basert på dette gamle materialet har vi i 
Norge fått et regelverk for radon i boliger, 
der en finner igjen de argumenter som 
WHO bruker, avslutter Henriksen. 
dek@huseierne.no  

FORSKER: Thormod 
Henriksen ved UiO vil 

vekk fra gamle an-
takelser om radon.

 AKTUELT // hElSE    
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Statens strålevern hevder at ca. 300 personer dør av lungekreft 
som følge av radon hvert år. Flere markante personer med høy 
ekspertise på feltet mener nå at disse tallene er for lite nyanserte. 
Årsaken til det er at kun én spesiell gruppe har vesentlig høyre 
risiko enn alle andre.
 – Jeg synes Statens strålevern bør være tydeligere når de pu-
bliserer disse tallene, sier leder i Norsk Lungekreftgruppe, dr. 
med. Odd Terje Brustugun.
 – Det som vi nå blir mer og mer klar over, er at det så langt vi 
kan se i dag ikke finnes noen overhyppighet av lungekrefttilfeller 
i såkalte utsatte radonområder enn ellers i landet, sier han. Dette 
er vesentlig mer interessant å vite enn at røykere er ekstra utsatt. 
Vi vet i dag ikke med sikkerhet i hvilken grad radon er skadelig 
for personer som for eksempel aldri har røkt, sier han.
 På Ottestad i Stange bor samboerparet Marius Thorstad 

 Radon: 
Skadelig 

eller 
ikke?

300 personer dør hvert år av radon. 
Hvis vi skal tro Staten strålevern. 

Men tallene er kun en sikkerhetsanalyse 
basert på statistikk. Flere mener tallene 

er unyanserte og at radon har et 
ufortjent dårlig rykte.

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE OG RIKKE AASERUD
FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN

  AKTUELT // RADON
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FATTET: Det er registrert spesielt høye radonforekomster i de to hedmarkskommunene Stange og Ringsaker. 
Men det forekommer ingen overhyppighet av lungekreft fra disse kommunene. Det er samboerparet Britt Nina 
Pettersen og Marius Thorstad glad for. De bor i Ottestad i Stange sammen med barna Emilie (2) og Linnea (4).
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UTSATT:  Røykere har 25 ganger høyere risiko for å få lungekreft enn personer som al-
dri har røkt. Høy radonkonsentrasjon i kombinasjon med tobakk er sannsynligvis svært 
ugunstig, fordi man får en synergistisk kreftforårsakende effekt, mener dr. med. Odd 
Terje Brustugun. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix.

og Britt Nina Pettersen. Radonfaren tar de 
med fatning.
 – Vi er klar over at det er mye radon i 
vårt nærområde. Men for å være ærlig så 
vet vi ikke om lungekrefttilfeller i vår nær-
meste bekjentskapskrets. Det har bodd 
mennesker i disse områdene i alle år og 
det er vanskelig å ta særlig stilling til ra-
donfaren, sier Marius Thorstad.

Sprer frykt
Den nye strålevernforskriften, som trådte 
i kraft 1. januar 2011, pålegger blant an-
net alle med utleieboliger – også de som 
leier ut en liten hybel i egen bolig – å 
måle radonnivået og eventuelt iverksette 
tiltak. Dette måtte være gjort innen 1. ja-
nuar 2014. Også skoler og barnehager er 
omfattet av regelverket. Radonnivåene må 
være så lave som praktisk mulig og aldri 
over 200 Bq/m3 (uttales becquerel og er 
måleenheten for radon). Tiltaksgrensen 
er på 100 Bq/m3, hvilket betyr at dersom 
det måles verdier over dette skal det gjen-
nomføres tiltak. I de fleste tilfellene vil det 
dreie seg om bedret utlufting, men noen 
steder er større tiltak nødvendig. Kostna-
dene kan variere fra noen få tusen til flere 
tiltalls tusen kroner. Tiltakene skal også 
kunne dokumenteres. Brustugun er skep-
tisk til tiltakene som er anbefalt å gjøre 
dersom man måler høy forekomst av ra-
don.
 – Jeg er usikker på i hvor stor grad 
vi vil se effekt på lungekreftforekomsten 
med disse generelle tiltakene. Selv om 
man kan være enig i føre-var-prinsipper, 
så er det etter mitt syn vanskelig å forsvare 
slike pålegg utfra et medisinsk ståsted. Vi 
snakker jo om store inngrep i et hus for å 
gjøre radontiltak på temmelig lave verdier, 
sier Brustugun.
 Han får støtte av professor i subato-
mær fysikk, Bjarne Stugu ved Institutt for 
fysikk og teknologi ved universitetet i Ber-
gen. Stugu synes det er meningsløst å spre 
frykt i befolkningen for noe som han til 
en viss grad til og med hevder er nødven-
dig for kroppen vår.
 – Man skal være klar over at alle hus 

  AKTUELT // RADON

SPØRSMÅL OG SVAR OM RADON

Hva er radon? 
– Radon er en usynlig og luktfri gass, som 
dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs 
vil radonkonsentrasjonen normalt være 
lav, og helsefare oppstår først når 
gassen siver inn og oppkonsentreres 
i vårt innemiljø.

Hvordan kommer radon inn i huset?
– Radon kommer inn i huset med luft fra 
grunnen; gjennom sprekker i overgangen 
mellom vegg og gulv, ved rørgjennom-
føringer og åpninger rundt kabler, vann-  
og avløpsrør. Radon stråler ikke gjennom 
gulv eller vegger. Får du tettet mot luft fra 
grunnen, får du også tettet mot radon. 

Jeg har hørt at radon kommer inn med 
vannet? 
– Dersom du har overflatevann er ikke 
dette noe problem. En fjellbrønn derimot, 
er et nærmest lukket system, der radon-
konsentrasjonene kan bli høye. Radonen 
frigis da når du bruker vannet innendørs 
ved for eksempel dusjing. Å drikke vannet 
anses i de fleste tilfeller likevel som trygt, 
det er frigjøringen av radon i luften man 
ønsker å unngå.
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RØYKER IKKE: Hjemme hos familien Pet-
tersen / Thorstad på Stange er det ingen 
som røyker. Det er bra for lille Linnea på 
fire. Røykere eller de som har røkt, er langt 
mer utsatt for lungekreft som følge av ra-
don enn hva ikke-røykere er.

har litt radon. Vi kommer ikke unna den. 
Det vanligste er mellom 20 og 80 Bq/m3. 
En radonkonsentrasjon på null er så godt 
som utopisk, og kanskje heller ikke ønske-
lig. Mange mener at cellenes reparasjons-
mekanismer mot ioniserende stråling er 
avhengige av å bli utsatt for litt stråling for 
fungere optimalt, sier han.

Tar livet med fatning
Hedmark er fylket med mest jordbruks-

areal i Norge. Skog og landskaps nye areal-
barometer viser at produktiv skog dekker 
rundt 50 prosent av fylket, mens fire pro-
sent  er landbruksareal. Regionen er også 
rik på radon. 
 Samboerparet Marius Thorstad og 
Britt Nina Pettersen kjøpte huset på Otter-
stad i 2009. Her bor de med barna Emilie 
(2) og Linnea (4). Tanker om radonnivåer 
kom da de pusset opp.
 – Ett sted må vi jo bo. Hvis det 

I hvilke tilfeller bør jeg måle 
radonkonsentrasjonen i vannet? 
– Dersom du har målt for høye radon-  
verdier i boligen, og du får vann fra bore-
brønn i fast fjell. 

Hvordan måler jeg radon i vannet? 
– Kontakt Statens strålevern for å få 
tilsendt utstyr til dette.

Hvor i huset kan det være radon? 
– Siden radon stort sett kommer fra under 
huset, vil konsentrasjonene normalt være 
størst i kjelleren og svakere oppover i 
huset. 

Hvor skal jeg måle? 
– Statens strålevern anbefaler å måle i 
minst to oppholdsrom, og i minst ett i hver 
etasje. 

Jeg bor i femte etasje i blokk. 
Trenger jeg å måle?
– Statens strålevern anbefaler at de som 
bor i leilighet med bakkekontakt, og leilig-
heten over, å måle. Dersom blokken ligger 
i en skråning, kan det være flere etasjer 
som har bakkekontakt. I femte etasje vil 
radonkonsentrasjonen normalt sett være 
svært lav og måling unødvendig. 
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hadde vært en akutt fare for liv og helst 
tror jeg myndighetene ville tatt større grep. 
Vi vurderte om vi skulle måle radonnivåer 
da vi pusset opp den øverste etasjen, men 
vi bestemte oss for å vente til vi skal gjøre 
noe med kjelleren. Både Marius og jeg er 
oppvokst i området. Her har vi bodd hele 
vårt liv og hele greia med radon blir man 
for vant til. Vi vet at flere naboer har gjort 
målinger og det er store svingninger bare i 
gaten her vi bor, sier Pettersen.

Gammel og usikker statistikk
Ifølge kreftregisteret fikk 2 903 nordmenn 
påvist lungekreft i 2012. Samme år døde 
2 185 personer som følge av lungekreft.  
Statens stråleverns offisielle standpunkt 
er at radon kan gi lungekreft, og risikoen 
øker med radonkonsentrasjonen i inne-
luften og med oppholdstiden. Det finnes 
ingen nedre terskelverdi for når radon gjør 

skade. Risikoen er høyest for de som aktivt 
røyker eller har røkt. Risikoen ved radon-
eksponering er nemlig rundt 25 ganger 
større for røykere enn for personer som 
aldri har røkt, men risikoen skal også være 
betydelig for ikke-røykere. 
 Rådgiver Maria Larsson i seksjon for 
miljø- og atomsikkerhet ved Statens strå-
levern peker på at radon er et epidemiolo-
gisk problem.
 – Tallene vi refererer til er basert på 
statistikk som vi har fått fra WHO. Vi har 
gjort våre anslag på bakgrunn av disse 
tallene og dermed antar vi at rundt 300 
personer i Norge får lungekreft årlig  som 
følge av radon. Vi bygger våre tall på rad-
onkartlegginger i norske kommuner i pe-
rioden 2000 – 2001, sier Larsson.
 Altså kan man ikke med sikkerhet vite 
at 300 personer faktisk dør av lungekreft 
som følge av radon. Tallene er basert på 
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STOR VARIASJON: – Vi vet at flere naboer 
har målt radon og det er store svingninger 
bare i gaten her vi bor, sier Britt Nina Pet-
tersen. 

Må jeg måle radon hjemme?
– Du er ikke lovpålagt å måle radon i boli-
gen du selv bor i. 

Må jeg måle radon i boligen jeg leier ut?
– Ja. Alle som leier ut bolig har ansvar for 
at radonnivået i utleieboligen er så lavt 
som det er praktisk mulig å få til. Dersom 
radonnivået overstiger 100 Bq/m3 må 
du gjøre tiltak for å få nivået så lavt som 
mulig. Nivåene skal uansett ikke overstige 
200 Bq/m3. 

Hvorfor må jeg gjøre tiltak ved 100 Bq/
m3 hvis grensen er på 200 Bq/m3?
– Det er to grenser: Tiltaksgrensen er på 
100 Bq/m3. Maksgrensen er på 200 Bq/m3. 
Dette betyr: Dersom du har radonnivåer 
over 100 Bq/m3 må du gjøre tiltak for å få 
nivået lavere. Radonnivåer inntil 200 Bq/
m3 vil måtte tolereres dersom alle tenke-
lige tiltak er satt inn og nivået fortsatt 
ikke blir lavere. 200 Bq/m3 var tidligere 
tiltaksgrensen.

Er det noen som kontrollerer om jeg 
måler radon i utleieboligen?
– Statens strålevern og kommunen kan 
føre tilsyn med at grenseverdiene for 
radon i utleieboliger er overholdt. Da skal 
utleier legge frem dokumentasjon på at 
radonnivået er i tråd med tiltaks- og gren-
severdier. Dokumentasjon skal også gjøres 
tilgjengelig for leier. 
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internasjonal statistikk og er mer en risi-
koanalyse enn sikre tall. Dette mener pro-
fessor Bjarne Stugu er et problem.
 – Tidligere antakelser om radon og 
kreftrisiko har vært betydelig mer pessi-
mistiske enn hva de er nå. I løpet av det 
siste tiåret har det blitt etablert vesentlig 
redusert helserisiko for ikke-røykere. Om 
man finner et hundretalls Becquerel er det 
ingen grunn til panikk, sier Stugu, som er 
forundret over at man har innført stren-
gere tiltaksgrenser, trass ny kunnskap som 
altså demper helserisikoen.
 På lik linje med Brustugun mener Sta-
tens Strålevern selv at de må informere 
bedre.  Maria Larsson innrømmer at de 
ikke kan si med sikkerhet si at personer 
som aldri har røkt er utsatt for noen risiko.
 – Det vi vet er i hvert fall at røykere 
har 25 ganger høyere risiko for å få lun-
gekreft enn personer som aldri har røkt.

Tidligere røykere har en forhøyet risiko. 
Men radon utgjør også en risiko for aldri-
røykere. Dette er det vitenskapelig belegg 
for i de store befolkningsundersøkelsene, 
forklarer Larsson.

Farlig for røykere
Når radon er til stede i luft, dannes det 
kontinuerlig flere kortlivede radionukli-
der som kalles radondøtre. Både radon og 
radondøtrene avgir alfastråling. Alfastrå-
ling stoppes lett i luft og trenger for 
eksempel ikke gjennom hudover-
flaten. Det er ved innånding ra-
don vil kunne gi en økt risiko for 
utvikling av lungekreft. Stråledoser 
til andre organer enn ved opptak via 
lungene er svært små og kan neglisjeres.
  I en epost til Huseiernes Landsforbund 
skriver lungespesialist Even Høye ved Sy-
kehuset innlandet at sammenhengen 

VIL FOREBYGGE: Statens strålevern me-
ner man ikke bør være altfor opptatt av at 
radon kanskje ikke er skadelig for de fleste. 
Ettersom tallgrunnlaget gjør det vanskelig 
å konkludere, ønsker de å rette fokus mot 
helseforebygging.

Hva skjer hvis jeg ikke måler?
– Manglende radonmåling vil kunne anses 
som en mangel som gir leier rett til avslag 
i leien. Dersom verdiene ligger under 
tiltaksgrensen vil trolig et prisavslag bli 
minimalt eller ingenting. Dersom det viser 
seg at radonnivået er over tiltaksgrensen 
kan det stille seg annerledes. Hvis det 
sannsynliggjøres at leier har tatt skade 
av de høye radonnivåene kan utleier bli 
erstatningsansvarlig for det tapet leier er 

påført, for eksempel utgifter til medisinsk 
behandling, tapt arbeidsevne og i ytterste 
konsekvens tap av forsørger.

Hvordan måler jeg radon? 
– Måling skal skje med sporfilm (en liten 
målebrikke av plast) eller elektronisk 
måleinstrument. Dette får du tak i ved 
å kontakte et firma som selger radon-
målinger. 

Jeg har hørt at man bare kan måle om 
vinteren, hvorfor det? 
– Målingen skal utføres over minst to 
måneder innenfor vinterhalvåret, det vil si 
i perioden fra midten av oktober til midten 
av april. I vinterhalvåret er radonkonsen-
trasjonen i inneluften mest stabil. Den 
er også høyere enn om sommeren. Ved 
beregning av årsmiddelverdien korrigeres 
det for dette. 
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vil noen før eller siden havne i 
en ulykke. Da er det dumt ikke 
å  ha belte, sier Larsson.
 Kreftregisteret er også vel-
dig usikre på hvor stor fare 
radon egentlig utgjør. På lik 
linje med Statens strålevern vil 
de nødig avblåse radonfaren, 
men de klarer heller ikke å si 
med sikkerhet at det er noen 
reell fare for andre enn røy-
kere.
    – Et mindre antall tilfeller 
av lungekreft kan trolig tilskri-
ves eksponering for radioaktiv 
radongass i berggrunnen i flere 
områder i Norge, men det er 
uvisst hvor stort omfanget av 
dette er, sier dr. med. Tom K. 
Grimsrud ved Kreftregisteret.
 Kreftregisteret nevner at 
radon kun er én mulig årsak 
til lungekreft. Ettersom tallene 
om antall døde som følge av 
radon er så usikre, er de utelatt 
fra denne statistikken.
 – I sine tall har Statens 
strålevern informert om at det 
foreligger en usikkerhet. Det 
betyr at tallet kan være høyere 
og det kan også være lavere.  
Det er i dag stort sett enighet om hvordan 
tallene bør beregnes, men fortsatt er det 
en ganske høy grad av usikkerhet knyttet 
til anslaget. Vi har fått mye ny informa-
sjon om helsefaren ved radon de siste 10 
årene, sier Grimsrud.
 Kreftregisteret ønsker å nyansere fare-
bildet. De er enige i at det er – med det 
man vet i dag –  sannsynligvis liten risiko 
for å utvikle lungekreft som følge av ra-
don, dersom du aldri har røkt.
 – Vi er nå allerede i gang med å utar-
beide tydeligere tall på hvor stor helsefa-
ren ved radon er. Dette er et samarbeid 
med Statens strålevern. Inntil vi vet noe 

mellom radon og lungekreft er omdisku-
tert internasjonalt. “I vårt nærområde har 
man registrert høye radonforekomster i 
spesielt 2 kommuner; Stange og Ringsa-
ker. Det forekommer ingen overhyppighet 
av lungekreft fra disse kommunene”, på-
peker han.  Som lungelege arbeider han i 
henhold til Helsedirektoratets ”Nasjonalt 
handlingsprogram med retningslinjer for 
diagnostikk, behandling og oppfølging 
av lungekreft”, en veileder fra april 2014 
som han beskriver som meget moderne 
og oppdatert. Denne veilederen omhand-
ler radon som årsak til lungekreft meget 
kort: “Radon, som finnes i berggrunnen 
i enkelte deler av landet, forårsaker også 
trolig noen tilfeller”.
 Høye har på forespørsel ikke ønsket 
å uttale seg ytterligere, men han henviser 
videre til Odd Terje Brustugun ved Norsk 
Lungekreftgruppe.
 – Høy radonkonsentrasjon i kom-
binasjon med tobakk er sannsynligvis 
ugunstig, idet man trolig får en synergis-
tisk kreftforårsakende effekt. Radonnivåer 
innen rimelighetens grenser, uten samti-
dig tobakksbruk, synes å forårsake svært få 
lungekrefttilfeller, sier Brustugun som svar 
på Høyes uttalelse.

Bedre føre var
Larsson mener man ikke bør være altfor 
opptatt av at radon kanskje ikke er skade-
lig for de fleste. Ettersom tallgrunnlaget 
gjør det vanskelig å konkludere, ønsker 
hun å rette fokus mot helseforebygging.
 – Vår oppgave er å informere om 
at det foreligger en fare, selv om vi ikke 
vet hvor stor den er. Det viktigste her er 
at man forebygger slik at man ikke kom-
mer i en situasjon der også ikke-røykere 
får lungekreft på grunn av radon. Det blir 
som å bruke bilbelte når man kjører. Du 
kan godt unnlate å kjøre med belte uten 
å få noen problemer med det i løpet av et 
helt liv, men hvis alle gjorde det samme 

mer, må vi henstille til at man 
tar på alvor at det med dagens 
informasjon foreligger en viss 
fare. Dersom du er ikke-røy-
ker skal du allikevel ikke gå 
rundt å frykte radonspøkelset. 
Sannsynligvis vil du aldri få 
noen problemer med det, sier 
Grimsrud.

Færre og færre
– Jeg er kanskje litt brutal når 
jeg sier dette, men antall ek-
stra lungekrefttilfeller grunnet 
radon vil reduseres i takt med 
at andel røykere i befolkningen 
går ned. Enten ved at de slutter 
eller at de går bort, sier Stugu.
 Grimsrud mener Stugu 
langt på vei har et poeng siden 
slike tall uansett vil ha flere på-
virkningsfaktorer.
 – Så lenge færre røyker 
vil naturligvis tallet på raon-
dødsfall synke. Det handler 
ikke bare om frafall ved død, 
men også fordi færre røyker 
og flere slutter. Alt dette vil na-
turligvis påvirke tallet over tid, 
sier Grimsrud.
 Hos familien på Otte-

stad er det ingen som røyker. At risikoen 
for lungekreft som følge av radon er høy-
ere for de som røyker var ukjent, men ikke 
overraskende.
 – Røyking er jo skadelig. Det er noe 
man vet, så jeg er vel ikke overrasket over at 
det er større risiko for en røyker. Derimot 
synes jeg det er betryggende å høre at sann-
synligheten for å utvikle lungekreft som 
ikke-røyker er lav. Vi tenker jo på barna 
våre som vokser opp her, selv om vi også 
har vår bakgrunn her. Jeg synes det er be-
tenkelig at man fokuserer så mye på et pro-
blem man tydeligvis ikke er sikre på hvor 
stort er, sier Pettersen. dek@huseierne.no
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Jeg har vært i kontakt med firmaer som 
sier de kan komme hjem til meg. Hva er 
forskjellen på å måle selv og å overlate 
jobben til et firma? 
– Når du måler selv, får du tilsendt 
sporfilm som du sender tilbake etter endt 
måling. Firmaet utarbeider en rapport 
på bakgrunn av målingen din. Måler du 
elektronisk, kan du kjøpe måleutstyret 
og sende inn dataene fra utstyret for å få 
ut rapporten. Firmaer som kommer hjem 

til deg vil i hovedsak gjøre det samme. 
Statens strålevern anerkjenner både egen 
måling og måling ved hjelp av firma. 

Kommunen sier det ikke er radon i 
området, men naboen målte, og fikk 
høye verdier. Hva bør jeg gjøre?
– Også boliger i områder som ikke er 
typiske radon-områder kan ha radon i 
inneluften. Det kan for eksempel skyldes 
at masser under huset er hentet fra områ-

der med stor radonkonsentrasjon. Derfor 
vil radonnivåer variere fra hus til hus. 

Jeg har målt og fått rapport om radon-
nivåer over grensen. Hva gjør jeg? 
– Statens Strålevern anbefaler å innhente 
profesjonell hjelp for å gjøre radontiltak. 
Firmaet vil prøve å finne kilden til proble-
met og gjøre tiltak utfra dette. Ventilering 
av grunnen, tetting av grunnen og ventila-
sjon er de vanligste tiltakene. 

Odd Terje Brustugun

Tom K. Grimsrud

Maria Larsson
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Høy radonkonsentrasjon i kombinasjon med tobakk er lite gunstig. 
Det er derfor en stor fordel at antall røykere er på vei ned.

Fakta //

•  I Norge røyker 26 prosent av den voksne befolkningen daglig eller av og til. Andelen 
dagligrøykere er på vei nedover. 

•  I 1973 – 74 røkte i alt 52 prosent av mennene og 32 prosent av kvinnene daglig. I 2012 
var det 16 prosent dagligrøykere blant kvinner og menn. I tillegg røyker 11 prosent av 
menn og 9 prosent av kvinner av og til, viser tall for perioden 2010 – 2012. Tallene fra 
2009 – 2013 viser at det er flest dagligrøykere i Finnmark, med 27 prosent som røkte 
daglig.

•  Det er fremdeles rundt en million mennesker totalt som røyker i Norge; ca. 610 000 
som røyker daglig og ca. 360 000 som røyker av og til.

•  Det er en markert sosial forskjell for dagligrøyking. Jo kortere utdanning, desto 
høyere andel dagligrøykere. Av-og-til-røyking er derimot mest utbredt blant dem med 
lengre utdanning. Personer med kort utdanning starter tidligere å røyke, bruker mer 
skadelige tobakksprodukter, er utsatt for mer passiv røyking og slutter i mindre grad enn 
de med lengst utdanning gjør.

Kilde: Statistisk sentralbyrå/Helsedirektoratet.

røyking

POSITIV UTVIKLING:  
Antall dagligrøykere har 
sunket fra 42 prosent av 
befolkningen i 1973 til 15 
prosent i 2013. Antall av-og-
til-røykere har imidlertid økt.
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Røyker daglig
1 250 000

Røyker av og til
275 000

Røyker daglig
1 169 000

Røyker av og til
289 000

Røyker daglig
1 213 000

Røyker av og til
339 000

Røyker daglig
1 031 000

Røyker av og til
413 000

Røyker daglig
646 000

Røyker av og til
398 000
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Tande-P har de siste årene slitt med ledd-
problemer. Det begynte med � ngrene, som 
har vært – og fortsatt er – hans arbeids-
redskap. Siden � kk han problemer med 
skuldrene og knærne.
- Jeg er blitt 64, og har i alle år hatt et 
stillesittende yrke. Jeg burde selvfølgelig ha 
mosjonert mer, men det har stort sett bare 
blitt med tanken. At � ngerleddene ble stive 
og ømme, ser jeg på som uunngåelig, de 
har tross alt hamret på forskjellige tastatu-
rer i snart 50 år. Men skuldrene og knærne 
kunne jeg ha stelt bedre med.

Virket etter få uker
En dag � kk jeg anbefalt å prøve Movizin 
Complex, som produseres av et familiedre-
vet � rma, Wellvita AS. 

Movizin Complex er et gammelt og vel-
prøvd produkt, som er 100% naturlig. 
- Jeg bestilte noen bokser, og bare etter 
noen uker merket jeg fremgang. 
Nå har jeg brukt Movizin Complex i snart et 
år, og virkningen har vært over all forvent-
ning. 
- Nå kan jeg igjen mosjonere på min måte: 
med vedhogst og i � skebåten helt uten pro-
blemer med mine ledd. Og jeg gir Movizin 
Complex æren for dette og anbefaler det i 
dag til alle med leddproblemer.
   

Movizin Complex kan prøves på leveringsservice 
til halv pris for første pakke. 
Nå kun kr 129,- for 45 dagers forbruk.
Ingen bindingstid eller oppsigelsestid

SMS: Skriv LEDD, og send til 2210
Hjemmeside: www.wellvita.no
Ring: 37 08 13 00 
Åpent hverdager kl 8-16 

Utviklet av ledende 
forskere
Movizin Complex tablettene er 100%
naturlige og virker direkte i alle kroppens ledd.
Movizin Complex er utviklet av ledende 
nordiske forskere. Effekten overrasker de 
� este, og de sier det bør være det første man 
prøver når leddene blir ømme og stive.

Tande-P: 

”Slik løste jeg mine
leddproblemer ”

Ømme og 
stive ledd?
• Dokumentert effekt på leddene: Movizin 

Complex er tabletter som inneholder plantene 
ingefær, boswellia og nype, som i � ere studier 
har bevist sin gode effekt på leddenes beve-
gelighet, slik at man får lindret sine leddpro-
blemer.

• 86% opplever effekt: I den siste studien 
av Movizin Complex opplevde hele 86% av 
brukerne en positiv effekt på leddene, når de 
brukte produktet.

• Virkningsgaranti: Effekten av Movizin Com-
plex er så god at Wellvita nå tilbyr alle en helt 
unik virkningsgaranti.

• Hurtig virkning For at man skal oppnå 
ønsket effekt av Movizin Complex, anbefales 
det at man de første 14 dagene tar dobbel do-
sering. Deretter tar man kun 3 tabletter daglig. 
Virkningen vil gradvis kunne merkes etter 
8-12 uker. 

Over 70.000 kunder
Wellvita har utviklet og forsket i naturmidler 

i mer enn 30 år, og har i dag over 70.000 

fornøyde kunder. Wellvita er kåret til årets 

helsekostleverandør.

Et kneledd som er slitt
gir problemer i leddene fordi 
leddbrusken er tynn og 
knokkel gisser mot knokkel

Movizin Complex inneholder 
planter som virker direkte
i alle kroppens ledd og 
lindrer lettere smerter
i leddene.

Bestill Movizin Complex her

I dag føles mine ledd 
20 år yngre, forteller 
Tande-P med et stort 
smil.
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Hver fjerde norske mann har tuklet ulovlig med det 
elektriske anlegget, viser en ny undersøkelse InFact 
har gjennomført for Fjordkraft. Han har en eller flere 
ganger foretatt reparasjoner eller annet arbeid på det 
elektriske anlegget, som egentlig krever autorisert 
elektriker. Foto: Stocksnapper / Scanstockphoto.

Eneboliger oppført mellom 1960 og 1990 representerer store muligheter for energi-
sparing, men mangel på kunnskap både hos huseierne og i byggenæringen er et hinder, 
påpeker Sintef Byggforsk. 
 Seksti prosent av eneboligene i Norge, nesten 700 000 hus, er bygget i denne peri-
oden. Gjennom forsknings- og utviklingsprosjektet SEOPP skal det nå utvikles metoder, 
verktøy og løsninger for systematisk energioppgradering av disse småhusene.

Stort 
sparepotensial

Ulovlig tukling Slipper 
eiendomsskatt

  Aktuelt // SmåStoff

Innbyggere i Calcutta i 
India slipper et års eiendoms-
skatt hvis de maler husene 
sine blå og hvite, skriver 
Maleren. Borgermesteren 
vil oppmuntre eierne til å 
renovere husene sine. 
Opposisjonen mener det er 
en dyr gimmic.           

Ser rødt
Edvard Munch brukte 
kadmium for å få 
kraftige, røde, oransje 
og gule farger i bildene 
sine. Nå vil  EU vil forby 
bruken av kadmium-pigment i maling, 
skriver Maleren. Man frykter at det giftige 
tungmetallet skal havne i kloakken når 
malerne renser penslene sine. Det får 
dagens kunstnere til å se rødt. 
Foto: Suto Norbert / Scanstockphoto.

Bevarer gatekunst

Svak økning
I 2013 brukte vi 245 294 millioner 
kroner mer på bolig, lys og brensel 
enn året før. Det er en økning på 
2,2 prosent viser tallen i det årlige 
nasjonalregnskapet fra SSB. 

Bergen kommune vil bevare gatekunst 
signert Dolk, og legger en usynlig, 
organisk hinne over maleriene 
«Bleeding heart», «Phone love», 
«Love crash» og «Spray». 
Foto: Gulosten cc / Wikipedia

OPPGRADERT: Gammelt hus i Rissa etter ombygging. Foto: Sintef Byggforsk.
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Har du tenkt over at kjøleskapet ditt kan hackes og utgjøre en sikker-
hetsrisiko? Sist vinter avdekket det amerikanske sikkerhetsselskapet 
Proofpoint at kjøleskap hadde blitt brukt i et botnett, skriver Finan-
fokus. Det som var uvanlig i dette angrepet, var at ca. en tredjedel 
av maskinene som ble brukt, var TV-er eller kjøleskap. Dette kalles 
«tingenes internett».
 Den største risikoen ligger i at mange ikke skjønner risikoen ved 
bruk av smarte objekter, mener Inger Anne Tøndel, som forsker på 
informasjonssikkerhet i SINTEF. Smarte betyr at gjenstandene er 
koblet til internett.
 Hackerne kunne enkelt ta kontroll over tingene fordi de var for 
dårlig sikret, satt opp feil eller manglet passord. Foto: Andres Rodri-
guez / Scanstockphoto.

- Jeg pleier å være litt forsiktig 
med å si slike ting, men 2014 
har vært et eventyrlig år, rent 
rottemessig, sier Frode Mjelde 
i skadedyrfirmaet Anticimex 
til Bergensavisen. I løpet av 
fjorårets ti første måneder 
hadde firmaet tatt knekken på 
mer enn 18 000 rotter. 
 Bergen er hardere rammet 
av rotteplager enn resten av 
landet, ifølge tall fra forsi-
kringsselskapet Gjensidige. 
I Hordaland er det mange 
gamle bygninger nær sjøen 
hvor grunnmuren består av 
gråstein. Flere steder er det 
også rørsystemer og lednings-
nett av eldre årgang som gjør 
det enkelt å ta seg inn i disse 
husene. Foto: Fadeewa.

Rotteplage   
i Bergen

Ifølge 
VG er ca. 
236 000 

nordmenn økono-
misk svartelistet. 
Svartelistet gjeld 
har økt fra 20 
milliarder i 2009 
til 36 milliarder i 
2014.

Hele 
18 474 
boliger 

ble begjært 
tvangssolgt i 
2013, hvorav 
7 149 tvangssalg 
ble gjennomført. 
I overkant av 
1 000 boliger ble 
tvangssolgt per 
år under gjelds-
krisen på slutten 
av 80-tallet.

En vask 
i vaske-
maskin 

på 60 grader kos-
ter ca. en krone. 
Tørketromler  
bruker omtrent 
tre ganger så 
mange kWh som 
en vaksemaskin. 

Stabilt hos mor
Å bo fast hos mor er den mest stabile 
bo-ordningen for barn, viser en analyse fra 
SSB basert på intervjuer av foreldre som 
har skilt lag. 

Vil bo sammen
Flyktninger og deres familier flytter i stor 
grad til kommuner med andre innvandrere 
med samme innvandringsgrunn, viser en 
ny rapport fra SSB.

Ønsker flere solceller
Ikea i Storbritannia selger solcellepane-
ler. Dette ble så populært at varehuset 
nå viderefører tilbudet i Nederland og 
Sveits. En forutsetning for salg i nye 
land, er rammevilkår som sørger for et-
terspørsel. I sitt alternative statsbudsjett 
foreslo derfor SV 500 millioner kroner 
for å styrke Enovas støtteordning for 
klimatiltak i husholdningene. SV ønsker at både energisparetiltak og 
installasjon av solceller på norske tak skal få en støtte på 27 prosent 
av investeringen. Foto: Tal Revivo / Scanstockphoto.

Har du passord 
på kjøleskapet?
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Bestill vår gratis kampanjekatalog på www.grontfokus.no, på 
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KontaKt-
søKende
Jeg har flyttet en god del rundt i 
løpet av mitt voksne liv. Hele veien 
har jeg vært forfulgt av mangel 
på kontakt. Eller, kontakter. Dette 
har preget mine bosteder i en slik 
grad at jeg nå er blitt ekstremt 
oppmerksom på det. Når jeg ser 
NRK-serien «Kampen om tungtvannet», 
der motstandsheltene i en forblåst hytte 
på Hardangervidda må spise reinlav for å 
overleve, tenker jeg at jeg uten tvil ville blitt nokså grinete av 
reinlav-suppe til middag. Men verre; etter en stund ville jeg 
fått kontakt-panikk. Hvor skulle jeg ladet telefonen i den der 
forblåste, lille hytta? Og laptopen? Kameraet? 
 Alle steder jeg har bodd har dette vært et tilbakevendende 
problem; kampen mot for få stikkontakter. Og ikke minst 
mot de som er feil plassert. For er det ikke utrolig irriterende 
når ingen av stikkontaktene på soverommet er i nærheten 
av sengen? Telefonen må jo lades om natten, og siden den 
også fungerer som vekkerklokke, kan den ikke være lenger 
unna enn en armlengdes avstand fra der du sover. Og den der 
enslige, lille stikkontakten bak TV-en – hva TENKTE de på 
da den ble installert, mutters alene på veggen der? Antallet 
skjøteledninger jeg trenger for å få liv i tv-en, høyttalerne, 
radioen, dvd-spilleren, cd-spilleren, pvr-boksen og spillkonsol-
len virker nærmest uendelig. For ikke å snakke om på kjøk-

kenet, der vannkokeren, 
kaffetrakteren, brødristeren 
og blenderen krangler for 
harde livet om den ene dob-
beltkontakten over benken. 
 Når jeg en gang finner et 
sted jeg med sikkerhet skal 
bo i overskuelig fremtid, 
skal jeg aller, aller først 
ringe en elektriker – og be 
ham smelle opp nøyaktig 
dobbelt så mange stik-
kontakter som jeg har bruk 
for når jeg har koblet opp 

alle mine tenkelige og utenkelige elektriske dupeditter. Men 
da kommer vel utviklingen til å snu. Fra den dagen jeg har nok 
stikkontakter begynner apparatene å gå på luft, vann, lys, hva 
vet jeg. Annet enn at barnebarna mine vil riste på hodet og si 
«hva TENKTE hun på da hun fikk lagt inn alle disse stikkontak-
tene overalt?»

 aKtUeLt // Peti t 

JoUrnalist
Rikke ÅseRud

Alle steder jeg har 
bodd har dette vært 
et tilbakevendende 
problem; kampen 
mot for få stikkon-

takter.

Journalist Rikke Åserud
raa@huseierne.no



34 hus&bolig 1 2015

Det piper i pappas mobiltelefon. Lille Felicia (8 måneder) griper 
nysgjerrig etter den morsomme saken som lager lyd og lyser så 
fint, og som pappa stadig vekk må se på. Lite aner hun at det 
piper om store penger akkurat denne dagen. Det er nemlig bu-
drunde. Leiligheten Felicia har tilbrakt sine første levemåneder 
i skal selges, og for hvert lille pip betyr det litt mer penger for 
boligen. Pappa Christopher Bergsager følger spent med for hver 
melding. 
 – Det er første gang vi selger en bolig. Litt spennende er det 
jo, sier Bergsager og puster lettet ut når han ser at prisantydnin-
gen er blitt overgått i det siste budet. 
 – Hvor trygg føler du deg i rollen som boligselger? 
 – Vi er vel som folk flest – egentlig har man jo ikke peiling. 
På den annen side har min kone og jeg pusset opp denne leilig-
heten fra grunnen av, og kjenner den derfor veldig godt. Så her 
er vi nokså sikre på at det ikke vil komme noen overraskelser 
for kjøper, sier Bergsager. Han legger til at eiendomsmegler Ka-
milla Kaptan fra Krogsveen loser dem gjennom prosessen med 
stø hånd. 
 – Vi har for så vidt bare hørt på hva Kamilla sier. Hun virker 
veldig flink, og sånn sett føles det trygt, sier Bergsager.
 Det er bare noen uker siden han selv var boligkjø-
per. Også da var det viktig med en god megler, syntes 
han. 

Loven 
skaper 

konflikter
Omtrent hvert fjerde boligsalg ender i 

konflikt. Avhendingsloven, som regulerer 
kjøp og salg av bolig, har skylden og 
må endres radikalt, mener eksperter. 

TeksT: Rikke ÅseRud  FoTo: Thomas haugeRsveen

  Aktuelt // boligsalg
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IKKE PROFF SELGER: Christopher Bergsager forsøker å holde følge med budene som tikker inn på telefonen mens han gjør Felicia klar til 
en tur ut. Han føler seg ikke akkurat som en profesjonell selger - men lovverket behandler ham som nettopp det. 
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Postdoktor Harald Benestad Anderssen. 

 – Men likevel har vi selvsagt tegnet 
forsikring begge veier; boligkjøpsforsik-
ring da vi kjøpte det nye rekkehuset vi 
snart skal flytte inn i, og nå eierskiftefor-
sikring for salget av denne boligen. Skulle 
det være noe, får advokatene ta seg av det. 
Men jeg håper jo vi slipper konflikt, sier 
Bergsager. 

Konflikter
Det anslås at rundt ett av fire boligkjøp 
ender i konflikt. Av og til kommer noen 
slike saker frem i media. Hvem har vel 
ikke lest om den stakkars familien som in-
tetanende kjøpte et hus fullt av rotter, eller 
plutselig oppdaget at husets soverom var 
ubrukelige på grunn av for små vinduer? 
Sakene synes åpenbare: Kjøperen er lurt 
av en skruppelløs selger. Men i virkelighe-
ten er konfliktbildet som regel langt mer 
nyansert. Kjøpere klager på knirk i gulvet. 
Dårlig fall mot sluket. Dreneringsproble-
mer. Luftbobler under dårlig limte fliser 
i gangen. Kreative elektriske anlegg. Ting 
selger kanskje levde helt fint med og aldri 
tenkte over, eller ikke engang oppdaget. 
Hvem har skylden i disse tilfellene? For 
kravstore kjøpere? Uredelige selgere?
 Skylden for de mange konfliktene er 
ofte verken selgers eller kjøpers, mener 
postdoktor Harald Benestad Anderssen 
på BI. Det er selve lovverket som regulerer 
boligsalget, avhendingsloven, som er pro-
blemet. Avhendingsloven er uklar og slett 
ikke skrevet med utgangspunkt i at både 
boligselger og boligkjøper er amatører på 

området, påpeker Anderssen: 
 – Avhendingsloven er skrevet etter 
modell av kjøpsloven. Et av de viktigste 
kjøpene som denne loven regulerte da 
den ble vedtatt, var den kommersielle va-
rehandelen, med selgeren som den pro-
fesjonelle, sterke, parten og kjøper som 
den svakere part. I boligtransaksjoner er 
det annerledes.  I en boligtransaksjon er 
både kjøper og selger forbrukere. Ingen av 
dem er profesjonelle. Verken kjøper eller 
selger er «den sterke» part. Som oftest er 
man jo kjøper i det ene øyeblikket og sel-
ger i det neste. Dersom avhendingsloven 
hadde hatt dette premisset til grunn, ville 
mye sett annerledes ut, mener Anderssen, 
og utdyper:
 – Ta for eksempel selgers opplys-
ningsplikt. I følge avhendingsloven er du 
som selger ikke bare ansvarlig for feil og 
mangler som du faktisk vet om, men også 
om du ikke vet noe om gitt at domstolen 
mener at du måtte vite om forholdet. Er 
det egentlig rimelig å kreve det av en bo-
ligselger, som tross alt, i de fleste tilfeller, 
ikke er særlig bygningskyndig? Og hva er 
det i så fall boligselger burde opplyse om? 
Loven gir ingen veiledning. For en upro-
fesjonell privatperson, som selger er, blir 
dette nærmest umulig å forholde seg til, 
sier Anderssen. 
  Mens selger har vage formuleringer 
å forholde seg til i avhendingsloven, har 
eiendomsmegler, som er en av de profe-
sjonelle partene i boligtransaksjonen, der-
imot helt klare krav å forholde seg til 

  Aktuelt // boligsalg 

eiendomsmegler-
foretakene: 

Ønsker ny bolig-
kjøpslov

Både avhendingsloven og bustadoppførings-
loven bør revideres og eventuelt samordnes, 
mener Eiendom Norge, bransjeforeningen 
for eiendomsmeglingsforetak. 

 – Avhendingsloven har ikke vært re-
vidert på 22 år, det vil si det har ikke vært 
noen større revideringer siden den trådte 
i kraft. Antallet tvister har på samme tid 
gått vesentlig opp. Dette viser at vi tren-
ger å se alle sider av boligtransaksjonen 
i sammenheng, og at lovverket må være 
harmonisert. I dag er det for eksempel 
ulike ansvarsforhold om du selger med 
megler eller ikke. Vi må få en mer helhet-
lig lov, sier administrerende direktør 
Christian V. Dreyer i Eiendom Norge. 
 Organisasjonen mener regjeringen 
må vurdere å nedsette et utvalg som kan 
legge grunnlaget for en boligkjøpslov.
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Meglerbransjen generer store kostnader for 
selger, men skaper ingen trygg bolighan-
del, det viser det høye konfliktnivået, påpe-
ker fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, 
Thomas Bartholdsen. Endringer i lovverket 
kan avhjelpe situasjonen, tror han.
 – Eiendomsmeglerbransjen har fått en 
mye sterkere rolle i bolighandelen enn for 
30 år siden, men det har ikke gitt oss en 
tryggere bolighandel. Avhendingsloven ble 
vedtatt på begynnelsen av 1990-tallet og 
eiendomsmeglerbransjen har siden utnyt-
tet muligheten til å selge boligen «som den 
er.» Det forbeholdet, som var ment som 
et unntak i loven, har de gjort til norm. 
Samtidig utfordres selgerne hele tiden til å 
bruke mer penger på markedsføring, som 
er meglernes område, mens fakta om til-
standen ikke kommer frem. Og kjøperens 

Forbrukerrådet: 

Skylder på 
meglerne

tid og mulighet til å undersøke objektet er 
kort, etter at meglerne har fått lobbet tiden 
mellom visning og starten på budrunden 
ned til nesten ingenting. I stedet tjener 
meglerforetakene enda mer, som selgere 
av eierskifteforsikringer som forbrukerne 
betaler. Alt mens de beholder makten over 
takstmennene, som burde hatt en langt 
sterkere og mer uavhengig rolle. Disse 
tingene gjør at vi i Forbrukerrådet ønsker 
lovendringer, sier Bartholdsen. 
 Forbrukerrådet mener bruk av gode 
boligsalgsrapporter fra dyktige takstmenn, 
eventuelt regulert i lovverket, vil gjøre 
konfliktnivåene etter boligsalg lavere. 
 – Det er ingen tvil om at det er tilstan-
den som generer mest konflikter, som er 
en belastning for både kjøper og selger, 
påpeker Bartholdsen.

IKKE PROFF SELGER: Christopher 
Bergsager forsøker å holde følge med 

budene som tikker inn på telefonen 
mens han gjør Felicia klar til en tur 

ut. Han føler seg ikke akkurat som en 
profesjonell selger - men lovverket 

behandler ham som nettopp det. 
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Huseiernes landsforbund: 

etterlyser politisk vilje
– Det er ikke tvil om at noe må gjøres. I 
dag har vi en situasjon der forsikrings-
selskaper på både kjøper- og selgersiden 
lever godt av disse konfliktene, i til-
legg til advokatene som bistår partene 
uten forsikring. Disse lønnes også av 
forsikringsselskaper gjennom huseiers 
rettshjelpsforsikring. Konfliktnivået er 
høyt, og i første omgang burde politiske 
myndigheter komme på banen. Dessverre 
synes justisdepartementet hittil å ha vært 
uten interesse for å se på mulighetene for 
en revidering av avhendingsloven, sier 

Anders Leisner, leder for juridisk avdeling 
i Huseiernes Landsforbund. Mange av 
henvendelsene fra medlemmer som 
ønsker juridisk hjelp handler nettopp om 
konflikter etter boligkjøp.
 – Vi får en massevis henvendelser 
rundt dette, og vi har dessverre ingen 
enkel oppskrift på hvordan konfliktnivået 
kan reduseres. I første omgang håper vi 
at en økt bruk av boligsalgsrapporter vil 
hjelpe noe. Det er vår oppfatning at til-
standsrapporten må kobles sammen med 
ansvar for fagmannen. Takstmannen bør 
ansvarliggjøres i større grad. Dette er et 
av mange spørsmål rundt boligsalg som 
Huseiernes Landsforbund vil jobbe mer 
med i tiden fremover, sier Leisner.

i loven om eiendomsmegling. Under av-
snittet om meglers undersøkelses- og opp-
lysningsplikt er det for eksempel en lang 
liste over hva megler skal opplyse kjøper 
om før handelen sluttes. 
 – For meg virker det rart at den pro-
fesjonelle parten i boligtransaksjonen 
har dette klare lovverket å forholde seg 
til, mens det ikke er spesifisert hva selger 
burde opplyse om når selger i ettertid blir 
holdt ansvarlig dersom ingenting er sagt, 
sier Anderssen. 

Nytt forsikringsmarked
Hos Bergsager er det lite som minner om 
en veldig profesjonell boligselger, der han 
sitter i leiligheten på Kjelsås og prøver å 
redde telefonen fra å skli ut av Felicias 
nysgjerrige hender og ned på gulvet. Li-
kevel legger lovverket et enormt ansvar på 
ham. Et ansvar forsikringsbransjen skor 
seg godt på. 
 Avhendingsloven trådte i kraft i 1993. 
Tidligere hadde boligtransaksjoner vært 
regulert av generelle kontraktsrettslige 
prinsipper. Få år etter at den nye loven 
kom i bruk, dukket de første eierskiftefor-
sikringsselskapene opp.
 – Avhendingsloven skapte behov for 
helt nye forsikringsprodukter. Først kom 
eierskifteforsikringen, og noen år etter 
fulgte boligkjøperforsikringene. Det i seg 
selv sier jo litt om at loven ikke akkurat 
har redusert konfliktnivået, sier Anders-
sen. 
 Eierskifteforsikring er selgers forsik-

ring mot krav fra kjøper. Protector er 
størst i det norske markedet, med en 
markedsandel over femti prosent. I 2013 
var selskapets omsetning på området 451 
millioner kroner, og antall skadesaker lå 
på 4 500. 
 Tallene viser at det ikke er små sum-
mer det er snakk om. Men til tross for at 
tallene viser at det er mye usikkerhet ute 
og går i boligmarkedet er det liten, eller 
ingen politisk vilje til å gå inn i problem-
stillingene omkring avhendingsloven, på-
peker Anderssen 
 – Politikerne sitter i stor grad på gjer-
det og venter på at eiendomsbransjen skal 
komme opp med en løsning for dem. I 
beste fall er det en kritikkverdig passiv 
holdning fra politisk hold, mener Anders-
sen. Han mener noe av problemet kan 
være at forholdene rundt boligspørsmål 
er spredt på en rekke ulike departementer. 
Dermed sitter alle og ingen med ansvaret.
 – Sånn sett er tanken om et eget bo-
ligdepartement og en boligminister ingen 
dårlig ide, mener Anderssen. 

Mer ansvar til proffene
Hvordan ville så en god avhendingslov se 
ut? Mer ansvar til de profesjonelle partene 
er ett av mange svar, mener Anderssen. 
 – Megler og takstmann er de profe-
sjonelle partene i boligsalget. Dermed 
burde disse også få mer ansvar. Det er jo 
nokså merkelig at det for eksempel ikke 
finnes noen lov som regulerer takstman-
nens arbeid, og at takstmann ikke er 



39

Justisdepartementet:

Sitter på gjerdet
Mens folk krangler for millioner av kro-
ner, sitter politikerne på gjerdet og venter 
på at bransjen selv skal ordne opp. På 
spørsmål om det er planer om en gjen-
nomgang av lovverket svarer statssekretær 
Vidar Brein-Karlsen i Justis- og bered-
skapsdepartementet at man først ønsker å 
se resultatene av økt bruk av tilstandsrap-
porter i boligomsetningen.

 – Vi følger generelt med på utviklin-
gen på boligområdet, herunder boligsalg 
omfattet av avhendingsloven. Vi har sær-
lig merket oss at takst- og meglerbransjen 
– tross brudd i avtalen mellom Eiendom 
Norge og Norges takseringsforbund/
NITO Takst – arbeider med en ordning 
for økt bruk av tilstandsrapporter. Etter 
vårt syn er det derfor nå mest hensikts-
messig å avvente og følge utviklingen 
på dette bransjeinitiativet og se hvilken 
virkning det vil ha for tvistenivået knyttet 
til omsetning av bolig.

NYOPPUSSET: Christopher Bergsager og hans kone har totaloppusset leiligheten de nå selger. 
FOTO: Chris Borowiak/ DIAKRIT
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en beskyttet tittel, sier Anderssen. I dag er 
det slik at du som selger svarer for eventu-
elle feil takstmannen har gjort. Kjøper kan 
altså rette et mangelskrav mot deg som 
privatperson for en feil som den profesjo-
nelle takstmannen har gjort, og så blir det 
opp til deg som selger eventuelt å ta saken 
videre mot takstmannen. 
 – Man kunne for eksempel hatt en 
regel som gikk ut på at dersom amatør-
selgeren gjorde det han kunne ved å inn-
hente en tilstandsrapport fra en autorisert 
takstmann og engasjerte en profesjonell 
eiendomsmegler til å håndtere salget, 
ble han helt fritatt for ansvar overfor kjø-
peren. Kjøperen måtte i så fall sikres ved 
at hun kunne fremme et krav mot takst-
mannen, eiendomsmegleren eller et av 
disses ansvarforsikringsselskaper. En slik 
ordning ville også styrke kjøperens posi-
sjon ved at han dermed var sikker på at 
motparten hans var betalingsdyktig, noe 
som ikke alltid er tilfellet når kjøperen må 
kreve penger fra en amatørselger som ikke 
har tegnet eierskifteforsikring. Dette er 
imidlertid bare én av mange muligheter. 
Det viktigste poenget er likevel at man må 
få en helhetlig gjennomgang og harmo-
nisering av regelverket, og ikke bare noen 
små, sektorbaserte «klatteløsninger», sier 
Anderssen.
 Hos Bergsager er budrunden over, og 
pappa puster lettet ut i sofaen. Dette er 
ikke noe han har tenkt å gjøre særlig man-
ge ganger i løpet av livet. 
 – Nei, når vi flytter nå, er det nok for 
en god stund, til barna er store og vi even-
tuelt vil ha noe enklere igjen, sier Bergsa-
ger.
 Om lovverket endres innen den tid? 
Det gjenstår å se. raa@huseierne.no 

DETTE KLAGER 
VI PÅ ETTER 
BOLIGKJØP

Mange strekker seg svært langt i budrunden 
og har tilsvarende høye forventninger til 
boligen når de overtar. Skuffelsen blir gjerne 
stor når huset viser seg ikke å være feilfritt. 
Protector eieskifteforsikring har samlet de 
åtte viktigste årsakene til at boligkjøpere 
reklamerer på boligen. 

VANNSKADE

AREALAVVIK

Vannlekkasje kan oppstå 
ved at vann trenger inn i 
boligen utenifra eller ved 
at det for eksempel 
lekker fra rørinn- 
stallasjoner inne i huset. 

At boligen er mindre enn 
oppgitt i salgs- 
dokumentene. RETTSMANGEL

En annens rett i eiendommen, for 
eksempel en veirett. I litt mer utvidet 
forstand er det også ulovligheter, for 
eksempel ikke godkjent oppført 
tilbygg. 

FORURENSING

GRENSE
Kan være for eksempel 
radon i grunnen, søppel. 

OPPVARMING
For eksempel: Feil i pipa 
eller ildstedet som gjør 
fyring vanskelig / farlig.

KONSTRUKSJON
Konstruksjonsfeil omfatter 
feil ved oppbygging / 
dimensjonering for eksempel 
av gulv, tak, vegg. Skjeve gulv 
kan (men behøver ikke 
nødvendigvis) være en 
konsekvens av 
konstruksjonsfeil.

FUKTSKADE
Ofte langsom og langvarig 
oppfukting av materialer 
eller konstruksjoner. Her er 
eldre tak og drenering som 
har nådd sin levetid en 
normal årsak. I tidsrommet 
20 - 60 år er det normalt 
at tekking og drenering må 
skiftes.

ELEKTRISK ANLEGG
Krav og forskrifter endrer seg med tiden, men 
boligeiere trenger ikke å skifte elektrisk anlegg når 
det kommer nye krav; kravene gjelder ved nye 
anlegg, eller større utskiftninger. Ved kjøp av brukt 
bolig må man derfor regne med at anlegget er 
eldre, og kan ha behov for vedlikehold. Dette 
misforstås ofte av kjøpere, da de regner med at 
anlegget skal tilfredsstille nye krav. Selger har 
heller ikke plikt til å få elektriker til å gjennomgå 
boligens elektriske anlegg før salg. 
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anlegget skal tilfredsstille nye krav. Selger har 
heller ikke plikt til å få elektriker til å gjennomgå 
boligens elektriske anlegg før salg. 

TeksT: Rikke ÅseRud  Grafikk: kenneth Lauveng / MediaMania
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Med Somfys motorer, styringer og sensorer styrer du enkelt din markise,
persienne, gardin, belysning, garasjeport mm. Avhengig av sol og vind
styrer sensorene din solskjerming også når du ikke er hjemme.  
Home Motion gjør ditt liv enklere, mer komfortabelt... og du sparer energi!

Hva kan Home Motion bety for deg? Les mer på vår hjemmeside.

Home Motion
– setter ditt hus i bevegelse

Nå kan du styre alle 
dine solskjerminger, 
garasjeporter, belys-
ninger osv. direkte 
fra din iPhone.
Les mer om Tahoma 
på vår hjemmeside.
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EU har bestemt at innen 
2020 skal alle nybygg produ-
sere nesten like mye energi 
som de forbruker.

Det har blitt tabu for norske politikere å snakke om 
boligbeskatning, ettersom ingen av de store partiene 

tør risikere å legge seg ut med the Evil Empire 
– Huseiernes Landsforbund.

Betong tar opp CO2

Valgte hagestell

Beregninger utført av Sintef Byggforsk viser at be-
tongkonstruksjoner som ble bygget i Norge i 2011 
vil ta opp 140 000 tonn CO2  fra luften i løpet av 
antatt levetid på 100 år. Opptaket skjer gjennom 
karbonatisering, som er en naturlig prosess kjent i 
mer enn 100 år, skriver Cement Nå.

Et samboerpar i Bærum valgte 
bort stressende turnusjobber 
som helsearbeidere. Nå tilbyr 
de planting, plenklipping, be-
skjæring og ukentlig vedlike-
hold av private hager, skriver 
Budstikka. Jungeltelegrafen 
spredte seg fort, og det tok ikke 
lang tid før de fikk respons da 
de startet opp sist sommer. 
Både seniorer og yngre barne-
familier med dårlig tid er blant 
kundene. Foto: Scanstock-
photo.

Tidlig vår
Slåpe er en plante i rosefami-
lien som trives i åpne landskap 
og i kystnære strøk. I tidligere 
tider trodde man slåpebusken 
hadde overnaturlige krefter, og 
det var tradisjon å henge opp 
slåpekvister for å beskytte seg 
mot hekser Valborgsmesseaf-
ten. Nå pryder de rosa blom-
stene et helt nytt porselens-
servise fra Wik & Walsøe.

Rasmus Haugen sandvik, aRbeideRpaRtiets studentlag i beRgen

Hver gang vi møtes
Hver lørdag benker bortimot en million nordmenn 
seg foran TV2-skjermen og ser «Hver gang vi mø-
tes». Rammen rundt programmet er Vestre Kjer-
nes Gård i Våler. Hovedbygningen er fra 1939, og 
stod uforandret fram til i 2002. Da ble alt malt hvitt, 
men etter råd fra scenograf Marianne Stensrud har 
rommene nå fått farger.  Foto:Jan Larsen / Ifi.

Ishavskatedralen i Tromsø er ett av seks bygg som har 
fått Norges høyeste utmerkelse innen arkitektur, Houens 
Fonds Diplom. Bygget, som er tegnet av arkitekt Jan 
Inge Hovig, ble ikke spesielt godt mottatt av menig-
heten da det ble reist i 1965. Krusifiks manglet, 
og det kom for mye lys inn i kirkerommet, mente 
mange. Også Grieghallen i Bergen fikk mye pep-
per da den ble reist. Men det ligger i arkitek-
turens natur at utskjelte bygg blir mer ak-
septert med årene, sier arkitekturpsykolog 
Oddvar Skjæveland.
 – For det første handler det om at folk 
venner seg til ting. Det andre er at hvis 
bygningen har en god funksjon, så får også 
publikum etter hvert et godt forhold til 
den, sier han til Aftenposten. Ishavskate-
dralen scorer høyt på symbolikk, og er blitt 
et ikon for Tromsø. Grieghallen scorer høyt 
på funksjon og relasjon. Foto: NTBScanpix 
/ Tom Schandy

Utskjelte 
Bygg priset

  sett & HØrt // FEBRUAR 2015

Passivt blir standard
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Når det er for få utleieboliger i forhold til antall mennesker 
som ønsker å leie, er det alltid noen som taper.

Færre bor på gård
Mens nærmere 10 prosent av befolkningen bodde på land-
brukseiendommer i 2006, var andelen i 2013 redusert til 
8 prosent. I Akershus og Vestfold bor 5 prosent av befolk-
ningen på gård, mens en fjerdedel av innbyggerne i Sogn 
og Fjordane bor slik. Mange ubebodde eiendommer blir 
brukt som feriebolig. Foto: Tyler Olson / Scanstockphoto.

– Den sterke veksten gjør at fortida forsvinner raskere enn andre steder i landet. Det fordrer lo-
kalpolitikere som evner å ta vare på kulturarven og historien. Det vil være et svik om vi ikke mak-
ter å gi våre etterkommere mer enn rester fra tidligere generasjoners liv og virke på Romerike, 
skriver samfunnsredaktør Lars M.J. Hansen i en kommentar i Romerikes Blad. At Lillestrøm har 
maktet å ta med seg noe av fortidas grammatikk inn i den nye tid, er ikke først og fremst kom-
munens, men lokalpatriotiske ildsjelers fortjeneste, mener han. Bevisstheten om viktigheten av 
felles, identitetsskapende kulturminner går sakte, men sikkert framover, men flere kommuner 
mangler oversikt over hvilke minner som eksisterer og hvilke som er blitt borte. Bildet viser Lur-
kahuset fra tidlig 1800-tall – et av Lillestrøms eldste bygg. Foto: gcardinal / Wikipedia. 

– Et svik

Lars aasen, Leieboerforeningen tiL bobra!

Fjernavleser vannforbruket
Nordmenn bruker dobbelt så mye vann som 
danskene. Dette synes Sigdal er ille, og har 
derfor som en av de første kommunene i lan-
det innført fjernavlesning av innbyggernes 
vannforbruk. De innfører vannmålere med 
radiosendere på hver eneste boenhet. Hensik-
ten er å redusere vannforbruk, kostnader og 
sikre rettferdig betaling. Foto: Mikael Damkier 
/ Scanstockphoto.

I 2013 var 408 000 per-
soner i Norge bosatt på 
en landbrukseiendom. 
Hver femte landbruks-
eiendom med bolighus var 
uten fast bosetting i 2013.  
Kilde: SSB

Gammelt tre
Alstadloftet i Rollag er et av 
Norges eldste bygg, og stam-
mer fra 1100-tallet. Det har 
lenge vært hevdet at lafte-
teknikken opprinnelig kom fra 
Russland. Dagens forskere stil-
ler seg noe tvilende til dette, 
blant annet fordi russernes laf-
teteknikk er mye mer primitiv 
enn Norges og Sveriges, skriver 
Universitetet i Stavanger på 
sine hjemmesider. Foto: Arn-
stein Rønning / Wikipedia.

Litt mer 
for eid tomt
I 3. kvartal 2014 ble det omsatt 
i underkant av 3 400 bebygde 
fritidseiendommer i fritt salg. 
Sammenliknet med samme 
periode året før var det en re-
duksjon på 1 prosent. Gjennom-
snittlig kjøpesum per omsatte 
fritidsbolig på eid tomt var 1,5 
millioner kroner, mens gjen-
nomsnittet for hytter på festet 
tomt var 1,4 millioner kroner. 
Foto: Andrzej Tokarski / Scan-
stockphoto.

  sEtt & HØRt // Februar 2015

Mange tomme 
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Historie er jo din sterke side; fortell oss din egen bolighistorie?
– Jeg pleier å si at vi startet på toppen og jobbet oss nedover, i 
hvert fall i forhold til standard. Min kone og jeg giftet oss i 1967. 
Da hun fikk jobb i Follo fikk vi leie et helt fantastisk hus av en 
gammel krigsflyger fra andre verdenskrig. Vi har aldri senere hatt 
en tilsvarende boligstandard til tross for at vi ikke eide, men leide 
til en gunstig pris. Så flyttet vi til Tromsø i 1974 og kjøpte en 
blokkleilighet til 24 000 kroner. Så flyttet vi til et hus på Tromøya 
og videre til Oslo i 1991 etter å ha pendlet i halvannet år. Vi fikk 
en utrolig god deal på vår leilighet i Thomas Heftyesgate. Her har 
vi bodd siden. 

Historisk har vi sterke bånd til våre egne hus. Hvordan er ditt 
forhold til ditt hus?
– Vel, jeg driver jo aktiv voksenopplæring på mine barn om hvor-
dan ting skal vedlikeholdes. Hjemme har vi jo vaktmester, men 
på hyttene påTjøme og i Lofoten er det jo jeg som må trå til. Det 
er noe jeg generelt liker å gjøre. Så lenge jeg har helsen i orden vil 
jeg fortsette med denne voksenopplæringen.

Oslo, Tjøme, Loften – det er litt eiendom å holde orden på det?
– Ja, og ikke minst å verne om. Vi har en helt egen evne til å 

være beskyttende overfor det som er vårt. Det 
er jo sånn i Norge, og kanskje spesielt i Lofoten, 
at når du blir jordeier så ber du samtidig om å 
få konflikter. Vi er ekstremt beskyttende overfor 
vårt eget territorium og vår egen eiendom. Det 
er jo snålt at vi som fredsnasjon er så kranglete 
når det kommer til naboene våre. Jeg har dess-
verre ikke klart å unngå å havne i et par slike 
situasjoner selv. Vi hadde noen somre hvor det 
gikk litt hett for seg, men alt dette er bilagt nå. 
Min kone arvet dette stedet i Vestvågøy veldig 
tidlig, og her har vi investert ganske mye. Vi er 
faktisk nærmeste nabo til vikingmuseet på Borg, 

så det første vi ser når vi våkner om morgenen er vikingskipet 
som ligger utenfor museet.

Hvordan rekker dere å bruke alt?
– Vi har måttet inngå et slags kompromiss som ennå ikke 

TEKST: Dag Erik kongsliE   ILLUSTRASJON: HErb

 HUS&BOLIG Spør // GEIR LUNDESTAD    

Da Geir Lundestad ble jordeier i Lofoten fikk freds-
generalen erfare at krigen er nærmere enn man aner. 

Ofte bare på andre siden av tomtegrensen.

Når du kommer til Japan 
og Kina for eksempel er 

det ikke alltid noen bonus 
å være nordlending. 

Vær du sikker!

Fredsgeneralen 
dimitterer
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• Gikk nylig av som direktør for Det norske Nobelinstitutt etter 
 25 års virke i stillingen.

• Skal nå i gang med å skrive bøker fra sine 25 Nobel-år.

• Tror neppe han blir mer husket i ettertiden enn sine forgjengere.

Fakta // 
GEIR LUNDESTAD
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er ferdig. Vi må ha en plan for bruken. Vi har delt inn året i 
brukstid på disse eiendommene. Planen enn så lenge er at vi 
deler opp vår, sommer og høst mellom Tjøme og Vestvågøy, 
også har vi vinteren i Oslo. Det eneste vi nå trenger å bli enige 
om er hvor grensene for årstidene faktisk går.

Ingen hytte på fjellet, altså?
– Nei, jeg har en kolossal dragning mot havet og det er det 
eneste ankepunktet på den leiligheten jeg har i Oslo nå. Vi bor 
i feil ende av Thomas Heftyesgate. Men jeg kan også tillegge 
at jeg ikke er noe båtmenneske heller. Båt er en dårlig investe-
ring. Jeg må si som Carsten O. Five sa; «å ha båt er som å rive 
tusenlappene i filler mens du ta en iskald dusj.» Men jeg har 
en liten båt. En jeg aldri bruker.

Føler du sterkere tilhørighet noe sted enn andre? 
– Jeg er jo oppvokst i Bodø og er skikkelig nordlending og 
liker naturligvis hjemstedet veldig godt. Men jeg er ikke så 
innmari knyttet slik at jeg blir dratt i den retningen til enhver 
tid. Jeg har bodd så mange steder nå at man ikke kjenner noen 
sånn voldsom dragning tilbake til noe opprinnelig.

Nå som du takker av etter 25 år, hva skal tiden brukes til?
– Nå skal jeg skrive to bøker som handler om nobelprisen. 
Den første boken skal handle om de 25 prisvinnerne som jeg 
har fått jobbe med og den andre boken skal handle om alle 
prisvinnerne opp igjennom årene fra 1901 og opp til i dag. 
Den første boken har jeg faktisk fått tilbud om av alle norske 
forlag, og den føles meningsfylt for meg.

Hvilken fredsprisvinner har vært spesiell for deg? 
– Det er et spørsmål jeg ofte får. De er jo spesielle på hver 
sin måte alle sammen, og de er ekstremt forskjellige. Felles 
for de alle er at de har et stort indre mot. Alle har gjort inn-

trykk. Men skal jeg velge en 
person er det klart det var 
spesielt å møte Gorbatsjov. 
Han var jo min første pris-
vinner og er et kjempenavn 
i historien.

Hvis du kunne velge en per-
son fra historien; hvem ville 
du invitert hjem på middag? 
– De mest interessante per-
sonene er jo diktatorene. 
Og jeg har jo interessert 
meg for de tre verste; Hit-
ler, Stalin og Mao. Men jeg 
ville nok valgt Franklin D. 

Roosevelt til bords. Der kan du studere og studere personen, 
men du klarer aldri å komme til bunns. Disse personene er 
store fordi de til dels er så kompliserte at de skaper forskjellige 
inntrykk hos folk.

Hva er det du mener nå du sier at norske politikere har misfor-
stått Nobels fredspris?
– Det har blant annet med valget av komitemedlemmer og 
hvem som passer til vervet. Jeg står jo for det som jeg sa om 
hvem som ble blåst opp i mediene. Det er jo ingenting nytt 
ved det. Dette har jeg uttalt tidligere, og det er et prinsipielt 

Det er jo sånn i 
Norge, og kanskje 

spesielt i Lofoten, at 
når du blir jordeier 
så ber du samtidig 
om å få konflikter.

Med superbredbånd – opptil 60 Mbit/s,  
kan du nyte alt det fine Internett byr på  

– til en fast lav pris!

07900

homenet.no

Spesialpris for
HL-medlemmer :)
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synspunkt jeg har. Derfor var det veldig sensasjonspreget at 
det nå ble knyttet opp i mot Jagland. Det sier nok heller mer 
om hva alle andre legger i mine uttalelser enn hva jeg selv leg-
ger i det. Jagland og jeg har et godt forhold, og det forventer 
jeg at vi fortsetter å ha. Vi har jo hatt komitemedlemmer som 
har hatt ekstremt bratte læringskurver ettersom de har kom-
met inn med null bakgrunn fra utenrikspolitiske oppgaver.

Får du noen gang nobelprisvinnere på besøk hjemme og har du 
vært hjemme hos noen av dem?
– Nei, de er jo her i Norge kun i embetes medfør. Så det er 
aldri tid til det, men bortsett fra de veldig store og kjente per-
sonene så har jeg blitt personlige venner med de fleste av dem. 
Vi treffes verken hjemme hos meg eller hos dem, men vi mø-
tes på konferanser og på hoteller. På den annen side har jeg 
jo vært utrolig privilegert som har fått lov til å fotfølge disse 
personene når de er i Oslo. Og da kommer du dem ganske 
tett innpå livet.

Hvem burde hatt fredsprisen, men som aldri fikk den?
– Det er jo en som virkelig skiller seg ut sånn sett og det er 
Ghandi. Jeg har i mange foredrag snakket om hvor synd det er 
at han aldri fikk prisen. Det kommer alltid til å stå i historie-
bøkene at han ikke fikk den. Han skulle jo få den, men så ble 
han skutt og da falt det hele litt bort. Man kunne gitt den til en 
person som er død, Dag Hammarskjøld fikk den jo etter sin 
død, men når det ikke ble gjort med en gang er det dessverre 
sånn at det nå er for sent.

Hva slags bilde mener du nordmenn har av seg selv og hvordan 
harmonerer det med hvordan resten av verden ser på oss?
– Nordmenn er ekstremt interessert i Norge. Men vi utgjør 
mindre enn en promille av jordens befolkning. Dette faktum 
kommer ikke alltid like godt frem i norsk debatt. Det er en 
evig dyrkelse av oss selv. Som historiker synes jeg vi har lagt 
altfor stor vekt på norsk historie i undervisningen i skolen. Så 
kan man kanskje si at dersom ikke nordmenn gjør det så vil 
ingen andre gjøre det. Men allikevel så tror jeg utlendinger 
generelt synes at nordmenn er godt orienterte og at vi er åpne 
og livlige. Når du kommer til Japan og Kina, for eksempel, er 
det ikke alltid noen bonus å være nordlending. Vær du sikker!

Og hva slags bilde kommer verden til å ha av Geir Lundestad 
i ettertiden?
– Hmmmmm jeg tror ikke man skal ha noen illusjon om at 
man blir husket. Se på bildene på veggen her. Der henger alle 
lederne for Nobelinstituttet. Kan du noe om noen av dem? 
Nei, nettopp – jeg har ingen illusjon om at jeg skal bli husket. 
Som historiker har jeg et veldig realistisk forhold til sånt.

Hvis du som historiker ser inn i fremtiden – hva ser du?
– Det er lettest å spå historien i ettertid, av typen «hva var det 
jeg sa», eller «dette var ikke uventet». Man kan jo spå ting som 
man vet kan skje, men man kan aldri si noe som helst om når 
ting kommer det kommer til å inntreffe.

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

Ta boligen tilbake!
Vi har unike løsninger for rehabilitering av kjellere. 
Spør oss om ditt fuktproblem.

• Kjeller
• Krypkjeller
• Boder
• Garasjer
• Leiligheter

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

Vi løser ditt radonproblem 
med våre gode løsninger!
Radonproblemet løses raskt, enkelt og rimelig

Vi kan tilby:
• Radonsug
• Radonbrønn
• Ventilering

• Sporfi lm
• Digital måling av  
 radon

Vi hjelper deg til 
en frisk bolig!

Frisk og 
tørr kjeller

RADON
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HL-SPOT er strøm til inn-
kjøpspris kombinert med en 
unik mulighet for å velge  
fastpris i relevante vinter-
perioder. Smart, ikke sant?
 
Strøm til innkjøpspris har i  
følge Statistisk sentralbyrå 
vært den billigste avtale-
formen de siste 13 årene.

BESTILL I DAG!
www.norgesenergi.no/hl 
eller ring 810 33 700

HL-SPOT
– din medlemsfordel

Klatring i vedhierarkiet krever målbevisst innsats over tid, men kan 
også gi verdifulle bivirkninger. Du kan jo begynne med å kjøre en 
tur i aktuelt område og se om det kommer opp mye skog omkring 
dyrket mark. Kjør inn på gården til eieren og tilby at du hogger 
noen trær der han ønsker, drar kvisten til anvist plass, transporte-
rer veden bort på omforent måte og blir enig om eventuell godt-
gjørelse. Syns du dette krever for mye sosialt mot, kan du gå veien 
om kommunens landbrukskontor. De kan tipse deg om bønder 
som bør rydde omkring jordene sine.
 Så må du skaffe deg en motorsag og en kløyveøks og nød-
vendig verneutstyr; støvler, bukse og hørselvern er viktigst. Er du 
ferskis kan et motorsagkurs spare deg for mye ergrelser og farlige 
situasjoner.
 Da kan arbeidet begynne. Ei økt med vedhogging i skogkanten 
gir både frisk luft, allsidig bruk av kroppen og naturopplevelser. 
Dessuten er det nyttig for deg som får ved, og for bonden som 
får litt større avling. Er du en hyggelig og pålitelig person, kan det 
også hende at du får utvidet kontaktnettet med en gårdbrukerfa-
milie. 
 Etter mange økter i vedskogen og med litt flaks, får du kanskje 
låne bondens velvoksne John Deere og kan ankomme byggefeltet 
med en 8 tonns henger med egenhogget ved. En slik situasjon vil 
nok true regjerende vedkonges status, men det er ikke mitt pro-
blem.
     Vedentusiast

debatt // bolig    

Snakk med en bonde

I artikkelen «Unngå råte i gamle hus» står det at isolasjon stenger 
fukten inne. Det  er jo en sannhet med modifikasjoner.
 En eldre dame isolerte kjelleren, som  ble fuktig etter isolering, 
og det endte med en anbefaling om å rive hele huset. Dette er jo di-
rekte sludder og vås uten å skrive noe om årsaken til skaden. Hvis 
det brukes plast etter nye krav, eller at det har vært fuktige mate-
rialer som isolasjonen er lagt i? Eller har dere andre svar som ikke 
er skrevet i medlemsbladet?
 Plast i en bolig skulle vært forbudt for da er du garantert at det 
blir fukt og deretter råte. Mange håndverkere er uenig i bruken av 
både plast og gipsplater, men må bruke det eller mister de jobben. 
Jeg skulle ønske at det kunne bli  ulovlig å bruke plast i hus fordi 
de råtner etter ca. 15 år. Før skulle vegger og tak puste, hva er så 
galt med det?
     Tor Thyholdt

Forby plaSt
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Har nettopp lest Hus & Boligs interessante artikkel om installasjon 
av smarte strømmålere. Første et tilbakeblikk. Du husker sikkert 
for en del år siden da en fimbulvinter med lite nedbør høsten før, 
ga oss kraftunderskudd og skyhøye priser. En del brukere klaget 
over at beløpene ble svært store, og for en del minstepensjonister 
i gamle trekkfulle boliger, delvis uoverkommelige. Kraftleverandø-
rene fant da « i sin godhet» ut at de kunne hjelpe 
disse stakkars menneskene, ved at de ikke lenger 
sendte regning hvert kvartal, men hver måned. 
Beløpet ble da selvfølgelig lavere for hver inn-
betaling, men dette betydde bare at forbrukeren 
ikke lenger fikk glede av beløpet på sin bankkonto 
i tre måneder, denne fordelen ble glatt overført til 
kraftselskapene og netteierne.
 For den enkelte ble kanskje ikke rentegevin-
sten av et par tusen kroner så stor, men for f.eks. 
Hafslund, som fikk innbetalt flere hundre millio-
ner kroner opptil to måneder tidligere enn tidli-
gere, ble gevinsten formidabel. Fikk forbrukeren noe igjen for det? 
Nei da, det ble bare fokusert på at man betalte mindre hver gang, 
men det ingen nevnte, var at bruttobeløpet ble akkurat det samme 
som før, uten at forbrukeren tjente noe på det. Dette bare for å gi 
litt bakgrunn for hvordan kraft- og nettleverandørene opererer. 
 Med smarte strømmålere får kraftleverandørene oversikt over 
forbruket time for time, og kan derfor hindre dem som i dag le-

SmarTe STrømmålere ser av målerne sin med «lavt forbruk» når strømprisen er høy, og 
«høyt forbruk» når prisen er lavere, dog slik at totalen blir korrekt. 
Og de truer personvernet, som beskrevet i din artikkel.
 De reklamerer med at forbrukerne kan tjene på ordningen ved 
å bruke strøm i den tiden av døgnet det er lavest pris. Alle vet at 
dette er om natten. Hvor mange strømkunder vil, etter installasjon 
av smarte målere, lage middag midt på natten, eller for den saks 
skyld dusje klokken fire om morgenen? Bruk av energikrevende 
apparater om natten eller når man er fraværende på jobb e.l., 

som f.eks. vaskemaskiner, tørketromler og opp-
vaskmaskiner, blir allerede i dag sterkt frarådet 
av fagfolk, på grunn av mulig tørrkjøring og derav 
følgende brannfare. Så det hele koker ned til at de 
eneste som har noen målbar fordel av å installere 
smarte strømmålere er – ja nettopp –  kraft- og 
nettleverandørene.
 Jeg stiller derfor spørsmål om jeg som kunde 
kan pålegges å anskaffe et produkt jeg overhodet 
ikke er interessert i å kjøpe? Et produkt som ikke 
bringer meg noen fordeler. Selgeren har meg selv-
følgelig i sin hule hånd: Betal det vi forlanger, eller 

vi stenger strømtilførselen.
 Jeg vil gjerne spørre om Huseiernes Landsforbund kan tenke 
seg å fronte et krav om at hvis smartmålere ønskes montert – vær 
så god, men ikke send regning? Vi snakker som kjent om fire til 
fem tusen kroner. Hva sier juristene?

Richard Strand

 Hvor mange strøm-
kunder vil, etter in-

stallasjon av smarte 
målere, lage middag 

midt på natten?
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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 3.490,-
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

Det var damen – i nummer 5 – som syntes det var utettferdig at 
hun måtte betale for at hun selv tok seg av renovasjonen på hytta 
si. Men det var vel ikke rengjøringa ho snakke om, det var vel det 
at ho tok søpla med seg hjem og likevel måtte betal for det. Her 
i landet må ALLE betale for renovasjon, uansett hvor de bor eller 
oppholder seg. Det være i boligen i byen eller på hytta / hyttene 
på landet. At noen skal få slippe fordi de har to eller flere boliger, 
synes ikke JEG er noe særlig (rettferdig). Og syns de det er for dyrt 
å betale for to, da burde de holde seg til den ene (boligen).
       En annen ting er at renovasjon betyr 

arbeidsplasser. Både i byen og på lan-
det. Hvis alle hytteeierne tar søppelet 
med seg til byen, blir renovasjonsve-
senet DER overbelastet og prisen går 
opp, samtidig som renovasjonsvesenet 
på landet får for lite å gjøre, og så sier 
DE opp folk. Har damen tenkt på det? 
Jeg antar at hun ikke bryr seg katten 
om slikt. Har ikke inntrykk av at hytte-

folket utover landet bryr seg så mye om andre folk har arbeid eller 
ei, så lenge de kan kose seg på hyttene sine. Og det kaller jeg grov 
illojalitet. Det var nå min mening om dette. Hilsen en som BOR i en 
hyttekommune, og også har ei slags hytte – i samme kommune. 
Har hatt i mange, mange år.
      Olav Birkeland

debatt // bolig    

dobbel renovasjonsavgift?

Jeg bor i et gammelt hus og varmer opp med ved, varmepumpe 
og noe elektrisk gulvvarme. Blir det kaldere enn  minus 12 ten-
ner jeg opp en pottebrenner og  bruker fyringsolje nr 1, tilnærmet 
dieselolje. Årlig forbruk de siste 10 år er mindre enn 100 liter. Be-
skjedent sammenliknet med en dieselbil. Nå forstår jeg at bruk av 
fossilt brennstoff til oppvarming skal bli forbudt fra 2020. Gjelder 
det også et så lite forbruk som mitt?  Er det mulig å få dispensa-
sjon? Gjelder forbudet også bruk av gasspeiser?
 Jeg har også hørt at gamle oljetanker må fjernes. Min tank 
rommer 1000 eller 1200 liter og er i glassfiber. Jeg bor i et uregu-
lert villastrøk, langt fra drikkevannskilder og ingen av naboene har 
nedgravd tank. Miljøkonsekvensene fra en lekkasje fra min tank 
ville bli minimale. Må også jeg fjerne tanken, selv om den er tom? 
Finnes det mulighet for dispensasjon?
     Medlem Fjellstrand

SVAR: Som fossile energikilder omfattes kull, råolje, naturgass, 
oljesand og oljeskifer. I boligsammenheng dreier det seg som 
regel om oljefyring eller fyring med parafin. I juni 2012 vedtok 
Stortinget klimaforliket og et forbud mot fyring med fossil energi 
i 2020. Hvordan forbudet vil se ut i praksis og hvordan det vil bli 
håndhevet er ennå ikke avklart. Forbudet vil angå alle boligeiere 
som varmer opp boligen sin med fossil energi gjennom et oljefyrt 
sentralvarmeanlegg eller en parafinkamin.
 Når oljefyring i 2020 forbys i Norge, betyr dette at 100 000 olje-

fossil oppvarming

Det kaller jeg 
grov illojalitet.
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Rens avløpsrørene, før det er for sent!

Glem ikke vedlikeholdet av avløpssystemet!
Etter 20-30 år har rørene ofte ikke mer enn 20-40% kapasitet 
igjen. Renser man alle avløpsrørene periodisk elimineres  
mulighetene for tette avløp. Rørene blir helt rene og får  
samme kapasitet som da de var nye. På ”kjøpet” får man  
en teknisk status på hele avløpssystemet.

Fast pris på standard enbolig 5.600,-
Prisen inkluderer rensing av hele avløps- 
systemet ut til kommunalt tilkoblingspunkt  
eller septikktank med inntil 4 spylepunkter.

”Det surkler og bobler i vasken. Det lukter vondt. Vannet renner ikke 
unna i sluket og jeg har hatt tett avløp flere ganger.” Kjente problemer?

Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Oslo,Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, 
Tønsberg, Horten, Holmestrand, Drammen, Kongsberg, Lillestrøm, Hønefoss. w
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Ring gratis nå! 800 35 300
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fyrer må fjernes eller bygges om. Omfanget av Stortingets vedtak 
er ikke endelig, og det skal nok utarbeides enkelte unntak. Så vidt 
HL kjenner til er arbeidet i gang i regjeringen, men det er usikkert 
når forslaget blir sendt på høring.
 Bakgrunnen for at politikerne ønsker å forby oljefyring fra 
2020 er reduserte klimagassutslipp. Når man bytter fra oljefyring 
til varmepumpe oppnår man også mange andre miljøgevinster. I 
byer og tettsteder vil det være positivt at man får redusert lokal 
luftforurensing og risikoen for lekkasje til grunn eller vann elimi-
neres.
 En nedgravd oljetank innebærer en risiko for forurensning til 
grunnen. I følge forurensningsloven er det eier av oljetanken som 
er ansvarlig for vedlikehold, utbedring og eventuelt fjerning. Eier 
er også ansvarlig dersom det oppstår lekkasje, hvilket kan bli 
kostbart. HL har hørt om tilfeller hvor kostnadene har nærmet 
seg flere hundretusen og bortimot en million kroner. Har man en 
utdatert oljetank, vil det derfor være en fordel å få denne fjernet 
fra grunnen før den starter å lekke.
 Hva som derimot passer best for deg og ditt hus kan en 
energirådgiver hjelpe til med å finne ut av. Enova kom med nye 
tilskuddsordninger 5. januar i år. Du kan få nå tilbake 25 prosent 
av dokumenterte totalkostnader, inkludert merverdiavgift, men 
maksimalt 10 000 kr for fjerning av oljekjel og tank når du instal-
lerer en fornybar varmekilde. Hvis du så for eksempel installerer 
en luft til vann varmepumpe kan du i tillegg få tilbake maksimalt 

10 000 kr. Har varmepumpa ener-
gimåler for strøm og varme, økes 
maksimalt beløp til 20 000 kr. Totalt 
vil man da kunne få kr 30 000. Til-
skuddet Enova gir varierer avhengig av 
hva man installerer. Maksbeløpet for 
fjerning av oljetank og installering av 
væske til vann varmepumpe er kr 
40 000. I fjor var støtteordningen på 

inntil kr 25 000 for utskifting av oljekjeler hos privatpersoner. I 
tillegg kan du få økonomisk støtte til rådgivning for å finne det 
alternativet som passer best for ditt hus.
 Stortinget varslet betydelige støtteordninger i forbindelse med 
utskiftning av oljekjeler. Økningen fra 10 000 til 25 000 i mai 2013 
og økningen i år kan være den økningen, eller kanskje kommer det 
noe mer. Det er derfor ikke godt å si om man bør starte prosessen 
med utskiftning allerede nå, eller om man bør vente til forbudet 
blir vedtatt.
  Annita Magnussen, advokat i Huseiernes Landsforbund



TRENGER DU 
ADVOKATBISTAND?
Trenger du bistand utover den svartjenesten som er gratis for medlemmer, kan du ta kontakt med en av 

HLs samarbeidsadvokater. Som medlem får du en halv times gratis bistand, deretter 20 prosent rabatt på 

advokatens vanlige timesats. Det forutsettes at du i første møte med advokaten sier fra at du er HL-medlem.

ADVOKAT GEIR KRISTOFFERSEN
Fast eiendom, arv, skifte, familiesaker, husleie, 
erstatning, arbeidsrett, forretningsjuss, 
alminnelig praksis. Eiendomsmegling.

Bryggeriveien 6, 1607 Fredrikstad. 
Tlf.: 69 95 50 40. Fax: 69 95 50 45. 
Epost: kristoffersen@advokatf.no
www.advokatf.no
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ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN DA 
v/adv. Erik Johnsrud og adv. Anette Eckhoff. 
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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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

SL
O

   A
K

ER
SH

U
S

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 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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ASKERADVOKATENE 
v/adv. Bugge, Ryengen, Strenge Næss og Varmann        
Fast eiendom kjøp/salg, mangelsaker, husleie, 
nabosaker, ekspropriasjon, entreprise, forsikrings-
saker, personskade, feilbehandling, arv & skifte.

Strøket 8, Postboks 84, 1371 Asker. 
Tlf.: 66 90 70 80. Fax: 66 90 70 81. 
www.askeradvokatene.no

A
K

ER
SH

U
S

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

SL
O

   A
K

ER
SH

U
S

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 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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Advokatannonser fortsetter på side 60.
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Flere krangler om

rengjøring
Manglende rengjøring og skyldig leie er de vanligste årsakene 

til konflikter mellom utleiere og leietagere.

Løsninger på vanskelige 
juridiske problemer

 JUSS // bolig     54-62Si
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Revisjon  
av loven

Antall tvister mellom utleiere og leiere holdt seg 
på samme høye nivå som året før, viser ferske 
tall fra Husleietvistutvalget.
 – I 2014 mottok vi 1 500 klagesaker. Det er 
på samme nivå som i 2013, sier Stein Stavrum, 
direktør for Husleietvistutvalget (HTU). Utval-
get er opprettet av Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet for å mekle og treffe avgjø-
relser i konflikter mellom utleiere og leietakere 
av boliger. 

Lang krangleliste
– Vi får flest erstatningssaker med krav fra utlei-
er på grunn av for eksempel mangelfull rengjø-
ring eller skader på leieobjektet ved fraflytting. 
På dette området har vi sett en kraftig økning i 

antall konflikter gjennom de senere årene, sier 
Stavrum. Skyldig husleie inntar er en klar an-
dreplass på kranglelisten. 
 Om lag tre fjerdedeler av tvistene er knyt-
tet til disse sakstypene, som er de dominerende 
stridstemaene. På de neste plassene følger kran-
gler i forbindelse med oppsigelse, ulovlig depo-
situm og saker om fastsettelse av leie, opplyser 
Stavrum. 
 Oslo og Akershus ligger på topp i antall kla-
gesaker hos HTU. 
 – I løpet av siste treårsperiode sett under ett 
har økningen i antall klagesaker vært i overkant 
av 10 prosent. Dette kan ha sammenheng med 
at tilbudet har blitt bedre kjent, sier Stein Stav-
rum.

Vi trenger å bygge 
flere og rimeligere 
boliger, slik at det 

blir enklere for 
unge å komme inn 
på boligmarkedet.

HL ønsker å beholde 
begrensningen som 
gjør det mulig å eie 
kun to seksjoner i et 
sameie.

Se opp   
for is
Ifølge politivedtek-
tene i de fleste kom-
muner har huseier 
plikt til å rydde tak 
for snø og is slik at 
ras unngås.

TeksT: NiNa GraNLuNd Sæther   FoTo: deNyS Prokofyev / ScaNStockPhoto

kommuNaL- oG 
moderNiSeriNGSmiNiSter 
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– Skal du kjøpe en leilighet som er leid ut 
når kjøpekontrakten skrives under, kan du 
komme opp i mange vanskelige situasjo-
ner. Så lenge du har tungen rett i munn og 
kommuniserer godt med alle involverte 
skal jeg ikke fraråde noen fra å kjøpe slike 
objekter, men man bør være forberedt på 
at det kan oppstå komplikasjoner, sier ad-
vokatfullmektig Morten Fæste i Huseier-
nes Landsforbund.
 Høsten 2014 kjøpte Thomas Tangnes 
en leilighet i Oslo. I leiligheten bodde det 
en kvinne som hadde tegnet leiekontrakt 

med forrige eier. Siden Tangnes selv 
ønsket å bo i leiligheten, sa han opp 
leieforholdet med en oppsigelseses-
frist på tre måneder. Men leietaker 
motsatte seg oppsigelsen, klaget 
og nektet å flytte ut. Dermed var 
Tangnes i ei klemme. Han hadde 
kjøpt en leilighet med en leier som 
ikke ville flytte. 

Risikofylt med 
leier på kjøpet

Å kjøpe bolig med et eksisterende leieforhold 
kan lett gi deg hodebry.

 Leier har gjennom 
husleieloven et svært 
sterkt oppsigelsesvern. Viser 
det seg at leier har større behov for bo-
ligen enn du har, kan retten i verste fall 
konkludere med at du må se deg om etter 
et annet sted å bo selv om det er din bolig.
 – Ifølge loven har leieboer rett til å 
protestere mot en utkastelse personen 
mener er urimelig. Da havner saken i for-
liksrådet, eventuel i Husleietvistutvalget 
der dette finnes. I Oslo, hvor man tar slike 
saker kjapt unna, kan det likevel ta opp i 
mot to måneder å få en avklaring her, for-
teller Fæste. Leier har et sterkt vern i hus-
leieloven, men Husleietvistutvalget kom-
mer nesten alltid frem til gode løsninger, 
mener han.

Mange vanskeligstilte
– Dersom leier har mottatt en gyldig 
oppsigelse som leier ikke ønsker å 

TEKST: Dag Erik kongsliE

Man bør være 
forberedt på at 
det kan oppstå 

komplikasjoner.

aDvokatfullMEktig 
MortEn fæstE i Hl
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LEIER VIL 
IKKE FLYTTE.

RYKK TILBAKE 
TIL START.

OPPSIGELSEN 
ER IKKE GYLDIG.
RYKK TILBAKE 

TIL START.

LEIER 
PROTESTERER 

PÅ OPPSIGELSEN.
RYKK TILBAKE 

TIL START.

HTU FINNER AT 
LEIER HAR MEST 

BRUK FOR HUSET.
RYKK TILBAKE 

TIL START.

DU MÅ MØTE I 
HUSEIERTVIST-

UTVALGET.
STÅ OVER 
TRE KAST.

DU GLEMTE 
Å SENDE FLYTTE-

OPPFORDRING.
RYKK TILBAKE 

TIL START.

LEIER BLIR GJEN-
INNSATT I LEIEFOR-
HOLDET PGA SELV-

TEKT. RYKK TIL-
BAKE TIL START.

L E I E B O E R S P I L L E T

Vi holder orden 
på sameiets økonomipå sameiets økonomi

sebraforvaltning.no / post@sebraforvaltning.no / tlf: 23 89 10 20
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akseptere, må han protestere skriftlig til utleier senest innen én 
måned. Dersom leier ikke har protestert skriftlig innen én må-
ned, anses oppsigelsen som akseptert. Da kan den danne grunn-
lag for utkastelse, sier leder Lars Aasen i Leieboerforeningen. 
 SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet 
i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt 
eller har en økonomisk situasjon som gjør at de defineres som 
vanskeligstilte. 
 – Særlig er personer i husholdninger med barn utsatt. Jo 
flere barn det er i husholdningen, dessto større andel er utsatt 
på boligmarkedet. Innvandrere er overrepresentert blant de van-

skeligstilte. Derfor er det viktig at 
leier er godt beskyttet. Men man 
må ikke glemme at utleier også 
ofte er amatør. HTU har en høy 
forliksprosent og i 2013 ble det 
inngått forlik i 69 prosent av de 
sakene som ble meklet. Det er 
nyttig å få avgjort tvister der, sier 
Aasen.

Ha alltid oppsigelseklausul
Kontrakt med oppsigelsesklau-
sul er viktig. Den gjør at du kan 
si opp leieren din med lovlig 
grunn og en frist for utflytting 
enten du har tidsbestemt eller 

tidsubestemt leiekontrakt. 
 – Har du ikke en slik klau-
sul, må du bare innfinne deg med 

at det er vanskelig å få ut leier før kontrakten løper ut, påpeker 
Fæste. 
 Men vær oppmerksom på at det kan være svært vanskelig å 
få gjennomført en oppsigelse i praksis selv om du har oppsi-
gelsesadgang. Egen bruk av leiligheten er saklig grunn for å si 
opp leieforholdet, men retten kan sette oppsigelsen til side som 
urimelig hvis den finner at leier har større behov for boligen enn 
utleier har. Derfor er det viktig å ha en god dialog med både 
selger, megler og leier når du skal kjøpe et slikt objekt. Det aller 
beste er å være i en tett dialog tidlig i prosessen.
 – Jeg ville langt på vei sikret at eksisterende leier er godt kjent 
med situasjonen som kommer til å oppstå. Før kontrakten sig-
neres bør du sikre deg at leier er kjent med om du har tenkt til 
å fortsette å leie ut leiligheten eller om du skal bo der selv. Det 

Slik må du gå frem hvis du ønsker å avslutte et leieforhold:

1   En oppsigelse fra utleier skal være skriftlig, og den 
bør sendes rekommandert. 

2   Oppsigelsen må være begrunnet. 

3   I oppsigelsen må det opplyses om at leier kan pro-
testere skriftlig til utleier innen én måned etter at 
oppsigelsen er mottatt. 

4   I oppsigelsen skal det også opplyses om at leier ved 
ikke å protestere mister retten til å hevde at opp-
sigelsen er i strid med loven, og at utleier kan kreve 
utkastelse. 

5   Hvis leieren ikke protesterer, har han eller hun godtatt 
oppsigelsen og må flytte innen oppsigelsesfristens 
utløp. 

6   Hvis leieren ikke aksepterer oppsigelsen, må utleier 
gå rettens vei for å få prøvet oppsigelsen og eventuelt 
leier ut av husværet. 

7   Oppsigelsen faller bort hvis leieren har protestert i 
tide og utleier ikke reiser søksmål innen tre måneder. 

8   Ved en eventuell rettstvist er det utleier som må 
bevise at det foreligger vesentlig brudd på leieavtalen, 
eller at oppsigelsen er saklig begrunnet og at den  
etter en vurdering av begge parters forhold ikke vil 
virke urimelig. 

9   Å kaste ut en leier på egenhånd er ulovlig selvtekt og 
straffbart, og leier kan bli gjeninnsatt i leieforholdet. 
Man kan også bli erstatningspliktig om noen av eien-
delene til leieren skulle bli skadet. 

9 råd om oppsigelse

Advokatfullmektig 
Morten Fæste
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• Rådgivning og prosedyre
• Naborett
• Eierskifte/mangler
• Boligoppføring/entreprise
• Utleie

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

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

Vi gir rabatt til medlemmer i HL.

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

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

Bull & Co Advokatfirma AS l Observatoriegaten 1B l Postboks 2583 Solli  l 0203 OSLO  l T: +47 23 01 01 01  l  www.bullco.no
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er også viktig å vite om selger har sagt 
opp kontrakten før salget eller ikke, 
sier Fæste.
 Når en leieavtale er inngått for en 
bestemt tid (tidsbestemt leie), vil lei-
eforholdet opphøre av seg selv på det 
tidspunktet som er fastsatt i avtalen. 
Utleier behøver ikke å gi leier melding 
om at leieforholdet snart er avsluttet. 
Hvis leier ikke flytter når leieavtalen 
har løpt ut, må utleier sørge for å sen-
de leier en skriftlig flytteoppfordring 
innen tre måneder. Gjør ikke utleier 
det, vil leieforholdet gå over til å bli 
tidsubestemt, og leieforholdet vil da 
løpe videre inntil en av partene sier 
opp avtalen.
 
Kan kreve kompensasjon
Dersom du skulle lide økonomiske tap 
som følge av situasjonen, kan du som 
utleier kreve kompensasjon for dette. 
 – Det er all mulig grunn til å tro at 
man i et slikt tilfelle, hvor kjøper akter 
å bo i leilighetene selv, vil få medhold. 
Har man hatt økonomiske tap for mel-
lomlagring av møbler eller lignende, 
kan man kreve dette tilbakebetalt av 
leier. Dette er selvsagt en risiko leier 
løper ved å motsette seg en oppsigelse, 
sier Fæste.
 Tangnes føler selv han gjorde det 
han kunne for å være løsningsorientert 
ved å tilby hjelp til å både finne ny lei-
lighet og til flytting.
 – Jeg forsøkte å forlenge oppsigel-
sen til 4,5 måneder og hjalp til med 
å finne alternative leiligheter. I tillegg 
tilbød jeg meg å bekoste flyttingen. 
Leier følte ikke at dette var tilstrekkelig 
og ønsket heller ikke å se på forslagene 
som ble presentert. Da min advokat 
sendte brev om at jeg kom til å kreve 
kompensasjon for eventuelle tap, gikk 
flytteprosessen brått fortere og jeg er i 
dag inne i min nye leilighet, sier Tho-
mas Tangnes.
 Leier har ikke ønsket å la seg inter-
vjue i denne artikkelen. 
dek@huseierne.no  

Huseiernes Landsforbund representerte i 
oktober 2014 et medlem i Oslo tingrett. 
Motpart var sameiet han bodde i. Sameiet 
krevde at medlemmet fjernet en parabol-
antenne han hadde satt opp på sin terras-
se, noe han nektet. Tvisten mellom med-
lemmet og sameiet hadde pågått over noe 
tid, og HL ble koblet inn etter at  medlem-
met tapte i forliksrådet. 
 Oslo tingrett kom til at parabolanten-
nen i seg selv ikke var til særlig sjenanse 
for andre sameiere, men at vedtektene 
faktisk inneholdt et krav om godkjen-
ning ved montering av parabolantenner, 
og hadde en beskyttelsesverdig grunn til 
å nekte medlemmet å ha parabolantenne. 
I tillegg kom retten til at medlemmet ikke 
hadde påvist et tilstrekkelig behov for å 
beholde antennen. 
 – Nå er det ikke slik at alle borettslag 
og sameier forbyr parabolantenner på ter-
rasser eller balkonger. Men der dette ikke 
er tillatt eller krever godkjenning, virker 
rettstilstanden per nå å være slik at det 
skal svært mye til for å kunne kreve å ha 

Tapte 
parabolstrid

TEKST: Dag EriK KongsliE   FoTo: ElisabEth MunstErhjElM / scanstocKphoto

Egen parabolantenne i sameier og borettslag kan bli 
vanskeligere etter at Oslo tingrett har sagt sitt. 

en slik antenne. Utfallet i saken ble dess-
verre et annet enn medlemmet hadde øn-
sket seg, og selv om medlemmet ikke er 
enig i rettens begrunnelse tar vi avgjørel-
sen til etterretning, sier advokatfullmektig 
Morten Fæste i Huseiernes Landsforbund.

Vanskeligere i dag
Fæste tror det skal mer til nå enn tidligere 
for å få godkjent parabolantenner.
 – I dagens moderne samfunn, der man 
har tilgang til et bredt tv-tilbud både via 
kabel og internett, skal det kanskje også 
mer til enn tidligere for å kunne påvise et 
slikt behov. Selv der antennen i svært liten 
grad er synlig for andre sameiere, og der 
man har gjort tiltak for å skjule antennen 
så godt som mulig, vil denne også kunne 
kreves fjernet i de tilfellene der styret for 
eksempel frykter en dominoeffekt der sta-
dig flere sameiere ønsker parabolanten-
ner, avslutter Fæste.
 Dommen fra Oslo tingrett ble ikke an-
ket og er dermed rettskraftig.  

 JUSS // SamEiE    



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 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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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

Trenger du bistand utover den svartjenesten som er gratis for medlemmer, kan du ta kontakt med en av 

HLs samarbeidsadvokater. Som medlem får du en halv times gratis bistand, deretter 20 prosent rabatt på 

advokatens vanlige timesats. Det forutsettes at du i første møte med advokaten sier fra at du er HL-medlem.

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 AS
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

SL
O

   A
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TENDEN ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Eystein Setsaas
Faste eiendommers rettsforhold, herunder 
entrepriserett, regulering, avhending, 
husleie m.v.

Thor Dahlsgt. 1-5, inngang E, Sandefjord
Pb. 423, 3201 Sandefjord. E: es@tendenans.no 
T: 33 35 46 40. F: 33 35 46 02. M: 907 36 318.

VE
ST

FO
LD

ADVOKATFIRMAET 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

R
O
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LA

N
D

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
SL

O

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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ST

-A
G

D
ER

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   

B
U
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ER

U
D

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

ADVOKATFIRMA TOFTE DA v/adv. Hans Erdvik 
Fast eiendom, næringseiendom, husleie, 
mangelsaker, entreriserett, arbeidsrett og 
generell forretningsjus.

Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27-29, 
Postboks 759, 4666 Kristiansand.
Tlf.: 38 17 70 00. Fax: 38 17 70 01.
Epost: he@advtofte.no  www.advtofte.no

VE
ST

-A
G

D
ER

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
SL

O

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

R
O
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LA

N
D

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
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LA

N
D

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

R
O
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LA

N
D

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
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   A
K
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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

R
O
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LA

N
D

ADVOKATFIRMA HALD & CO DA
v/advokat Bjørn Rener-Larsen
Aust-Agders største og eldste advokatfirma.
Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.

Nedre Tyholmsvei 13, Arendal (Otterslandgården), 
Postboks 464, 4804 Arendal.
Tlf.: 37 00 49 70. Fax: 37 00 49 71.
Epost: brl@haldco.no   www.haldco.no

A
U
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G
D
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advokatfirmaet KLOSE ans

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

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

O
SL

O

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

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

TRENGER DU 
ADVOKATBISTAND?

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

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

ADVOKATFIRMAET STADHEIM VOLLEN 
PARELIUS DA

Advokat Alf-Erik Vollen: Sameier, borettslag, 
husleie, kjøp og salg av eiendom, entreprise, 
forsikring, erstatning og arv.

Advokat Dag Stadheim: Rådgiver for sameier, 
borettslag og boligaksjeselskaper, også ved 
rehabilitering og utbygging. Forfatter av 
«Håndbok for styremedlemmer i boligselskaper».

Advokat Line Parelius: Sameier, borettslag, 
husleie, kjøp og salg av eiendom, entreprise, 
plan- og bygningsrett, tingsrett. Forfatter av 
«Husleieavtaler».

Rådhusgt. 17, 0158 Oslo 
Tlf.: 22 60 50 50. 
Epost: post@svpadvokatene.no 
www.svpadvokatene.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
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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

N
O

R
D
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N

D

ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN DA
v/adv. Tom Sørum
Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova, 
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 

Fjordgata 43, 7010 Trondheim.
Tlf.: 73 87 02 50. Fax: 23 29 90 01.
Epost: tom.sorum@nesslundin.no    
www.nesslundin.no SØ

R
-T

R
Ø

N
D
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A
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ADNOR ADVOKAT ANS
v/advokat Gard S. G. Lyng  
Fast eiendom, husleie, arv, familierett 
og kontrakt.

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

R
-T

R
Ø

N
D
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A
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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

TR
O

M
S

Trenger du bistand utover den svartjenesten som er gratis for medlemmer, kan du ta kontakt med en av 

HLs samarbeidsadvokater. Som medlem får du en halv times gratis bistand, deretter 20 prosent rabatt på 

advokatens vanlige timesats. Det forutsettes at du i første møte med advokaten sier fra at du er HL-medlem.

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 AS
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

SL
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TENDEN ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Eystein Setsaas
Faste eiendommers rettsforhold, herunder 
entrepriserett, regulering, avhending, 
husleie m.v.

Thor Dahlsgt. 1-5, inngang E, Sandefjord
Pb. 423, 3201 Sandefjord. E: es@tendenans.no 
T: 33 35 46 40. F: 33 35 46 02. M: 907 36 318.

VE
ST

FO
LD

ADVOKATFIRMAET 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

R
O
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LA

N
D

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
SL

O

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

Handelens Hus, 2 etg., Rådhusgata 3, 
Postboks 153, 4662 Kristiansand. 
Tlf. 38 02 85 00. Fax: 38 02 85 01
bentestuen@advkjaer.no   www.advkjaer.no

VE
ST

-A
G

D
ER

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   

B
U
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U
D

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

ADVOKATFIRMA TOFTE DA v/adv. Hans Erdvik 
Fast eiendom, næringseiendom, husleie, 
mangelsaker, entreriserett, arbeidsrett og 
generell forretningsjus.

Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27-29, 
Postboks 759, 4666 Kristiansand.
Tlf.: 38 17 70 00. Fax: 38 17 70 01.
Epost: he@advtofte.no  www.advtofte.no

VE
ST

-A
G

D
ER

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
SL

O

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

R
O
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N
D

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
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N
D

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

R
O
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N
D

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
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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

R
O

GA
LA

N
D

ADVOKATFIRMA HALD & CO DA
v/advokat Bjørn Rener-Larsen
Aust-Agders største og eldste advokatfirma.
Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.

Nedre Tyholmsvei 13, Arendal (Otterslandgården), 
Postboks 464, 4804 Arendal.
Tlf.: 37 00 49 70. Fax: 37 00 49 71.
Epost: brl@haldco.no   www.haldco.no
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advokatfirmaet KLOSE ans

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

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

O
SL

O

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

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

TRENGER DU 
ADVOKATBISTAND?

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

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

ADVOKATFIRMAET STADHEIM VOLLEN 
PARELIUS DA

Advokat Alf-Erik Vollen: Sameier, borettslag, 
husleie, kjøp og salg av eiendom, entreprise, 
forsikring, erstatning og arv.

Advokat Dag Stadheim: Rådgiver for sameier, 
borettslag og boligaksjeselskaper, også ved 
rehabilitering og utbygging. Forfatter av 
«Håndbok for styremedlemmer i boligselskaper».

Advokat Line Parelius: Sameier, borettslag, 
husleie, kjøp og salg av eiendom, entreprise, 
plan- og bygningsrett, tingsrett. Forfatter av 
«Husleieavtaler».

Rådhusgt. 17, 0158 Oslo 
Tlf.: 22 60 50 50. 
Epost: post@svpadvokatene.no 
www.svpadvokatene.no
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Nye avløpsrør 
uten graving eller riving 

Om avløpsrør, del 1: Sti kkledning og bunnledning

Avløpsrøret fra huset ti l kommunalt                   Avløpsøret under huset kalles bunnledning
ti lkoblingspunkt kalles sti kkledning.
Vikti g å vite: Du eier avløpsrøret,
med ti lhørende ansvar,
helt ut ti l kommunalt rør.

Se fi lmen 
“John og lekkasjen”

RØRFORNYING NORGE   

Sarpsborgveien 115, 1640 Råde   -   Tlf. 69 28 17 00   -   www.rorfornying.no

Tromsø, Harstad, Narvik, Bodø, Mo i Rana, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, 
Haugesund, Kristi ansand, Grimstad, Larvik, Skien, Porsgrunn, Sandefj ord, Tønsberg, 

Horten, Hønefoss, Hamar, Oslo, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Råde
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 UTVIDET NEDOVER: Marius Løvig Husby og Tinna Kuld Gudmundsdottir trengte mer plass.

VERDIFULLE

kvadratmetre

Inspirasjon og nytte

 TEMA//kjeller og bad     63-76Si
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Marius Løvig Husby og Tinna Kuld Gudmunds-
dottir følte de trengte mer plass i huset de eier 
på Kolbotn i Akershus. Løsningen for ektepa-
ret ble å utvide sin eksisterende kjeller. Ifølge 
SINTEF Byggforsks kjellerveileder er det ikke 
søknadspliktig å senke golvnivået i eksisterende 
kjeller.
 – Kjelleren var ikke mulig å bruke uten å 
krumme nakken. Utfordringen vår ble å få full 
etasjehøyde slik at den kunne bli beboelig. Vi 
hadde et visst utgangspunkt å jobbe med. Det 
var en fordel. I snitt var takhøyden 186 centime-
ter, som ikke er spesielt høyt.  

Gravde seg ned
For å få full takhøyde ble de nødt til å grave seg 
nedover. En kjellervegg ble åpnet og inn kom en 
minigraver. Huset hadde kun en råkjeller med 
et enkelt støpt betonggulv i bunn.
 – Grunnmuren er 60 cm understøpt med ar-
mering. Dette gjorde vi i seksjoner for å unngå 
setningsskader. Huset er tross alt fra 1919 så 
man kan ikke være nok forsiktig i forhold til 
hva det tåler. Gulvet er støpt med 10 cm isole-
ring under, hvor nye rør i rør syste-
mer på det som skal bli baderom er 
støpt ned i gulvet, sier Husby.

de vakre politiske 
erklæringer betyr 

lite. gang etter gang 
har byrådet med 

store bokstaver sagt 
at bostedsløse skal 
tilbys bedre kvalitet 

enn hospits, men 
fortsatt brukes 

hospits.

Rekord
I 3. kvartal 2014 ble 
det for første gang 
tinglyst en samlet 
omsetning av fast 
eiendom på mer  
enn 100 milliarder 
kroner.

Flere i 
blokk
Antall blokkleilig-
heter har økt med 
over 70 000 siden 
2006, og andelen 
ligger nå på drøyt 
22 prosent av alle 
boliger. 

Lyst på større hus? For mange er det en reell 
mulighet å bygge ordentlig kjeller på egenhånd.

TekST: DaG Erik konGsliE   graFIkk: kEnnEth lauvEnG

ivar JohansEn, sv
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  Etter utgraving i kjelleren og støping av nytt gulv, 
drenerte de rundt hele huset og la 10 cm isolering på 
utsiden. I dag er takhøyden hevet fra et snitt på 186 
cm til 230cm. Dette skal holde for å opprettholde en 
takhøyde på minimum 220 cm etter at nytt gulv og 
nytt tak er lagt.
 – Dette gjør at vi holder oss innenfor anbefalin-
gene til Byggforsk, sier Husby.
 Daglig leder Kai-Haftor Olsen i NITO-takst mener 
det er viktig at det ikke slurves på noe når man bygger 
selv og når man først setter i gang med et slikt pro-
sjekt.
 – Vi har alle vært i kjellere som både er lave under 
taket og hvor det er lite lys. Ingenting av dette regnes 
som direkte ulovlig. Selv om kjelleren ikke tilfreds-
stiller krav til varig opphold er det ikke dermed sagt 
at du ikke kan bruke den som kjellerstue, sier daglig 
leder Kai-Haftor Olsen i NITO-takst. Problemer blir 
at man ikke kan kalle rommet for et p-rom (rom for 
varig opphold) dersom det ikke tilfredsstiller kravene. 
Det kan gjøre stor forskjell på endelig salgspris når 
objekter eventuelt skal selges videre.
 – I dag har Teknisk forskrift krav til rom for va-
rig opphold. Der står det blant annet at et rom skal 
ha et volum på minst 15 m3, og at rommet skal ha 
vindu og utsyn. Krav til dagslys kan verifiseres ved at 
rommets dagslysflate utgjør minimum 10 prosent av 
rommets bruksareal. Dette høres kanskje ut som en 
bagatell, men det er noe selvbyggeren må ha tenkt 
gjennom på forhånd, fortsetter Olsen.

Fortsatt rom for selvbyggeren
Dagens plan- og bygningslov gir fortsatt mange mu-
ligheter for deg som ønsker å være selvbygger. Samti-
dig stiller den visse krav.
 – Enkelte byggemetoder er tillatt å gjøre selv, et-
ter å ha gått på kurs hos leverandøren. Hvis du for 

 TEMA // kjeller og BAD    

eksempel kan dokumentere at du har deltatt i oppset-
ting av grunnmur tidligere, vil denne erfaringen være 
tilstrekkelig. I enkelte tilfeller kan man også få være 
håndlanger hos grunnmurentreprenøren for å gjøre 
en besparende egeninnsats, sier pressekontakt Arne 
Skjelle i Byggevareindustriens forening som også er 
ansvarlige for informasjonsnettstedet Kjeller.no.
 I huset til familien Husby-Gudmundsdottir er det 
gravet ny kjellerinngang på kortsiden av huset der det 
tidligere var inngang med lem. Ny trapp er støpt med 
støttemur. Ny ytterdør er også satt inn, slik at man får 
direkte tilgamg toø bad/vaskerom. Husby har gjort 
mye av arbeidet selv, men henter inn hjelp fra fagfolk 
der han ikke kan eller ikke har lov til å drive selv.
 – Det er to motivasjoner for å gjøre ting selv. For 
det første sparer jeg penger, men det er også noe jeg 
liker å gjøre. Det gir meg en god følelse å bygge mitt 
eget rede. Jeg ser ikke på dette som tvungen oppus-
sing, men det er et prosjekt som i aller høyeste grad 
gir mening, sier han.
 Blant annet har han mottatt veiledning fra Norsk 
Hussoppforsikring etter at det ble oppdaget omfat-

1,80 2,40

•  Anbefalt romhøyd 2,4 meter.  
Laveste høyde 2,2 meter.

•  Minstekrav til dagslys er   
at glass-arealet skal   
være minst ti prosent   
av gulvarealet.

VikTig å huskE på

ETTER: Huset på Kolbotn har fått nye vinduer og ser langt triveligere ut. 
De nye kvadratmetrene sees ikke fra utsiden. Foto: Lars Boyesen.
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tende angrep av stripet borrebille i bærebjelker i gul-
vet til første etasje.
 – Etter befaring av Norsk Hussoppforsikring er 
planene for kjelleren som tørt rom godkjent og even-
tuelle tilfeller av stripet borrebille som kunne over-
levd til i dag vil dø i løpet av våren. Badet får mekanisk 
avtrekk som også tilfredsstilte Norsk Hussoppforsik-
ring. De har også anbefalt at alle bjelker skal behand-
les med Permentrin. Vi kommer til å følge alle disse 
anbefalingene, sier han.

Gunstig areal
Kjelleren eller sokkelen er det rimeligste arealet du 
bygger. I følge Husbankens beregninger har kjelleren 
en kvadratmeterkostnad på en femtedel av kostna-
dene i hovedetasjen. 
 – Grunnen til dette er selvfølgelig at selv kjellerlø-
se hus trenger fundamentering, og da må det graves. 
Merkostnadene ved å grave kjelleren ut i full høyde 
er så lave at det ikke koster så mye ekstra som man 
tror. Og har man satt opp sokkelen, kan man jo ta 
innredningen på et senere tidspunkt når man har 

1,80 2,40

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!
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lyst eller råd, sier Arne Skjelle.
 Skjelle mener det er mange fordeler med å ha 
kjeller. Investeringen kan gi meget god avkastning.
 – Avhengig av hvor stor egeninnsats man utfører, 
regner man med at råbygget til en sokkel kommer på 
mellom 200 000 og 300 000 kroner. Og det må jo 
sies å være svært gunstig for et areal på størrelse med 
hovedetasjen. I det totale byggebudsjettet utgjør der-
med sokkeletasjen en mindre del. En fiks ferdig sok-
kel med utleieleilighet har du klar for mellom 500 
000 og 600 000 kroner, sier Skjelle
 For denne prisen får mange en utleieleilighet på 
40 – 50 m². I tillegg disponerer huseierne selv et til-
svarende areal til eget bruk. Skjelle er forundret over 

at for eksempel ikke flere hytter bygges ut med kjeller 
på samme måte.
 – Når man allikevel bygger en hytte i millionklas-
sen er jo neppe 200 000 kroner en stor ekstra utgift i 
forhold til hva du får i kvadratmeter. Se bare på tom-
tekostnadene. Et hus med underetasje krever selvføl-
gelig mindre tomt. Sagt på en annen måte; du kan 
spare penger på tomtekjøp når du bygger undereta-
sje, sier Skjelle.

Videre planer 
Videre planer for kjelleren blir at det skal legges var-
mekabler på baderom. Først planlegger Husby å leg-
ge aluminiumfolie oppå det støpte gulvet.
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RÅTT: Huset hadde en råkjeller 
med et enkelt støpt dekke. Den 
ene veggen ble slått ut slik at de 
kunne få inne en minigraver. Foto: 
Privat

FAkTA //

Kjellerplan er et plan der 
avstand fra underkant av 
kjellertak/himling er høyst 0,5 
meter over gjennomsnittlig 
terrengnivå rundt planet. 

Sokkel, eller underetasjeplan, 
er et plan der underkant tak/
himling er høyere enn 0,5 m 
og høyst 1,5 m over gjen-
nomsnittlig terrengnivå rundt 
planet.

kjeller og 
sokkel
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 – Da slipper man å varme opp støpt gulv i tillegg til 
flisene som ligger oppå. All varmen vil da slå oppover til 
det som blir flislagt gulv i stedet for å bruke energi i flere 
retninger. I det som blir gang og trapperom, og det som 
blir kjellerstue, skal vi bruke varmefolie under tregulvet.
 Til sommeren skal den nye etasjen stå ferdig og fami-
lien gleder seg til det ferdige resultatet. 
 – Til slutt må også etableres to eller tre lufteluker i 
stue og soverom for å skifte ut luft og unngå fuktighet. 
Dette glemmer veldig mange som pusser opp selv. Det 
er veldig viktig å være nøye når man er selvbygger. Skal 
du noen gang selge kan du ryke på en smell hvis du ikke 
har alle papirer i orden på at det er blitt skikkelig utført, 
avslutter Husby.
 

Kloppen-søyla er en limtrekonstruksjon av beste kvalitet norsk 
gran. Dette gir optimal stabilitet og bæreevne. Søyla bru-
kes derfor mest i hel utførelse og 
som bærende element.. Søylene 
kan også leveres delt med ”not og 
fjær”, slik at man kan kle inn ek-
sisterende stolper eller eventuelt 
montere hver halvdel mot vegg.  
(se illustrasjon)

Søylene leveres i Kannelert, Glatt-
rund eller Dreid utførelse og  
bærer 8-10 tonn. 
Søylene har vært produsert på Toten i mange tiår og er et solid 
og velutviklet kvalitetsprodukt. De har tradisjonelt vært mest 
brukt i forbindelse med inngangsparti og veranda, men brukes 
stadig mer innendørs i boliger, forretninger og restauranter.

Nyhet! Dreide søyler til både hus og hytter. Søylene kan bru-
kes som bærende element i likhet med alle våre søyler. En for-
del med hule søyler i limtre er at de ikke vil sprekke opp slik vi 
er vant til med søyler dreid av rundstokk. 

For priser og info, se: www.kloppen.com

Industrivegen 13, 2850 Lena
Tlf.: 61 16 07 88 - Faks: 61 16 03 65

Søyler til hus og hytter
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Bygg badet tett. Unngå fukt, sopp og råte 
i konstruksjonen!
• Benytt Litex® Våtromsystem og du får 

et garantert vann- og damptett bad.

• Rask og enkel montering.

• Totalt sett den rimeligste løsningen. www.litex.no

NB! 
Se opp for 

kopier, det finnes 
kun én

Litex-plate!

 www.helnor.no                        Tlf. 62 35 68 00

Føre var!
Unngå kloakk i kjelleren

Flere og flere opplever dessverre 
oversvømmelse av kloakk i kjelleren.

Monterer du en Helnor tilbakeslags-
ventil type Ottima vil denne effektivt 
hindre dette problemet. 

Kontakt din lokale rørlegger og 
be om tilbud på Helnor Ottima 
tilbakeslagsventil!
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– Det har jo vært nokså stressende. Hver 
gang det regner mye, skynder jeg meg 
hjem for å sjekke kjelleren. Og det er mye 
arbeid med å rydde opp når det flommer 
opp vann fra sluket her, sukker Hoem. 
Vi er i det koselige huset hennes i Breg-
neveien på Tåsen i Oslo. Kjelleren er ikke 
innredet, men brukes til lagring og kles-
vask. Hoem har bodd i huset siden begyn-
nelsen av 1990-tallet, men oversvømmel-
sene startet i 1999. 
 – Noen ganger kommer det bare litt 
vann opp av sluket, og da bare vasker jeg 
ned etterpå, uten å gå noe videre med det. 
Men de større sakene rapporterer jeg. Jeg 
har 12 innrapporterte hendelser hos If hit-
til, sier Hoem. 
 Egenandelen hos forsikringsselskapet 
er 4 000 kroner. Men skjer oversvøm-
melsene oftere enn hvert tredje år, legges 

Har hatt 12 kjeller-
oversvømmelser

TeksT og foTo: Rikke ÅseRud

Med ekstremværutviklingen vi har i dag må flere av oss forberede oss på våte 
kjellere i årene fremover. Tordis Hoem har hatt 12 kjelleroversvømmelser siden 1999.

20 000 kroner til. Da blir altså egenande-
len 24 000 kroner. 

Tilbakeslagsventil
Flere av naboene har hatt akkurat det 
samme problemet. Ved styrtregn har de 
alle fått vann i kjellerne. Nå har de fleste 
fått montert avanserte tilbakeslagsventiler.
 – Jeg har også bestilt en slik tilbake-
slagsventil, og håper den kan hjelpe. I til-
legg har jeg fått høre fra kommunen at de 
har ordnet med avløpsnettet her nå. Men 
det fikk jeg for så vidt høre forrige vinter, 
også – likevel var det oversvømmelse her 
igjen i høst. Så det blir jo litt spennende 
å se om vi nå virkelig slipper flere proble-
mer ved styrtregn fremover, sier Hoem. 

Mer nedbør
For styrtregn vil det komme til å bli 

VÅTT: Det har alltid regnet mye i Bergen. Nå må også andre deler av landet være forberedt på mer nedbør. Foto:  Hallgeir Vågenes / NTBScanpix.
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UTSATT: Noen 
ganger kommer 

det bare litt vann 
opp av sluket, 

men Tordis Hoem 
har ropportert 12 

større hendelser til 
If siden 1999.
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Det har jo vært 
nokså stressende. 

Hver gang det 
regner mye, skynder 
jeg meg hjem for å 

sjekke kjelleren.

ekstremnedbøren, tar vannet veien inn i 
kjellere. Er man riktig uheldig kommer 
også kloakkvannet opp gjennom bade-
romssluk og toalett. 
 En høyesterettsdom fra 2011 slår fast at 
kommunene har ansvaret for vannskader 
i folks kjellere forårsaket av dårlig vedli-
keholdt ledningsnett. Forsikringsselskapet 
If har i løpet av de fire siste årene fått til-
bakebetalt 72 millioner kroner fra norske 
kommuner for regressaker selskapet har 
fremmet på bakgrunn av at kundene har 
hatt skader knyttet til overflatevann og til-
bakeslag. 
 Men tilbake står huseiere som Tordis 
Hoem og hennes naboer. Med betydelige 
egenandeler, og ikke minst vaske-, rydde- 
og tørkejobben etter regnskyllene. 
 – Jeg håper nå vi kan sette lit til at 
kommunen har ordnet opp. Det hadde 
vært godt å slippe å få kjeller-panikk hver 
gang det regnet, sier Hoem. 

Har nå tettet hull
Avdelingsingeniør Erik Sandberg i Vann- 
og avløpsetaten i Oslo kommune kan 
berolige Hoem og hennes naboer i Breg-
neveien. Etter utbedringsarbeid i avløps-
nettet skal nå problemet være over, en 

i årene fremover. Klimaforskere spår flere 
dager med intens nedbør og flere regn-
flommer. Mange av oss husker vel fortsatt 
fjorårets «Værmelding for 2050», der me-
teorolog Bente Wahl varslet været slik det 
kan komme til å se ut i fremtiden. Meldin-
gen var lite oppløftende: Det ene ekstrem-
været avløser det neste; stormvarsler og 
flommer er regelen heller enn unntaket. 
2050-værmeldingen var basert på bare 
det mest moderate av FNs klimascenarier, 
nemlig en antagelse om to graders økning 
i temperaturen.
 – Det vi i dag oppfatter som ekstremt 
vil bli mer vanlig i fremtiden, påpeker In-
ger Hanssen-Bauer, leder for Norsk Klima-
servicesenter, til NRK. 
 Mange land vil komme svært mye dår-
ligere ut enn Norge. Men også her må vi 
forberede oss – og husene våre – på mye 
vann. 

Kommunene har ansvaret
Mange kommuner er imidlertid dårlig 
rustet: Rørene er for små eller tettet til. I 
tillegg er mange boligfelt maksimalt ut-
bygd uten at rørnettet er oppgradert for å 
ta hensyn til økt bebyggelse. Når sluk og 
overløpsledninger ikke klarer å ta unna 
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Raskt befolkningsvekst, en kom-
pakt bystruktur og klimaendringe-
ne gir Vann- og avløpsetaten i Oslo 
store utfordringer i årene fremover.

FAkTA //

Etaten opplyser i et skriv at hoved-
staden har et 2 200 kilometer langt 
avløpsnett, og at det dermed ikke 
er mulig å løse alle utfordringer på 
kort sikt. Tiltak for å redusere kjel-
leroversvømmelser beskrives som 
et prioritert område. Fornyelse av 
avløpsnetettet pågår kontinuerlig, og i 
et 100-årspespektiv er målet et mest 
mulig separert ledningsnett, det vil si 
færre ledninger som fører avløpsvann 
og overvann i samme ledning. «Dette 
er enormt kostbare tiltak, men gevin-
stene er store med blant annet færre 
kjelleroversvømmelser og mindre 
overløpsutslipp av avløp til vassdrag 
og fjorden», heter det i Vann- og av-
løpsetatens langsiktige planer. 

lAngsiktige plAner
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1  Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut. Brannvesenet kan ofte 
være behjelpelig med pumper.

2  Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært 
oversvømt for å hindre kortslutninger.

3  Elektrisk utstyr / varmtvannsbereder / øvrig elektrisk anlegg som har 
stått i eller under vann, må ikke benyttes før utstyret er kontrollert av 
elektriker.

4 Fjern gulvbelegg / tepper hvis de er våte / nedfuktet.

5  Ta vare på ting du ønsker erstatning for. Dokumenter skaden ved   
å ta bilder eller film. 

6 Sørg for god ventilasjon, det tørker ut vann. 

7  Begrens skaden i bygget ved å vaske ut slam og rengjør.

8 Kontroller at avløp ikke er tett hvis bygning tas i bruk. Kontakt din 
lokale rørlegger dersom du er i tvil eller trenger hjelp til å sjekke  
eller stake opp rørene.

           KILDE: IF

8 råd for å begrense vannskader
KOMMUNALT 
ANSVAR: I Bregne-
veien på Nord-
strand i Oslo fikk 
den ene naboen 
etter den andre 
kjelleren fylt med 
vann. Nå mener 
Oslo kommune at 
de har løst proble-
met.

gang for alle. Sandberg forklarer bakgrun-
nen for de mange oversvømmelsene: 
 – Problemene startet tydeligvis i 1998, 
da et fordrøyningsbasseng ble bygget i 
Nordbergveien, like i nærheten. Det ble 
da åpnet et hull mellom to kummer for å 
avlaste ledningsnettet nedover Nordberg-
veien i byggeperioden. Dette hullet ble da 
aldri støpt igjen, så det har flommet vann 
ned mot Bregnevegen ved sterkt nedbør, 
sier Sandberg. 
 Han forteller at kommunen ikke var 
klar over dette problemet før i februar 
2014, da de undersøkte saken nærmere. 
Da satte de inn en sperreballong for å se 
om situasjonen ble bedret. 
 – Tiltaket var vellykket, men i oktober 
2014, skjedde det igjen, det ble kjellero-
versvømmelser i flere hus i Bregneveien. 
Vi oppdaget da at denne sperreballon-
gen, som stengte ned mot Bregneveien, 
var fjernet av ukjente årsaker og aktører. 
Etter denne hendelsen ble dette hullet 
støpt igjen permanent i november 2014, 
for å unngå at dette skjer på nytt. Det er 
nå umulig at det skal gå for mye vann ned 
Bregneveien, etter utbedringsarbeidet, for-
sikrer Sandberg. raa@huseierne.no  

SUGER VANN: Brannvesenet kan ofte være behjelpelig med å begrense vann-
skader. De har som regel pumper som kan få vannet ut. Foto: Carina Johan-
sen / NTB Scanpix.
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Luksus på badet
Nye materialer gir nye muligheter. Lett og sterkt 
karbon gjør det mulig å feste badekaret mellom 

to vegger som en hengekøye. 

Det er det engelske møbeldesign-firmaet 
Splinter Works som står bak det eksklu-
sive badekaret Vessel, som kan festes i 
veggen og dermed bli stående og nærmest 
sveve over gulvet. På nettsidene forklarer 
formgiverne at de ønsket å kombinere to 
typiske symboler på avslapning, nemlig 
hengekøyen og badekaret, og lage et kar 
man virkelig kan synke ned i og drømme 
seg bort fra hverdagen i. 
 Siden badekaret ikke står inntil veggen 

TeksT: Rikke ÅseRud
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trenger man et armatur som er festet i gul-
vet for å fylle karet med vann. Når karet 
tappes, ledes vannet helt enkelt fra et hull 
i bunnen av karet og ned i sluket under. 
Det kan også leveres med rør dersom man 
ikke ønsker vann i fritt fall ned i sluket. 
Luksusbadekaret er som nevnt lagd av 
karbon, men har en skumfylt kjerne som 
gjør at vannet i karet holder temperaturen 
ekstra lenge. 

Vakre badekar er trendy
Det er neppe tilfeldig at nye badekarvari-
anter dukker opp akkurat nå. Ifølge kom-
munikasjonsansvarlig i rørleggerkjeden 
Varme & Bad, Rita Horsdal Jønsberg, er 
badekar blitt trendy igjen, etter en periode 
der dusjen, eller i noen tilfeller bobleba-
det, ble prioritert på nye baderom. 
 – Vi ser en tendens til at badekar uten 
bobler selger mer igjen. Akkurat hen-
gekøye-badekaret kjenner jeg ikke til, men 

DRØM: Et svevende badekar 
utformet som en hengekøye 
er ikke dagligdags på norske 
bad, men det er lov å drømme. 
Foto: Splinter Works.

jeg vet at folk ønsker seg frittstående kar, 
så sant de har plass, slik at badekaret blir 
som et møbel i rommet. Og mange nye 
badekar er så fint utformet at de gjerne 
kan få en slik fremtredende plass, sier 
Jønsberg. 

Plass til mer
Om hengende badekar blir standard inn-
redning på baderommene våre i fremti-
den gjenstår å se, men at vi ønsker oss luk-
sus på baderommet er det ingen tvil om. 
 – Tendensen er at flere har råd til mer. 
Mange ønsker seg først og fremst større 
baderom, og «tar» gjerne litt plass av sove-
rommet eller lignende når de pusser opp. 
Men det er jo gjerne fordi det etter hvert 
er flere ting og aktiviteter som skal få plass 
der; det skal være en romslig dusj, bade-
kar, et sted å sitte og stelle seg, tv, musikk-
anlegg, kjøleskap til kremene og så videre. 
Har du råd, er det nærmest ingen grenser 
for hva du kan gjøre ut av badet, sier Bjørg 
Owren, kreativ leder i Informasjonskon-
toret for farge og interiør (Ifi). 

Inspirasjon fra reiser
Interiørarkitekt Åse Imset jobber mye med 
å utforme baderom i private hjem. Hun 
mener folk de siste årene er blitt langt mer 
bevisst på hva de ønsker seg, hvordan de 
vil ha det og hva som er mulig å få til. 
 – Mange reiser mye, og jeg ser at folk 
plukker opp ideer og inspirasjon blant 
annet fra luksushoteller rundt omkring i 
verden. Plutselig får man øynene opp for 
hva som faktisk er mulig, sier Imset. 
Men: Selv om vi gjerne vil ha det som er 
trendy, vil vi også ha noe som er unikt. 
 – Når jeg er ferdig med et baderoms-
prosjekt spør jeg gjerne om jeg kan foto-
grafere det ferdige baderommet. Ofte sva-
rer kundene nei; de vil ikke at noen skal 
stjele ideene. Og det skjønner jeg godt – 
for det er jo irriterende, da, hvis naboen 
gjør akkurat det samme som du har gjort, 
ler Imset. 
 Så dersom du – etter å ha lest den-
ne artikkelen – vurderer å anskaffe et 
vegghengt badekar i karbon er du hermed 
advart; naboen din kan ha lest bladet og 
fått samme idé. Så det gjelder å tenke seg 
nøye om. raa@huseierne.no  

3 BADEKARTIPS
Lag en fullstendig plan for badet 
før du begynner.

Trekk rørleggeren tidlig inn i pro-
sessen for å finne ut hva som er 
teknisk mulig.

Husk at vanninntaket må ligge i 
gulvet hvis du ønsker frittstående 
badekar.



• ALDRI MER TETTE RØR 
• FJERNER FETT
• HINDRER DÅRLIG LUKT OG GRUNNLAGET          
   FOR BAKTERIEVEKST

LØRDAG ER

www.plumbo.no

TETT AVLØP? PRØV PLUMBO FLYTENDE GEL
– BEST I TEST PÅ BADET!
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Det dumper stadig inn pressemeldinger 
om nye trender i Hus&Boligs postkasse. 
Noe av det siste og mest moderne nå, iføl-
ge kremmere i baderomsbransjen, er de-
signsluk; sluk der risten er utformet som 
en trekant eller et rektangel, i stedet for en 
sirkel, samt rennesluk som kan monteres 
nederst på veggen i stedet for på gulvet. 

Designsluk har 
fordeler og ulemper

TeksT: Rikke ÅseRud

Nye designsluk ser unektelig sprekere ut enn sine runde, trauste 
forgjengere. Men trekantete sluk til dusjhjørnet og avlange 

slukrister på veggen kan være utfordrende å feste riktig. 

Det er selvfølgelig et sjansespill å sende 
denne typen pressemeldinger til redaksjo-
nen i Hus & Bolig, som begjærlig griper 
anledningen til å spørre: Hvor trygge mot 
lekkasje er egentlig disse produktene? 
 – Slukene i seg selv er stort sett de 
samme, det er bare overflaten som 
er endret. Prinsippet med at du har 

VEGGSLUK: Geberit 
tilbyr sluk til å feste på 
veggen. Sluket kan en-
kelt renses ved å vippe 
av risten og skylle av 
hårsilen som ligger bak. 
Foto: Geberit. 

 TEMA // kjeller og BAD    
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Det holder jo 
ikke å få det 

99 prosent tett.
Lars-Erik Fiskum 

i sintEF ByggForsk

 – Rens sluket. Hvis du er dårlig til å 
rense sluket for hår vil vannstanden i slu-
ket stige. Vannspeilet kommer så høyt at 
det når opp til overgangen der membra-
nen kommer inn under klemringen på 
sluket. Da kan vannet, ved den minste 
utetthet, suges under membranen og inn i 
konstruksjonen, forklarer Fiskum. 
 Dersom du ser vannet like oppunder 
risten på sluket når du dusjer, står det for 
høyt. Da er det bare å brette opp ermene 
og ta tak i slagget der nede i mørket, jo før 
jo heller. 
 Hvis du er flink til å rense sluket jevn-
lig kan du unngå lekkasje, selv om det ikke 
skulle være helt tett i overgangen. Renser 
du ofte, unngår du nemlig at vannspeilet 
kommer så høyt opp som til det kritiske 
området. 

Fall og fliser
Å bygge riktig fall mot sluket er også en 
utfordring på baderommet. Men her kom-
mer de nye designslukene bedre ut enn de 
tradisjonelle. Trekantet sluk innerst i dusj-
hjørnet, eller en avlang rist på veggen eller 
gulvet, gjør det nemlig lettere å bygge fall. 
Markedskoordinator i Geberit, Wenche 
Sydhagen, forteller om entusiasme blant 
rørleggerne:
 – Vi har presentert veggsluket vårt for 
en del rørleggere, og de synes det er en ge-
nial løsning. I stedet for at de må bygge 
fall fra fire kanter holder det med fall inn 
mot den ene veggen der slukristen sitter, 
sier Sydhagen. 
 Det er enklere å bygge fall innover mot 
en vegg eller et hjørne, enn fra fire kanter 
mot et sluk midt i dusjen. Da kan man 
også bruke større fliser enn ellers, noe som 
for tiden er veldig moderne. 
 Et veggfestet sluk betyr også at du som 
dusjer slipper at den der hersens sluk-
risten setter seg fast under foten hver gang 
du dusjer. Selv om det nok kan anføres at 
dette strengt tatt er et i-landsproblem av 
den nokså ubetydelige sorten. raa@husei-
erne.no  

en vannlås som stenger for kloakkgas-
ser og så videre er som før.  Om sluket 
er rundt eller trekantet på toppen skal i 
prinsippet ikke gjøre noen forskjell, sier 
forskningsleder Lars-Erik Fiskum i Sintef 
Byggforsk. 
 Det som imidlertid kan være utfor-
drende med nye designsluk er å få mon-
tert dem riktig. 
 – Utfordringen er å få det tett mot 
membranen i baderomsgulvet eller –veg-
gen. Særlig de avlange renne-slukene får 
et større overlappingsareal enn de tradi-
sjonelle runde slukene. Dermed blir det 
også større mulighet for å gjøre feil. Det 
holder jo ikke å få det 99 prosent tett. Skal 
man unngå vannskader må det være hun-
dre prosent, sier Fiskum. Han legger til at 
han ikke har noen indikasjoner på at det 
er flere lekkasjer i bad med designsluk enn 
ellers. 

Problemområdet
Problemer med sluket er en av de hyp-
pigste årsakene til vannskader på norske 
bad. Akilleshælen er altså tettheten mel-
lom sluket og membranen. Det er noen 
hovedprinsipper for hvordan man skal gå 
frem for å få denne overgangen helt tett, 
som faglærte håndverkere skal kunne. Li-
kevel skjer det svært ofte lekkasjer fra dette 
området. Du som er baderommets bruker 
kan gjøre ditt for å unngå dette.
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TETT: Når sluket går tett stiger vannstan-
den og vannet kan trenge seg inn under 
baderomsmembranen. Illustrasjon: Sintef. 

I HJØRNET: Blücher er 
en av leverandørene som 
har artige slukløsninger 
til hjørnet. Foto: Blucher. 
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monter.noVelkommen til din nærmeste Montér forhandler!

Medlemskort MÅ  
vises ved betaling.  
Kun kontant.

GODE 
TILBUD

KUN FOR MEDLEMMER AV  

HUSEIERNES LANDSFORBUND

30%30303030303030303030inntil

INTERIØRMALING

VINDUER OG 
BALKONGDØRER

8790,-
OPUS IGNIS
OPUS Ignis har et stilfullt design 
med innsyn fra tre sider. Det er 
en sikker og effektiv ovn med høy 
kvalitet. Plasseringsvennlig både på 
rettvegg og hjørne. Brenn kammer 
som oppfyller alle krav til en moder-
ne oppvarmingskilde. 
Friskluftstilkobling.
Vedlengde: 30 cm.
Mål: 50,8x99,2x46,2 cm. 
Effekt 3-8 kW. 

OPUS PARKETT
4 stavs parkett, eik, silkematt.

Pr. sekk

39,-
 
BJØRKEVED 15 KG
Kammertørket bjørkeved i sekk 
på 40 ltr. Vedlengde 29 cm. 

195,-Pr. m2

÷45%
÷25%

PENSLER

MM

Rabatt 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.

BEST I TEST*

    
*VGs vedtest 17.12.2014.



•	 Balkong-	og	fasaderehabilitering

•	 Betongrehabilitering	og	
overflatebehandling

•	 Dør-	og	vindusutskifting

•	 Tak-	og	blikkenslagerarbeid

•	 Medlemsfordeler	for	boligselskaper		
og	gårdeiere

•	 Fuktproblemer/fuktsanering

•	 Gratis	befaring 

Totalleverandør av kontorombygging, ytre 
vedlikehold, fasade og betongrehabilitering!

NOR entreprenør AS, Gladengveien 1, 0661 Oslo  
Tlf: 22 57 83 60 • Mail: post@norentreprenor.no  
www.norentreprenor.no
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I 2013 brukte 85 prosent 
av alle nordmenn internett. 
Dette er en oppgang på 
5 prosentpoeng fra året før. 

Smelter snøen

Vårdrømmer

De bruker mindre strøm enn varmekabler og er mye 
lettere å legge, mattene fra Smeltematte.no som – 
slik navnet tilsier – smelter snø og is. Alt du trenger er 
en utvendig stikkontakt og så er det bare å rulle ut de 
elektriske mattene i trappen, utenfor inngangsdøren, 
eller hvor du nå måtte ha bruk for et snøfritt område. 
Priser fra 990,- www.smeltematte.no 

Det blir vår i år, også. Og da 
gjelder det å være forberedt. 
Det kan du være blant annet 
med de nye trimmerne fra 
Husquarna, spesielt utviklet 
for villaeiere som vil ha velplei-
de hager. Lett vekt og intuitive 
kontroller gjør dem enkle å 
bruke. Anbefalt utsalgspris fra 
1819,- www.husquarna.no 

Stilig lyd
En radio på kjøkkenet hører 
liksom med. Vil du ha en som 
sklir inn i interiøret, og i tillegg 
har god lyd og en masse fine 
funksjoner, kan du går for en 
Evoke fra produsenten Pure. 
Veldig dyre er de heller ikke, 
med veiledende utsalgspriser 
fra 998,-. www.pure.com 

Vi sparer i boligene våre og vi bruker mye 
penger på å pusse opp og holde dem ved like. 

Det er bra for kvaliteten på boligmassen.
Kommunal- og moderniseringsminister Jan tore sanner

Vi nordmenn elsker å ha det koselig inne. 
Vil du gi interiøret en ny kosekrok kan den 
nye dagsengen fra Ygg&Lyng være tingen. 
Med valgfrie bentyper og ryggputer passer den inn i mange typer 
interiører. Men: Det kan det rett og slett bli vanskelig å komme 
seg ut i vinterkulda med denne i hus. Du er herved advart. 
Pris fra 23 950,- www.yggoglyng.no 

Behagelig 
nyhet

egendyrket til middag
Liker du moussaka? Nå kan du dyrke økologiske 
auberginer til favorittretten! Frøleverandøren 
Nelson Garden selger økologiske frø til ca. 30 
kroner pakken, garantert dyrket uten sprøyte-
midler. Andre nye frøsorter som tilbys er blant 
annet solsikke, valmue, lavendel og chilipepper. 
www.nelson.no 
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Flere internett-
brukere



Avfukter
Art. nr HLB Meaco DD8L

Action camera + nettbrett
Art. Nr HLB NORM 115

Brannstige 4,2 m
En solid fleksibel 
brannstige

Brannstige 4,2 m
En solid fleksibel 
brannstige Rømningsstige  

3,9 meter
Art nr 1057

Vi tar forbehold om feil i pris og annen informasjon. 
Frakt kommer i tillegg. Tilbudene gjelder til og med 12.04.2015
Kundetelefon: 95 48 13 81

Dårlig inneklima er den skjulte synderen bak mange ubehage-
lige helseplager- astma og allergi, muskel og leddplager. 

▶ Hendig i bruk- fra 5 minutter til 12 timers varslingstid. 
▶ Stillegående 
▶ Passer for alle temperaturer- fra kjeller og lagerlokaler til båten,       
    campignvogna  og hjemme i stua. 
▶ Bakteriedrepende filter og ionisering av luften. 
▶ Egen funksjon for klestørk.  

Besøk nettbutikken til Huseiernes Landsforbund
www.hlbutikken.no

Dårlig inneklima er den skjulte synderen bak mange ubehage-
lige helseplager- astma og allergi, muskel og leddplager.

Som medlem i Huseierenes Landsforbund- får du eksklusiv tilgang til å 
handle kvalitetsprodukter i vår nettbutikk til medlemspriser

- følg også med på våre nyhetsbrev for flere gode tilbud

HLBUTIKKEN.NOHLBUTIKKEN.NO
BEDRE INNEKLIMA MED AVFUKTER 

NORMENDE ACTIONKAMERA OG NETTBRETT
8” Nettbrett med WiFi og vanntett Action kamera levert i en 
komplett pakke, tilstrekkelig for de aller fleste.

▶ 100 timer stand by og 3 timer video avspilling
▶ Utvidet støtte for lyd-, -bilde og video filer 
▶ Lyssterk fargeskjerm 
▶ HD-kamera spesialtilpasset objekter i aktivitet 
▶ Lynskarpe bilder med innebygget billedstabilisator. 
▶ Vanntett kamerahus intill 20m
▶ Med 2 batterier, lader, kabler, feste til hjelm/        
    styre/bryst og PC software

Brannstige 4,2 m
En solid fleksibel 
brannstige

Brannstige 4,2 m
En solid fleksibel 
brannstige

Perfekt til 
utesport

                  
 
 

 

 

 

 

 

8”    4.1  

rtex A9 with 3D accelerator  
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een, 5 points  touch  

GB  
ut 100 hours. Play video time: about 3 hours.  

 support  AVI,MPG,MKV,RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, TS, 

AV,  OGG, OGA, APE, FLAC, AAC, M4A, 3GPP and more   
G, JFIF  and more max 8000x 8000 resolution 
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8”    4.1  

 about 3 hours.  

Komfyvakt
Art. nr HLB 163291

Boa slange PROFF
Finnes i ulike lengder
Art. nr HLBboa 04

MED VINTERKULDA SØKER MUS 
OG ROTTER INNENDØRS

KOMFYRVAKT- PASSER PÅ DET 
DU GLEMMER

kr

3390,-

kr

1990,-

RØMNINGSSTIGE

kr

3899,-
 
kr

690,-
for 4 meter

Pris fra 
kr439,- 

Redningsstige som er enkel i 
bruk. 
Den trenger ikke montering 
- henges enkelt og greit over 
vinduskarmen og er så  klar til å 
benyttes

Måler temperaturen på platetop-
pen og bryter strømmen om tem-
peraturen blir så høy at det er fare 
for overoppheting/tørrkoking. 
Fungerer på induksjonstopper. Enkel 
å installere. Starter automatisk når 
komfyren er i bruk

Et effektivt verktøy for å stenge av 
bygget er mus- og rottebørstene 
PROFF. Plastproduktet ligner på en 
større versjon av en flaskebørste- 
Ø10 cm. Børsten monteres/festes un-
der kledning, hjørnekasser, i ventiler 

og sprekker for å hindre inntrekk 
av mus og rotter i bygningen
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Rabatt på

malerarbeid

Nyheter fra 
Huseiernes Landsforbund

 MEDLEMSNYTT //      81-85Si
D

E

Mesterfarge er landets største malermesterkjede 
med over 170 medlemmer i hele Norge. Disse 
medlemmene utfører det meste innen rehabi-
litering og alt av overflatebehandling på gulv, 
vegg, tak. De påtar seg arbeid enten det skal gjø-
res ute eller inne, og har også god kompetanse 
på våtrom.
 – En velholdt bolig betyr bedre kontroll på 
utgiftene, bedre trivesel og økt verdi på boligen, 
påpeker kjedesjef Eskild Ugland. – Det kan være 
mye arbeid i å følge opp vedlikeholdsarbeider. 
Dette slipper du hvis du veldger en av Mester-
farge sine medlemsbedrifter. Alle må være god-
kjent malermesterbedrift for å få være medlem 
av Mesterfarge.

Kvalitetsleverandører
Ugland påpeker at de samarbeider kun med 
kvalitetsleverandører og vet vilke produkter 
som skal brukes hvor. Valg av rimelige og dår-
lige produkter kan føre til fatale konsekvenser. 
 – Produktene vi bruker skal bidra til at ar-
beidet vi utfører skal bli av beste kvalitet med 
lag levetid, påpeker han.
 Mesterfarges medlemsbedrifter gir HL-med-
lemmer 10 prosent rabatt på ordinær timepris 
ved regningsarbeid. Det gis 20 prosent rabatt på 
materiell på veiledende priser, men dette gjel-
der ikke på kampanjer og tilbud. Foto: Andres 
Rodriguez / Scanstockphoto.

For 25 år 
siden 
...skrev bladet Hus 
og Bolig om prisene 
på borettslagsbol-
iger som falt med 
12,7 prosent i 1989.

For 50 år 
siden
...skrev bladet at  
det i Norge bodde 
ca. 500 000 familier 
i hus på tomter med 
vilkår for hagestell.

Huseiernes Landsforbund har inngått samarbeidsavtale 
med Norges største malermesterkjede; Mesterfarge.

TeksT: NiNa GraNluNd SætherFor 100 år 
siden 
...skrev bladet Hus-
eieren at undersøkel-
ser i Tyskland viste 
at lineoleumsgulv, 
dersom de ble vas-
ket skikkelig, i seg 
selv var bakterie-
drepende.
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GENERALFORSAMLING  I
HL  OSLO  OG  AKERSHUS

Lokalforeningen av Huseiernes Landsforbund, Oslo og Akershus 
(HLOA) avholder generalforsamling tirsdag den 21. april i HLs 
møtelokaler i Fred Olsens gate 5, Oslo. Generalforsamlingen 
starter klokken 18.00. Dagsorden vil følge vedtektenes § 8.

Medlemmer som ønsker å få tilsendt dokumentene til 
generalforsamlingen, herunder årsberetning og regnskap 

kan bestille dette i administrasjonen fra 1. april. 
Vi foretrekker slik bestilling i brev eller e-post.

Medlemmene i HLOA ønskes velkommen!

Jens Petter Bull
Styreleder

Vår samarbeidspartner 
Ventelo skifter nå navn til 
Phonero. Gjennom HL har 
alle medlemmer tilgang 
på rabatterte priser på 
abonnement som allerede 
er blant de laveste prisene 

i markedet. Gå inn på “minside” på Hus-
eierne.no for mer inforasjon, og for å hente 
rabattkode for bestilling av abonnement.

På over 20 boligmesser over hele landet i fjor var Huseiernes 
Landsforbund behørig representert, og tusenvis tok turen innom 
HL-standen for å lære mer om HL, melde seg inn, og ikke minst 
for å være med på den store messekonkurransen. Ved å svare 
på enkle spørsmål om HL og samarbeidspartnerne kunne man 
være med i trekningen om å vinne valgfrie varer og tjenester 
hos Varme & Bad, Verisure eller Kjells Markiser, samt et Bose 
hjemmekino-anlegg til en verdi av 50 000 kroner. Verdien av 
premien var på til sammen 150 000 kroner.  
 I desember i fjor ble den heldige vinneren trukket ut fra 
et aldri så lite hav av svarslipper. Det var messegeneral Einar 
Kvalheim, som er markedsdirektør i Compass Fairs, som foretok 
trekningen, under overvåkning av markedssjef Ulf Borgan og 
prosjektleder Morten Hansen i HL som sjekket at alt gikk riktig 
for seg. Vinneren ble Bjørn Beyer fra Molde. Han trodde ikke sine 
egne ører da telefonen om premien kom. 
 – Er dette en spøk til radioen eller noe sånt, spurte han, men 
trodde til slutt på det han fikk høre.  
 Beyer forteller at han lenge har ønsket seg et utendørs spa-
anlegg, og at han trolig kommer til å bruke premiepengene på 
dette hos Varme & Bad.  

Heldig vinner 
i Molde 

Skifter navn Høringsuttalelse

  MEDLEMSNYTT // SmåStoff

Huseiernes Landsforbund har 
avgitt em omfattende hørings-
uttalelse til NOU 2014:6 - 
Revisjon av eierseksjonsloven. 
Høringsuttalelsen kan leses i 
sin helhet på www.huseierne.
no/om-oss/standpunkter/
horinger/ 

Fjern istappene
Det er gårdeier som er an-
svarlig for å gjøre fotgjen-
gere oppmerksomme på 
eventuell fare, og å sørge 
for at is og snø fjernes fra 
takene så raskt som mulig. 
I Oslo og Akershus har HL 
en avtale med Ren Service, 
som mot et årlig gebyr overvåker og fjerner 
faren for takras. www.renservice.no 
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Egil Lauritzen er utnevnt til æresmedlem i Huseiernes Landsforbund. 
Utnevnelsen skjedde på landsmøtet i Haugesund. Lauritzen har vært 
distriktskontakt for forbundets avdeling Hedmark i en årrekke, og 
fikk utnevnelsen etter lang og tro tjeneste. Lauritzen er dermed blitt 
medlem i en liten, men eksklusiv gruppe av æresmedlemmer, som 
forøvrig består av følgende personer: Hans Petter Dahlum, Vigdis 
Funder, Karstein Hansen, Sigurd Magnussen, Solveig Meum, Per 
Risvik og Olav Vilnes. 

Æresmedlem

Ønsker du å måle radonfore-
komsten i boligen? I så fall 
må du være rask, for måle-
sesongen går mot slutten 
for denne gang. Radon skal 
måles i vinterhalvåret, det vil 
si fra midten av oktober til 
midten av april. Målingen bør 
foregå over minst to måneder. 
Som medlem av Huseiernes 
Landsforbund får du 20 pro-
sent rabatt på sporfilm og 10 
prosent rabatt på inspeksjon 
fra Radonlab. Se www.husei-
erne.no for mer informasjon. 
I HL-butikken kan du kjøpe en 
digital radonmåler til kr 1 590. 
Se www.hlbutikken.no.

Radonmåling: 

Vær rask

Ca. 70000 

mennes-

ker fikk 

juridisk, teknisk 

eller økonomisk 

hjelp fra Huseier-

nes Landsforbund 

i 2014.

Ved års-

skiftet 

passerte 

Huseiernes Lands-

forbund 211 000 

medlemmer.

I 2015 

arrange-

res over 

hundre kurs over 

hele landet i regi 

av Huseiernes 

Landsforbund. 

Verv venner
Verver du 12 venner til Huseiernes Landsforbund kan 
du få en Bosch kjøkkenmaskin i vervepremie. Se www.
huseierne.no for mer informasjon. 

Lavere rente
Krev lavere boliglånsrente, oppordrer Peter Batta. 
På HLs nettsider finner du et standardbrev du kan 
fylle ut og sende til din bank. 

Sluttet i HL 
Etter 17 år i Huseiernes 
Landsforbund har advokat 
Line Parelius takket for seg. 
Hun jobber nå i advokatfir-
maet Stadheim Vollen Pare-
lius, som bistår privatperso-
ner, sameier, borettslag og 
bedrifter med utfordringer 
og tvister knyttet til fast 
eiendoms rettsforhold.
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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

Ø
ST

FO
LD

A
K

ER
SH

U
S

  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

TE
LE

M
A

R
K

 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

A
K

ER
SH

U
S

O
PP

LA
N

D

   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

SL
O

   A
K

ER
SH

U
S

B
U

SK
ER

U
D

  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

R
-T

R
Ø

N
D

EL
A

GBOLIGINSTITUTTET AS
Takstmenn i kontorfellesskap
Takst, boligsalgsrapporter, skader, skjønn, 
tilstands vurdering, våtromskontroll, 
reklamasjonsvurderinger. 

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

O
SL

O

VERDITEK AS 
Din uavhengige samarbeidspartner
Taksering av bolig og næringseiendommer, 
boligsalgsrapporter, vedlikeholdsplaner for boretts-
lag og sameier, uavhengig kontroll, prosjektledelse, 
fukt og innemiljø, radontiltak miljøsanerings-
rapporter og energimerking av boliger.

Lilleakerveien 62 C, 0284 OSLO. Tlf.: 41 42 43 00.  
E-post: martin@verditek.no / www.verditek.no O

SL
O

 A
K

ER
SH

U
S

  MK – TAKST
v/Arvid Martin Kvalbein
Boligsalgsrapport, tilstandsrapport,
verditaksering av bolig og næringseiendommer.

Gamleveien 87, 4315 SANDNES.
Tlf.: 92 82 36 44. 
E-post: makv@online.no
www.mk-takst.com

R
O

GA
LA

N
D

 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

H
ED

M
A

R
K

 Som medlem av Huseiernes Landsforbund får du 
10 prosent rabatt på verditaksering av boliger og 
fritidsboliger, boligsalgsrapporter, tilstandsrapporter, 
skadetaksering, skjønn og tomtetakst hos utvalgte 
medlemmer i Norges Takseringsforbund. Husk å 
oppgi medlemsnummer.

 Ønsker du å annonsere på disse sidene, 
ring Malin Solvang, tlf. 477 12 424 eller 
send en e-post til ms@hsmedia.no

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

SL
O

   A
K

ER
SH

U
S

VE
ST

FO
LD

Huskonsulenten AS
v/Torbjørn Solnørdal, Bygn.ing/Takstmann MNTF
Dnv Sertifi sert for Boligsalgsrapporter, 
eierskifterapporter, skaderapporter etc.

Brendsvollengene 80 B, 1383 ASKER.
Tlf.: 414 70 155. 
E-post:  torbjorn@huskonsulenten.no
www.Huskonsulenten.no

O
SL

O
A

K
ER

SH
U

S

TRENGER DU TAKSTMANN?
Lang erfaring, høy kompetanse, fokus på kvalitet. 

• Uavhengig kontroll • Byggteknisk kontroll
• Ferdigbefaring • Våtromskontroll
• Radongass målinger • Skadedyrkontroll
• Verdi- og lånetakst • Boligsalgsrapport
• Reklamasjonstakst • Kjøpsassistanse
• Seksjonering • Termografering
• Lufttetthet

TAKST OG PROSJEKTPARTNER
Tlf.: 901 55 792
E-post: post@tppartner.no
www.tppartner.no

Sertifi sert i 
Den Norske 
Veritas 
DNV-DL.

M
Ø

R
E 

O
G

 R
O

M
SD

A
L

Ny avtale med Kjell
Huseierne har fått ny avtale 
med Kjells markiser. Den nye 
avtalen gir 30 prosent rabatt 
på solskjermingsprodukter 
mellom 1. oktober og 31. mars. 
Resten av året får medlemmer 
25 prosent rabatt.

– Som alle andre organisasjoner 
har også vi frafall av medlem-
mer, dette til tross for at hvert 
år har netto medlemsvekst. Det 
vi nå har gått i gang med er å 
engasjere et call center som 
ringer opp medlemmer som 
enten ikke har ønsket å fornye 
medlemskapet, eller som rett og 
slett har meldt seg ut. Vi ønsker 
å vite hvorfor de har tatt den 
beslutningen. Dette kan vi lære 
masse av, sier markedssjef Ulf 
Borgan.
 Det aktuelle ringeteamet har 
flyttet inn sammen med mar-
kedsavdelingen i Fred. Olsens 
gate 5. Det gjør at Huseiernes 
Landsforbund kan ha tett dialog 
med de som ringer medlem-
mene.
 – Det er viktig å trå varsomt 
når man ringer på utmeldte 
medlemmer. Samtidig som vi 
lærer av disse samtalene, viser 
vi også at vi ikke tar lett på at 
noen melder seg ut til tross 
for at vi har godt over 200 000 
medlemmer. I tillegg avslutter 
vi medlemskapet på en vennlig 
måte og alle sitter igjen med et 
hyggelig inntrykk av organisasjo-
nen, sier Borgan.

Jobber for 
å bli best

84 hus&bolig 1 2015
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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
Søndre gate 11
Postboks 2185
7412 TRONDHEIM
Telefon 815 10 111
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

 DISTRIKTSLEDERE // FEBRUAR 2015
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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

FagFolk til tjeneste

ANBUDSTJENESTER

BLIKK- OG TAKTJENESTER

ByGG- OG TømRETJENESTER GRAVEARBEID

Rydde?

butikk.ragnsells.no

12% medlemsrabatt på container og SmartBag

(Rabattkode i nettbutikk: HL)

www.ragnsells.no
08899

mILJø OG GJENVINNING

HL-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,-

Hjemmelserklæring ved arv 19,- 39,-

Festekontrakt 19,- 39,-

Kjøpskontrakt 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» 475,- 589,-

Figursamling om våtromsnormen 98,- 298,-

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

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,-

Overtakelsesprotokoll ved utleie 49,- 75,-

NY

NY

NY

NY

h&b-1-2015-HL-BUTIKKEN_HL-BUTIKKEN  1/29/15  2:51 PM  Page 2
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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

SKORSTEINSARBEID TEKNISK RÅDGIVNING

Ønsker du å annonsere på disse sidene, ring Malin Solvang, 
tlf. 477 12 424 eller send en e-post til ms@hsmedia.no

TEST HUSET 
FOR RADON NÅ!

www.radonlab.no

Tlf.: 
2196 03 50 

Radonlab_Radonlab  11/14/12  3:19 PM   
RADONMÅLINGER

Hefte:

Ung på boligmarkedet
Gode råd når DU skal kjøpe bolig.
Kr 59,- for medlemmer, kr 99,- for ikkemedlemmer.
Bruk kupongen på side 86.

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...

Ønsker du å annonsere 

på disse sidene, 

ring Malin Solvang, 

tlf. 477 12 424 

eller send en e-post til 

ms@hsmedia.no
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Eger, det ultimate sted for SPA – og behandlingsreise 
Ungarn er berømt for sine varme kilder med velgjørende mineraler, sine termalbad og spaanlegg. Ingen vet bedre enn 
ungarerne hvor godt det er med et spaopphold for både kropp og sjel. Det gir mer overskudd i hverdagen og mindre 
sykefravær på jobben. 
 
Eger er en av de flotteste barokkbyene i Ungarn, med middelalderborg, vakre kirker, koselige restauranter og kafeer, og dertil 
et godt shoppingtilbud. Byen ligger en to timers busstur fra Budapest. 
 
Imola Hotel Platán er et firestjerners hotell, som satser på å bli Ungarns beste SPA-hotell. 
 
SPA-reiser våren 2015: 
• 14. – 18. April           • 28. April – 2. Mai          • 12. - 16. Mai          •26. – 30.  Mai  Pris fra kr. 7465,- pr. person i dobbeltrom. 
 
Prisen inkluderer: Fly • Transfer • Sightseeing i Budapest • Lunsj i Budapest • Opphold med halvpensjon på Imola Hotel Platán (buffet frokost 
og 3 retters middag) • Orienteringsrunde i Eger • 30 min massasje • vinsmaking i vinkjeller  Fri bruk av hotellets termalbad og spa anlegg.  
Fri bruk av Egers termalbad • Badekåper på rommene  Gratis WIFI  Norske Tv kanaler på alle rom. 

Behandlings-reise våren 2015: 
• 14. – 28. April          Pris fra kr. 15875,- pr. person i dobbeltrom. 
 
Prisen inkluderer: Fly • Transfer • Hesteshow og lunsj på Lazar brødrenes hestegård på ankomstdagen • Opphold med halvpensjon på Imola 
Hotel Platán (buffet frokost og 3 retters middag) • Avskjedsmiddag med vinsmaking i Bolykis vinkjeller siste kveld • Orienteringsrunde i Eger • 
Konsultasjonstime hos revmatolog • Skreddersydd behandlingspakke • Fri bruk av hotellets termalbad • Fri bruk av hotellets saunasenter • 
Fri bruk av Egers termalbad • Badekåper på rommene • Gratis WIFI • Norske Tv-kanaler på alle rom. 
 

 

 
 

Ta kontakt med Tema Helse AS for mere informasjon og andre spennende tilbud! 
 +47 22 23 30 00 post@temahelse.no, www.temahelse.no 

Medlemmer av Huseiernes Landsforbund får 500 kr i rabatt på alle våre turer. 
 



BEGER
FRYSE

REDSEL UTROP
DYR

VISE VEI

STREV
MODER-

NE

DUMT FINSK
ORDTAK

OSS
STJELE

BRASE
ÅSSIDE

DYR
GRUPPE

FOR-
SIKTIG HEST

HUS-
HJØRNET

HAST

2338
TRIKS

STOFF
KJØRER

PÅ GRES-
KE BILER
BY I USA

EINSTEI-
NIUM

3. TONE
REPU-
BLIKK

SCENE LØP LUFT-
INNTAK

HARM-
LØS

PLUSS
PLANTE

ITALI-
ENEREN

DRIVE

KUNST-
LÆR

KRØP
FOR

GÅ UT
FRA

UNDER-
SØKELSE KUNST

OPP-
DRETT SKRIK

KAFFE-
MERKE
SMILTE

DUG-
ENDE

SKRATTE
SORT
BOK-

TRILOGI
GRÅTE

GRØNN-
SAK

SMILE

JEG
INVALID

GLI
REDSKAP

SLØYER
FISK

MENTE
REGEL

ASIAT-
ERE

ANTI-
LOPE

ÅPNING
ROPE

PÅ BYEN
ROT-

VEKST
ANFØRE SJARM

IRIDIUM
GÅRDS-
PLASS

FOR-
TYNNE

GULL
KONJUN-
KSJON

PROSE-
SJON

ER
TROLL-
STIGEN

ELEK-
TRODE

ALTER-
BRØD

# FOR G
BORT

VAKKER
FOLKE-

VISE
HISSIGE FERSKE

ETTER-
SKRIFT

ÅPNING
YTRET

INSTRU-
MENT
3095

DROPS-
NAVN UTTALES

INNI
SUR-

STOFF

VERK
FLOTT

LEKSJON
HITLERS

GARDE

SELV-
HJELPS-
GRUPPE

REKKER STAT VERN KOM-
MUNE

SJEF
STIV

EN LUN-
DESTAD

OMTANKE

TØYREST
MEDIE-

BEDRIFT
SELSKAP

DESSERT
SKINN-

REM
FUGL

TIDSROM
TIL

EDDER-
KOPP-
DYR

HEGREM
2015

LOKALE
FOTSÅLE

GODTERI
FRYKT

HELLIG
NUMMER
SE BORT

FRA

NIKKEL
FISK

DYR BU

DUN
MASKERT

BLOD-
TYPE

STERKT HEFTIG-
HET LEKER

ELV
VIND-
SIDE

10 
(PREFIKS)

KOST-
FIBER

AMBOLT

UTMER-
KET

TOSK

GRUNN-
STOFF 92

KVEL-
STOFF

KLEBRIG
KLOKKE

FLUOR
PLANTE

FOLK
(NIGERIA) RETNING SKØY

BRETT-
SPIL

HVILTE
FASE

ÅPNING
PARTI

5. TONE
KONGE

VANN-
HULL AULA TINN

BRYGG

Hus og Bolig 1-2015
deadline 16.01.15

Bilde settes inn 
av redaktør/redaksjonen.

Setning:
Fagfolk mener Statens 
strålevern sprer radonfrykt 

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

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

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

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

Hus & Bolig
Fred. Olsensgate 5
0152 OSLO

kr 10,00

LØSNINGSSETNINGEN ER:

h&
b 

nr
.  

1-
20

15

Svaret på oppgaven i nr. 1 må vi ha senest 23. april 2015.
Vi trekker tre heldig vinnere som får fem flakslodd hver.

Løsningen på kryssordoppgaven i nr. 5 
var “Nordmenn generelt er ikke imot å 
slå sammen kommuner, men vi vil helst 
beholde egen kommune som den er”. 
Fem flakslodd sendes til Aina Elisa-
beth Reinholdtsen, Melbu, Trine Tveita, 
Lillehammer og Asgeir Berg, Kristian-
sand. I nr. 6 var riktig svar “I dag er 
bare kobber tillatt. Tidligere inneholdt 
trykkimpregnert virke også impregne-
ringsmidlene krom og arsen”. Flakslodd 
sendes til Ønni Ødegård, Tønsberg, 
Per Otto Lundhaug, Haugesund og 
Per Eggemoen, Oslo.

Send gjerne løsningen på oppgaven i 
nr. 1 på epost til kryssord@huseierne.no. 
Vinnerne blir offentliggjort i nr. 3 - 2015.

 KRYSSORD // FEBRUAR



Gå inn på huseierne.no
eller send sms med 

“verv” til 2007

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

henvendelse til partnere.
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Gratis juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning
Som medlem får du gratis juridisk hjelp på telefon hver dag mellom kl. 08.30-
16.00. Ring tlf. 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. 

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.

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 + 2,85 øre/kWh inkl. mva.

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

Rabatt på el-utstyr

Medlemsfordeler
Rabatt på solskjerming og garasjeporter
30% rabatt på sol- og innsynskjerming fra 01.10. - 31.03. og 25% resten av året 
20% rabatt på alle garasjeporter fra Kjells markiser hele året

Rabatten gjelder ikke montering. Kontakt oss for gratis besøk av 
konsulent og et uforpliktende tilbud. Må vise gyldig medlemskort før 
ordresignering. 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 FFV sertifiserte våtromsbedrifter til nybygging og 
rehabilitering av bad og våtrom. For nyttig informasjon om dine 
nærmeste godkjente våtromsbedrifter besøk: ffv.no eller send e-post 
til post@ffv.no.

HL-rabatt på parafin og fyringsolje:
• 25 øre/liter inkl. mva. Ring 800 SHELL (800 74355)

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.

Norges største malermesterkjede
Mesterfarges medlemsbedrifter gir HL medlemmer 10 prosent rabatt 
på ordinær timepris ved regningsarbeid. Det gis 20 prosent rabatt på 
materiell på veiledende priser (gjelder ikke på kampanjer og tilbud).

Gå inn på mesterfarge.no eller kontakt kjeden på 800 33 055

Skadedyrbekjempelse
Medlemsrabatt 10%

Innemiljøsjekken (Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund). Vi 
sjekker inneklimaet i boligen din. Medlemsrabatt fra kr 500,- til 1000,-

Boligsjekken
Vi sjekker allmenntilstanden på boligen. Medlemsrabatt kr 600,-

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

Spesialtilbud på telefoni til medlemmene
Med Phonero får du en rabatt på web prisene, selv om Phoneros 
abonnement uten rabatt, er blant de med lavest pris i markedet i dag. 
Fri bruk med 1GB eller Fri bruk med 5 GB Data. Se: huseierne.no/medlems-
fordeler 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 trelast og byggevarer inklusiv kjøkken/garderobe/bad
Se: huseierne.no/medlemsfordeler for mere informasjon

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

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

Rabatt på 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 utleie av utstyr  
• 10 % på timepris

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. 

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.

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

Oppgi medlemsnummer ved henvendelse til partnere.

Tema Helse AS
Flere fordeler:

HLBUTIKKEN.NOHLBUTIKKEN.NO

Norges største glassmesterkjede
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

Som HL-medlem får du:
• Glassfagkjedens beste betingelser og en meget gunstig timespris på kr  495,- 
• Gratis befaring! (der avstand fra medlemsbedrift til kunde overstiger 15 km t/r, 
tilkommer normale transportkostnader)
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Les mer på ctc.no

Vår nye, stilrene og energieffektive varmtvannsbereder CTC Economic  
har en rekke innovative produktfordeler, godt for miljøet og lommeboken.

 Heat Injection teknologi 
Alle CTC Economic-beredere kommer 
med vår unike Heat Injection teknologi, 
som sørger for hurtig oppvarming av 
varmtvann. Hvis berederen tømmes  
helt for varmtvann, er ventetiden likevel 
kort før du igjen kan dusje.

 Flott design 
Berederens design er moderne og  
stilrent, har rene klare linjer, og med 
samme fargekode som våre flotte 
varmepumper i hvitt og grått.

 Stor tappekapasitet 
Economic har større tappekapasitet enn 
volumet tilsier. Economic produserer mer 
varmtvann per tre timer enn en standard 
varmtvannsbereder i samme størrelse.

 Tilfredsstiller nye krav 
CTC Economic tilfredsstiller EcoDesign 
krav til varmetap og effektivitet, som skal 
tre i kraft i 2015. Med tykkere isolering, og 
med en multifunksjonstopp med neopor 
på toppen, har berederen minimalt med 
varmetap. 
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 Plug and play 
Et tilleggsutstyr forenkler monteringen  
og gjør installasjonen enda raskere.  
Vårt prefabrikerte rørkit består av to  
ferdigisolerte rør med bend og fleksible  
slanger frem til veggboks. (Lanseres snart)
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 Skjult rørføring 
Med CTC Economic får du en flott 
installasjon. Med toppmontering er rørene 
skjult bak inspeksjonsdekselet og lokket. 
Nå kan man fint ha berederen plassert på 
baderommet. 

 Lavt varmetap 
For et lavest mulig varmetap fra 
berederen, er ventilsettet plassert på 
siden. Med lavt varmetap sikres også en 
optimal økonomisk drift av berederen.

 Kvalitet 
Vårt nye frontdeksel i stål har samme 
gode kvalitet som våre varmepumper. 
Frontdekselet skjuler ventilsett, rør og 
elektriske koblinger, og gjør berederen 
diskret og stilig i ethvert rom (med sluk). 
Frontdekselet tas enkelt av for montering, 
justering og inspeksjon.

 Universalmontering 
Gjør det enkelt å skifte ut eksisterende 
varmtvannsbereder, uansett om den er 
topp- eller sidemontert. 

 Enkel og rask installasjon 
Enkel installasjon for installatør både ved 
topp- og sidemontering, og vår flotte 
neoportopp gjør det enkelt og stilrent å 
trekke rør til veggboks. 
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Vår nye, stilrene og energieffektive varmtvannsbereder CTC Economic 

 10  gode grunner til 
å velge CTC Economic

Returadresse:
Huseiernes 
Landsforbund
4896 Grimstad
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