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Sola begynte endelig å varme litt, og mine barn hadde 
kommet hjem fra studenttilværelsen i Bergen. Fe-
rien nærmet seg. Da var det jeg hørte ulyden: «Blubb, 
blubb, blubb» sa det fra naborommet da jeg stod og 
dusjet en tidlig morgen. Ehe…. Hva er dette? 
 Jeg advarte resten av familien om at det kunne 
være tett i sluket på badet, og det ble raskt bekreftet 
av min sønn som var nestemann i dusjen. Nå ville ikke 
vannet ned. Fem minutter etter at han hadde forlatt 
badet, stod vannet fortsatt to centimeter oppover veg-
gene. Så da hentet jeg en flaske Plumbo som jeg hadde 
stående.
 Etter at det hadde boblet og kokt 
en liten stund, løste problemet seg, 
og vannet forsvant. 
 – Faren over!, meddelte jeg de an-
dre i huset. Mor har ordnet opp.
 Det gikk ti minutter, og jeg var 
igjen på badet. Og da så det ikke ut! 
Vann fra sluket hadde lagt igjen skik-
kelig mye gris utover gulvet – det var 
helt tydelig at det hadde flommet 
over. Så da var det ny beskjed til samtlige familiemed-
lemmer: - Vær forsiktig med vannet. Ikke sett på vas-
kemaskinen eller oppvaskmaskinen. Og så hastet jeg 
avgårde på jobb. 
 Vel hjemme, litt sent på ettermiddagen, konsta-
terte jeg at det ikke hadde skjedd noe nytt i løpet av 
dagen. Men da jeg forsøkte å dra ned toalettet i rom-
met ved siden av, ville vannet ikke ut. Det steg helt opp 
til ripa på toalettskåla før det endelig stoppet. Puh. 
 Da var det på’n igjen med Plumbo – men uten at 
det hjalp. Og da vi prøvetappet litt vann i etasjene over, 
kom brunt vann ut i sluket på badet. Jeg måtte til med 
øsekar for å unngå at vannet ble stående opp etter 
veggene igjen. 

 Totalforbud mot å bruke vann og gå på do ble 
straks innført. (Heldigvis har vi stor naturtomt.) Men 
hva gjør man? Man klarer seg jo ikke uten avløp. Og 
skruen som måtte av før vi eventuelt kunne klare å 
stake opp elendigheten, satt dønn fast. Den hadde vi 
prøvd å få opp tidligere.
 Naboen er pensjonert rørlegger, så vi prøvde å rin-
ge ham for å søke råd. Men han var ikke hjemme. Det 
begynte å bli sent. Og jeg kjente at det begynte å boble 
innvendig.
 Etter litt googling, fant jeg frem til Vann- og avløps-

teknikk i Bærum. En hygglig kar som 
var ute og luftet hunden spurte om 
det hastet veldig; om de måtte kom-
me med én gang, eller om det kunne 
vente til dagen etter. Det kunne hel-
digvis vente.
    Kvart over syv neste morgen var 
to blide karer klare til å hjelpe meg. 
I løpet av noen få strakser hadde de 
fjernet kumlokket utenfor inngangs-
døra og kunne spyle rørene med vir-

kelig høytrykk. «Blubb, blubb, blubb» 
sa det igjen, men nå var det godlyd. 
Ut kom en diger propp av papir.
 Moralen er: Kast ikke tør-
kepapir i toalettet! Eller vas-
kekluter. Eller annet som kan 
sette seg fast og tette rørene. 
Uten avløpsrør er vi ganske så 
hjelpeløse.
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bruke vann og gå på 
do ble straks innført.
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  Leder // NiNa graNluNd sæTher
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NEIendomsskatt er et begrep vi har lansert før kom-
munevalget i år. Ordet har et klart budskap og inne-
holder symbolikk for en generell boligpolitikk som 
HL arbeider FOR. Vi ønsker gode og stabile ramme-
betingelser for hus og hjem og ikke stadige skatte- og 
avgiftsendringer eller uforutsigbare endringer på lån, 
renter eller rentefradrag. Forbedring 
av lover og forskrifter ønskes vel-
kommen, og derfor er vi fornøyde 
med mange av de allerede vedtatte 
forenklingene i plan- og bygningslo-
ven. Men vi er usikre på naboenes 
reaksjon på en stor garasje en meter 
fra nabogrensen. Dette har vi gitt 
klar beskjed om i mange fora.

Så tilbake til NEIendomsskatten. 
HL har som grunnleggende hold-
ning at hjemmet vårt skal skjermes 
mest mulig for beskatning. Derfor er 
vi stolte av å ha presset frem en av-
vikling av «fordelen av å bo i egen 
bolig» (2005) og av vårt bidrag til avvikling av arve-
avgiften (2014). Og derfor har vi liten respekt for en 
tilfeldig og vilkårlig eiendomsskatt som vedtas på 
forskjellige grunnlag i kommune-Norge. Eiendoms-
skatten er en bruttoskatt som ikke tar hensyn til bo-
ligeierens gjeldsbyrde. Heller ikke tar den hensyn til 
inntekt eller betjeningsevne. Den legges på en eien-
dom der vi har betalt hundretusener i moms på byg-
gekostnadene, og dokumentavgift og tinglysnings-
gebyr ved kjøp. Boligen er dessuten kjøpt og betalt 

med allerede beskattede inntekter! Vi betaler gjerne 
avgifter og gebyrer for tjenester som vi mottar fra stat 
eller kommune når dette prises til selvkost. Men vi 
sier NEI til eiendomsskatt på boligen vår! Et bunn-
fradrag når eiendomsskatten innføres kan synes so-
sialt og «rettferdig», men vi har i mange tilfeller sett 

at slike fradrag er rene ”introduk-
sjonstilbud” som ofte blir redusert 
etter hvert som kommunepolitikere 
trenger enda mere penger til fagre 
valgløfter. 

HL satte boligpolitikken 
på dagsordenen under 
Arendalduka
Vi satte virkelig spor etter oss på 
Arendalsuka i dagene 12. til 18. au-
gust. Vi hadde naturligvis stand og 
markerte HL slik, men minst like 
viktig sto vi som enearrangør av to 
politiske debatter om boligpolitik-
ken. På debatten fredag  14. august 

deltok et stjernespekket galleri av boligpolitikere med 
«boligminister» Jan Tore Sanner i spissen sammen 
med politikere fra de rød-grønne partiene og stor-
tingspolitikere fra Frp og Krf sammen med underteg-
nede. Tdligere TV-2 anker Oddvar Stenstrøm ledet de-
batten som ble sendt direkte på TV-2 Nyhetskanalen.

Søndag 16. august avholdt vi en litt annerledes debatt 
hvor statssekretær i Kommunal- og moderniserings-
departementet,  Per-Willy Amundsen, innledningsvis 

HL har som grunn-
leggende holdning 

at hjemmet vårt 
skal skjermes 

mest mulig for 
beskatning.

NEIendomsskatt er både 
realitet og symbol for stabile bokostnader

  GENERALSEKRETÆREN // HAR ORDET

Tabellen viser gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr) for nye eneboliger, 
etter tid. Kilde: Statistisk sentralbyrå

BOLIGINVESTERINGENE ØKTE
I FØRSTE KVARTAL MED 

0,9% 
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fortalte hva regjeringen allerede har fått til av end-
ringer i boligpolitikken og hva som står for døren 
de kommende to årene. Administrerende direktør i 
Boligprodusentenes Forening, Per Jæger, og underteg-
nede var «opponenter» og ga ris og ros til regjeringens 
innsats.  

Kommunevalget blir spennende
Jeg har vært et «politisk dyr» helt fra ungdomstiden 
av. Var aktiv i undomspolitikk på 1960 og -70 tallet, 
men har etter det kun vært engasjert i interessepoli-
tisk arbeid. De siste 28 år som hus- og boligeiernes 
talerør. Som alltid i siste utgave av Hus & Bolig før 
valgene, stiller vi de toneangivende partiene viktige 
spørsmål som berører boligeierne. Det finner du også 
i denne utgaven sammen med partienes 
svar.

Vi ønsker alle våre medlemmer og 
lesere et GODT KOMMUNEVALG!

Du kan følge Huseier nes Landsforbund 
på Facebook og Twitter.

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

fortjener BNbank for at den gikk i spissen for rentesenkinger på boliglån før 
sommeren. Med ett ble det fart i konkurransen mellom bankene. De andre 
bankene var nødt til å ta utfordringen og kom på banen en etter en med re-
duserte boligrenter. Dette viste tydelig at bakene tar seg altfor godt betalt 
av boliglånskundene, noe vi har sagt i lange tider. Dette blir også bevist ved 
hver regnskapsfremleggelse i bankene. Overskuddene setter stadig nye 
rekorder. Bankene vil i år ha et overskudd på nærmere 50 milliarder kroner.
 HL viste tidlig at innlånsrentene hadde falt mens utlånene forble stort 
sett like høye som før. Også Konkurransetilsynet påpekte dette i en rapport 
som kom tidligere i år. Den viste at bankene hadde økt inntjeningen på  
boliglån betydelig. I tillegg påviste tilsynet at de ulike bankene hadde svært 
like rentenivåer på boliglån. Konkurransen mellom bankene var for svak og 
folk flest betalte mer for sine boliglån enn de skulle.
 Bankene skal sørge for at samfunnet har tilgang på riktig priset kreditt. 
Det er også viktig at bankene har nødvendig egenkapital og fonds for å 
møte dårligere tider, men de må i langt større grad ta sitt samfunnsan-
svar og ikke bare ha som mål å tjene mest mulig penger. Det var derfor 
prisverdig av BNbank og gå i spissen for økt konkurranse i bankvesenet ved 
å senke boliglånsrenten. 

fra BATTA

går til de kommunene som har hatt uvanlig høye kommunale gebyrer og 
som i tillegg har økt dem spesielt mye fra i fjor. Når en kommune allerede 
er dyr å bo i, bør man ikke øke videre med kjempebyks. Svært mange av 
kommunene som krever over 15 000 kroner i året for en bolig på 120 kvm, 
har økt gebyrene kraftig fra i fjor. Hele 11 av disse kommunene har satt opp 
sine gebyrer med mer enn 10 prosent. I denne gruppen er det til og med 
en kommune som har økt gebyrene med over 20 prosent! Det er bort i 
mot ekstremt når inflasjonen er på bare 2 prosent og kommunene i  
gjennomsnitt økte sine gebyrer med 3,1 prosent. 
      Verstingkommunene som tar mer enn 15 000 kr i gebyrer i 2015 og  
som har økt gebyrene mest fra 2014 er:

 Vann Kloakk  Renov.    Feiing    Totalt Økning i % 
 
Øygarden 4750 6250 3625 450 15075 21,8
Evenes 5700 4224 5311 873 16108 16,7

Tysfjord 7796 4375 6025 650 18846 15,8
Enebakk 5276 6908 3941 364 16489 15,2
Berg 5736 6195 3606 475 16013 14,9
Skånland 7250 2690 4325 813 15078 13,7
Nore og Uvdal 5735 6410 2850 900 15895 12,1
Flakstad 8304 5745 3573 669 18290 12,0
Lillesand 4254 7234 4343 245 16075 11,2

Kvænangen 4439 6740 3910 505 15594 10,3

fra BATTA

@huseierne  10.august
Semesterstart står for døren, og tusenvis av 
studenter på er på boligjakt. Lei ut ledig rom 
skattefritt!

Nær 5 000 skoler 
ble totalskadd 
etter jordskjelvet 
i Nepal, anslår 
Redd Barna.

Peter Batta 
Generalsekretær 
i Huseiernes Landsforbund
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10 ting 
du bør sjekke 
på visning

En rask visningsrunde er ofte eneste sjansen du har til å 
vurdere om leiligheten eller boligen du ønsker å kjøpe holder 

en brukbar standard. Da gjelder det å holde hodet kaldt.

KjøKKenet

Ikke la deg forføre av en vakker kjøkkeninnredning. 
Se etter skjolder eller misfarging under oppvask-
benken. Det er gjerne her lekkasjer oppstår. 
Kan du kjenne mugglukt er det et dårlig tegn. 
Undersøk at rør og stoppekraner ser bra ut. 
Buler eller skjolder under oppvaskbenken, på 
gulvbelegget eller parketten er et klart tegn på 
lekkasje. 

Bad og våtrom

Vær spesielt nøye med å 
undersøke badet. Spør om 

arbeidet på badet er utført av 
godkjent rørlegger, og om det 

foreligger papirer på dette.  
Sjekk også om arbeidene er 
gjort etter Våtromsnormen. 

Dette er ikke påbudt, men gir 
deg en ekstra sikkerhet.  

Kjeller

Bruk nesen godt! Lukter det friskt, 
eller muggent og innestengt? Vær ek-
stra nøye hvis du merker lukt. Se etter 
saltutslag på muren dersom den ikke 
er malt, pusset eller kledd inne. 

loft

På loftet kan fukten komme både innen-
fra og utenfra. Vær spesielt oppmerksom 
dersom rom under har downlights. Dette 

skaper ofte utettheter, og den varme 
luften vil da lettere kunne stige opp og 
gi fuktskader. Kjenn etter om det lukter 
rart. Undersøk materialer som blærer, 

sveller eller er misfargede. 

  aKtuelt // BOLIGKJØP
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Soverom og Stue

I et dårlig ventilert soverom kan det lett 
oppstå opphopninger av fukt.  Når fukten 
kondenserer mot en kald yttervegg, kan det 
oppstå soppvekst. Se spesielt bak møbler 
som er plassert mot ytterveggen. I stua bør 
du ta en ekstra titt i vinduskarmen etter 
spor av kondens. Undersøk også parketten 
eller gulvbelegget. 

energi

Finn ut om boligen er godt isolert. Den 
beste besparelsen gjøres med passive tiltak.
Spør hvilke utgifter forrige eier har hatt til 
oppvarming. Kan du kun fyre med elektri-
sitet, eller finnes det andre alternativer? 

PiPe og ildSteder

Hvis det er pipe i boligen, bør du se 
etter sprekkdannelser, utettheter og 
sotavleiringer. Skjolder kan tyde på 
kondensproblemer. Spør om den er 

rehabilitert.

ute

Ser huset velholdt og velstelt ut, eller 
mangler det vedlikehold? Se etter misfarging, 

sprukken maling, avskalling og blæring. 
Undersøk takrenner, og forsikre deg om at 
vannet ledes bort fra grunnmuren. Sjekk 

vinduer for råte og kondensering.

elektriSk anlegg

Lukter det varmt eller svidd i 
sikringsskapet? Se etter løse 
ledninger og brunsvidde stik-

kontakter. Still spørsmålstegn 
ved ting som tyder på at eier har 

gjort koblinger på egenhånd.

tomta

Trær, hekker og gjerder har 
satt mange gode naboforhol-
det på prøve. Spør deg selv 
om du kjøper en potensiell 
konflikt? Sjekk solforholdene 
både sommer og vinter. Na-
boenes planer for utbygging 
kan ta sola eller utsikten din. 
Skråner tomta mye, og det 
er helling mot veggen eller 
grunnmuren, kan det være 
fare for vanninntrenging. 
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Teaterstykket «Bu betre» gikk i vår på Det 
norske teater og var så populært at det 
nå i høst er satt opp en ny rekke forestil-
linger. Stykket er basert på det opprinne-
lig danske bladet Bo Bedre, og tar for seg 
våre moderne drømmer – som blant an-
net handler om hvordan alt skal bli bedre, 
bare vi får byttet ut sofaen. 

Gjenkjennelse 
– Dette er et stykke der publikum kjen-

Boligdrømmen 
på teater

TeksT: Rikke ÅseRud

Hvordan kan det ha seg at et teaterstykke 
om et interiørblad går for fulle hus?  

ner seg igjen. Det er nok noe av svaret på 
hvorfor det har blitt så populært, sier re-
gissør Catrine Telle. Hun forteller at i tea-
terstykket er det ikke bare publikum som 
møter seg selv i døren. Også skuespillerne 
har måttet gå noen runder med seg selv og 
tenke gjennom sine prioriteringer.  
 – Agnes Kittelsen satt i pausen mellom 
to øvelser og bestilte et teppe hun fant i 
nettopp Bo Bedre-bladet vi jobbet 
med. Det sier jo noe om at dette 

ENKELT: Med enkle virkemidler tematiseres den store boligdrømmen på Det norske teater. 
Forestillingen var så populær i vår at den settes opp igjen i september/oktober. Foto: Dag Jenssen / Det norske teater.

 AKTUELT // BOLIGTeATeR    
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er teater som ligger veldig 
nært opp til våre egne liv, 
ler Telle. Som selv er svak 
for gode design. Hjemme 
står en kjær Le Courbusier-
sofa, som hun kjøpte for 
pengene hun fikk igjen etter 
et sølvtøytyveri for mange år 
siden. 
     – På den ene siden kan jeg si 
om den sofaen at den har over-
levd det meste siden vi kjøpte den i 1992 – man kan nærmest 
kjøre over den med lastebil, den er like fin. De fleste jeg kjenner 
har byttet sofa siden den gang. Så det er et miljøaspekt i det å kjø-
pe skikkelige ting. På den annen side er vår opptatthet av design 
og arkitekttegnede hjem noe utrolig dekadent. Folk i Syria tenker 
nok ikke akkurat på Arne Jacobsen-stoler, poengterer Telle. 

Som en religion
«Bu betre» er skrevet av danske Line Mørkeby. Også i hjemlandet 
ble stykket veldig godt mottatt. Mørkeby tror det blant annet er 
fordi danskene, i likhet med oss nordmenn, er ekstremt opptatt 
av interiør. 
 – Hjemmet betyr mye for oss i vår tid, vi dyrker det som en 
religion, mener hun.
 Hun understreker at forestillingen ikke løfter pekefingeren el-
ler sier at det er fullstendig overfladisk å etterstrebe det perfekte 
hjem. 
 – I forestillingen møter publikum gjenkjennende ironi frem-
for et distanserende alvor, forklarer Mørkeby. – Det tror jeg har 
gjort det lettere for folk å velge hvordan de vil tolke den; om de 

bare vil gå hjem etter forestillin-
gen og nyte egen bolig, eller om 
de vil tenke på å gjøre noen end-
ringer i eget liv. 

Overfladisk?
Mørkeby mener imidlertid at det 
er nokså overfladisk å være opp-
tatt av å ha det fint rundt seg. 
 – I hvert fall hvis det hand-
ler om prestisje og om å la ver-
den forstå at man har mange 
penger. Samtidig tror jeg mange 
av oss kan ha problemer med å 
stå i oss selv, og da blir behovet 

for å ha det fint og ordentlig rundt oss sterkere. Vi skaper en over-
flate for vårt indre, som vi kan bevege oss rundt i og ha det godt 
i med vårt «fysiske jeg.» 
 Den siste forestillingen av «Bu betre» på det Norske Teater er 
foreløpig bestemt til begynnelsen av oktober. 
raa@huseierne.no  

Hjemmet betyr 
mye for oss i vår 
tid, vi dyrker det 
som en religion.

Line Mørkeby, 
draMatiker

 AKTUELT // BOLIGTEATER    

Ta kontakt og henvis  til HL-avtalen,  
så sørger vi for et uslåelig tilbud!

Få Gode opplevelser
med superbredbånd

07900

homenet.no

Spesialpris for
HL-medlemmer
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Selv om de fleste kommuner i dag har eiendomsskatt, 
er ikke valgforsker og professor ved Universitetet i 
Oslo, Tor Bjørklund sikker på at forslaget om å inn-
føre eiendomsskatt i Oslo vil være lurt.
 – Man appellerer til velferdsordningene. Folk er 
glade i velferd, men ikke til hvilken som helst pris. 
Innføringen skal være forsiktig, men dersom det blir 
trangere økonomiske tider ønsker ikke folk mer skatt, 
uansett om den er øremerket eldreomsorg eller sko-
ler. Vi har tidligere sett hvor upopulær skatten er, selv 
om vi i Norge er enige om at velferd koster penger, 
sier Bjørklund.

Viktig lokalvalg
Det er på lokalt nivå flest innbyggere får anledning til 
å delta i politikken, og kommunene er kanskje den 
viktigste leverandøren av tjenester i vår velferdsstat.
 – Det lokale styringsnivået spiller derfor en vik-
tig rolle i folks hverdagsliv, sier valgforsker Johannes 
Bergh.
 Bergh har doktorgrad i statsvitenskap og er an-

Skatten 
som kan 
avgjøre 

Historisk har eiendomsskatten påvirket valg-
resultat. I usikre økonomiske tider kan enda 
en skatt være upopulær, hevder valgforsker.

TeksT: Dag Erik kongsliE

JA ELLER NEI? I Oslo vil valgkampen i 
stor grad handle om ja eller nei til eien-
domsskatt. Har man bolig i byen og hytte 
på Lindøya vil en slik skatt kunne svi. 
Foto:  Espen Bratlie / NTB Scanpix.

 AKTUELT // VALG 2015    
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svarlig for valgundersøkelsen ved Institutt for sam-
funnsforskning. Han er tydelig på at kommunene er 
viktige i Norge. 
 – Valgdeltakelsen har vært entydig hele veien. Fra 
å være minst i små kommuner tidligere år, har det 
snudd slik at det nå er de mindre kommunene som 
har høyest valgdeltakelse, sier Bergh.
 Endringene som har skjedd i de mindre kom-
muner de senere årene har vært stor. Tidligere var 
det få offentlige ansatte i kommunene, men nå er 
det offentlige ofte den største arbeidsgiveren. Da blir 
arbeidsplassene direkte påvirket av hvilken politikk 
som føres.
 – Derfor har nok valgene i småkommuner større 
betydning enn for eksempel i de store byene ettersom 
de små har politikken tettere på kroppen, sier Bergh.

Høyrevridning
Eiendomsskatt har vært en het potet i flere kommu-
ner. Det har også ført til en viss høyrevridning 
under lokalvalgene. I årets valgkamp har Oslo 

Med en innovativ teknologisk 
plattform setter Nobø standarden for 
fremtidens el-varmeløsninger. Våre 
oppgraderte ovner har uovertru� en 
termostatteknologi  kombinert med 
intuitiv energikontroll noe som 
gir perfekt, jevn varme og e� ektiv 
 energibruk, lavere strømregning og 
bedre inneklima.

Å velge Nobø er å velge nordisk 
varmeteknologi på sitt aller beste.

Varmeteknologi  
i verdensklasse
Varmeteknologi  

Se alle varmeprodukter på www.nobø.no

Nordiske varmeløsninger
i verdensklasse

Sertifi sert og godkjent av Nemko
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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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debattert mulighetene heftig.
 – Høyredreiningen i de lokale val-
gene kan til dels tolkes ut fra et viktig 
valgkamptema, nemlig eiendomsskatt. 
En lovendring som trådte i kraft fra 2007 
gjorde det mulig å innkassere eiendoms-
skatt på hele kommunens bygningsmas-
se. Ikke bare hus utenfor tettbygd strøk, 
men også inkludert fritidsboliger, fortel-
ler Tor Bjørklund.
 Rundt en fjerdedel av landets kom-
muner hadde eiendomsskatt på boliger 
ved valget i 2007. Dermed berørte saken 
ulike kommuner i ulik grad. Samtidig 
gikk man ved dette valget i dybden for å 
se hva eiendomsskatten betydde for val-
get. Ifølge Bjørklund var det særlig Frem-
skrittspartiet med sin krystallklare hold-
ning mot eiendomsskatt som profitterte 
mest.
 – Det understreker valgets lokale ori-
entering. Det var høyresiden som vant 
velgere på denne saken. Eiendomsskatt 
ble et hett stridsspørsmål ikke minst i 
noen utkantkommuner i Nord-Norge 
og er en forklaring på Fremskrittsparti-
ets beste enkeltresultat. Det finner vi i 
Nordreisa i Troms, sier Bjørklund. I år 

står slaget om eiendomsskatt i Oslo. Her står AP og Høyre steilt 
mot hverandre og valget kan meget vel handle om et være eller 
ikke-være for eiendomsskatten om man velger rødt eller blått.
 Ordfører Lene Conradi (H) i Asker kommune, som ikke har 
eiendomsskatt, har uttalt at dersom Oslo innfører eiendomsskatt 
forventer hun at flere bedrifter vil velge å etablere seg i hennes 
kommune i stedet for Oslo. 

Eiendomsskatten i tall
Oslo er i dag den eneste av landets fire største byer som ikke har 
eiendomsskatt på boliger. Det vil Oslo Ap forandre på og inn-
føre en eiendomsskatt slik at 
boliger med anslått markeds-
verdi på over fem millioner 
kroner skattlegges. Skatten skal 
innføres gradvis, med en skat-
tesats på to promille i 2016 og 
tre promiller fra 2017. Skatten 
beregnes med utgangspunkt i 
skatteetatens tall. Ligningsver-
di multipliseres med fire, noe 
som gir anslått markedsverdi. 
Anslått markedsverdi multi-
pliseres så med 0,8 og deretter 
trekkes det fra et bunnfradrag 
på fire millioner kroner. Inn-
tektene fra eiendomsskatt på 
bolig skal gi drøyt 300 millio-
ner kroner årlig. 
     – Arbeiderpartiet ønsker nok å teste ut hvordan en eiendoms-
skatt blir mottatt, og de vet at de er inne i et meget vanskelig 
område. Nå er det også en viss stagnasjon i norsk økonomi og 
det kan helt klart gi utslag i hvordan folk velger å stemme. Vi vet 
at skatter er særlig upopulære når folk mister jobber, sier 
Bjørklund.

Valgforsker 
Johannes Bergh

Valgforsker 
Tor Bjørklund

 AKTUELT // VALG 2015    

Dersom det blir 
trangere økono-

miske tider ønsker 
ikke folk mer skatt, 

uansett om den 
er øremerket 
eldreomsorg 
eller skoler.

Tor Bjørklund

Med Nobøs ovner får du markedets 
ledende varmeteknologi pakket 
inn i et stilrent, nordisk og klassisk 
design. Avrundede former og mindre 
dimensjoner enn tilsvarende ovner 
med lignende egenskaper gjør den lett 
å innrede med. Velg mellom klassisk 
frontutslipp, topputslipp eller lekre 
glassfronter i to farger.

Se alle varmeprodukter på www.nobø.no

Nordiske varmeløsninger
i verdensklasse

Lekker design

Fo
to

: S
iren

 Lau
vd

al

Sertifi sert og godkjent av Nemko



18 hus&bolig 4 2015

I 2014 gjennomførte NTF-takstmenn over 200.000 takseringer over det ganske land.
En takstmann fra Norges Takseringsforbund setter pris på dine verdier.

Enten det er snakk om bolig, bil, båt, skade, nærings- eller landbrukseiendom.
Du kjøper deg trygghet når du benytter deg av en  

sertifisert NTF-takstmann.

Vi jobber hele tiden for å gi så god og riktig takst som overhodet mulig for at både 
kjøper og selger skal være sikre på verdien av salgsobjektet.

Finn din lokale takstmann på: ntf.no

VI sETTEr prIs på NorgE

10-4

”TaksT og pris”
DET Er goDT og VITE aT sTaDIg FlErE oppDagEr 

VErDIEN aV EN TaksTmaNN Fra NTF.
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Fakta //

Eiendomsskatten er en gammel skatteform. 20 år etter at Vil-
helm Erobreren tok makten i 1066, innførte han eiendomsskatt i 
England ved hjelp av en omfattende registrering av alle eiendom-
mene i landet i den såkalte Domesday Book (Dommedagsboken). 
 “Han sendte sine menn over hele England i hver eneste shire 
og fikk dem til finne ut hvor mange hundre huder det var i det 
shiret, eller hvilket land og hvilke krøtter kongen selv hadde i 
landet, eller hvilke avgifter han burde ha i tolv måneder fra det 
shiret. Han fikk også gjort en nedtegnelse av hvor mye land hans 
erkebiskoper hadde, og hans biskoper og abbeder og hans jarler, 
og... hva eller hvor mye hver eneste én hadde, som var jordeier 
i England, i land eller krøtter, og hvor mye penger det var verd”, 
står det i Den angelsaksiske krønike.
 I Norge hadde biskop Eysteins jordebok og de senere skatte-
matriklene på 1600-tallet samme funksjon. Lignende eksempler 
finnes også fra mange andre land. 
 Da eiendomsskatt ble introdusert for hundrevis av år siden 
fantes det få andre skatter eller avgifter. Den skulle sørge for 
at eierne av de store jordeiendommene, det vil si de som var 
velstående, betalte skatt. På mange måter var eiendomsskatten 
en hensiktsmessig skatteform i historisk fortid. Da var eien-
domsformuen svært skjevt fordelt samtidig som en slik skatt var 
grei å inndrive. Etter hvert som inntekts- og formuesforholdene 
jevnet seg ut og andre skatter og avgifter ble innført, var det 
målsettingen å dempe eiendomsskattenes betydning. De formål 
eiendomsskatten i nyere tid skulle finansiere ble erstattet av 
avgifter og gebyrer på offentlige tjenester og inntekter fra det 
ordinære skattesystemet. Fra 1974 fikk kommunene anledning til 
å kreve kommunale avgifter for tjenester som huseierne og andre 
eiendomsbesittere nøt godt av. Disse avgiftene var direkte knyt-
tet til eiendommene og reflekterte den faktiske bruk av tjenes-
tene. Først kom vannavgiften, så kloakkavgiften. Deretter fulgte 
renovasjonsavgiften og feieavgiften.

Gammel skatt

“I året ett tusen og åttiseks 
fra inkarnasjonen av Vår 
Herre, og i det tyvende 
året av styret til Vilhelm, 
ble denne eiendomsre-
gistreringen gjort, ikke 
bare gjennom disse tre 
grevskapene, men også 
gjennom andre,“ står det 
i foran i Dommedags-
boken. Her ser vi en 
side fra Warwickshire.

 aktUELt // ValG 2015    

     I Oslo vil det bli et klart skille mellom øst og vest. I beregnin-
gene som Dagens Næringsliv har gjort ser man at bydel Vestre-
Aker rammes hardest av forslaget. Her vil hele 60 prosent av alle 
boliger få eiendomsskatt med en snittskatt på 8 800 kroner i året. 
I bydel Alna vil kun tre prosent av boligene rammes, med en 
snittskatt på 2 400 kroner. Totalt vil  22 prosent av Oslos boliger 
få eiendomsskatt med en snittskatt på 5 800 kroner.
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Nobø Energy Control gjør 
det enklere enn noen gang å 
kontrollere varmen via smarttelefon 
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Vi jobber hele tiden for å gi så god og riktig takst som overhodet mulig for at både 
kjøper og selger skal være sikre på verdien av salgsobjektet.
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eiere å samle alt om boligen på ett sikkert 
sted. Den er tilgjengelig på pc, mobil el-
ler nettbrett, og du benytter Bank ID for 
å logge inn.
 – Brorparten av alle boligeiere har 

plassert mesteparten av sin 
formue i bolig. Vi er 

verdensmestere i å 
pusse opp, og vi bytter 
bolig oftere enn noen 

gang. I tillegg er det lite 
historikk og dokumentasjon på 

norske boliger. Det er så godt som 
fraværende, sier Per-Christian Svend-

sen, daglig leder i Boligmappa.no.
 De tilbyr et gratis nettbasert service-
hefte som samler viktig dokumentasjon 
fra offentlige register, håndverkere og bo-
ligeiere.

Kravene til dokumentasjon ved oppussing 
og vedlikehold er høyere nå enn før. Kvit-
teringer og andre papirer på arbeid gjort 
i boligen, er derfor veldig viktig å ta vare 
på. Informasjonen er gull verdt 
hvis du skal reklamere, 
sjekke opp hva som ble 
gjort når, og ikke minst 
er det verdifullt når 
boligen en gang skal 
selges videre.
 – Å bruke Bolig-
mappa er enkelt, gratis 
og smart, sier Dag Refling, utred-
ningssjef i Huseiernes Landsforbund.

Vet hvor alt er
Boligmappa er en gratis og reklamefri tje-
neste som skal gjøre det enklere for bolig-

Bruker 
du Bolig-
mappa?

TeksT og foTo: Linda ØrstaVik Öberg

De fleste av oss har lett etter samsvars-
erklæringer, papirer og kvitteringer, og har ikke 
helt kontroll på hvor alt er. Boligmappa samler 

all informasjon om boligen din på ett sted.

 – Her kan boligeieren få tilsendt do-
kumentasjon fra håndverkeren elektro-
nisk, eller de kan legge inn egne bilder, 
kvitteringer og notater. De får tilgang til 
en vedlikeholdskalender som gir tips om 
hva som bør gjøres i løpet av året, og de 
kan finne kvalifiserte håndverkere som 
betaler skatt, følger regelverket og har pa-
pirene i orden, sier Svendsen.
 Bruker du Boligmappa, beviser du 
samtidig at arbeidet ikke er uført svart. 
 – Det er viktig for en huseier å huske at 
klageadgang, garantier eller adgang til re-
klamasjon forsvinner som dugg for solen 
når en jobb er utført svart. Altfor ofte ser 
vi at huseiere ikke finner igjen papirer og 
dokumentasjon på arbeid som er utført i 
hjemmet, sier Refling. Så hvis du har rør-
legger, elektriker eller andre håndverkere 

DOKUMENTERT: Det å ha alle 
papirer i orden vil lønne seg, både 
for deg selv og de som skal overta 

boligen din i fremtiden. Foto: 
Thorfinn Bekkelund / 

NTB Scanpix.
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smart, sier Svendsen.
 Samsvarserklæringen 
sendes gjerne direkte til Bo-
ligmappa fra elektrikeren, 
mens kvitteringen på opp-
vaskemaskinen kan du laste 
opp selv. 
 – Kvitteringen på hår-
føneren også, selv om vi 
her anbefaler at du legger 
denne kvitteringen inn un-
der ditt personlige område, 

og ikke under eiendommen. Det du laster 
opp på det personlige området følger deg 
som person, mens det du legger under ei-
endommen følger boligen. Ny eier er nok 
ikke så interessert i kvitteringen på hårfø-
neren, men blir nok glad for å ha 
kvitteringen eller garantibeviset på 

i huset som pusser opp bad 
eller kjøkken, er det smart å 
kreve at håndverkeren leg-
ger inn dokumentasjon på 
Boligmappa.

Boligeier bestemmer
Alle håndverkere i alle fag 
kan bruke Boligmappa om 
de passerer kvalitetssjekken. 
Bedriftene får ikke tilgang 
til boligeierens boligmap-
pe, men et system som gjør det mulig for 
håndverkeren å loggføre arbeid og sende 
dokumentasjon til boligens gårds- og 
bruksnummer elektronisk. Håndverkene 
får altså ikke tilgang til detaljer om bo-
ligen som pantobligasjoner, kjøpesum, 
salgshistorikk eller lignende, de har kun 

tilgang til dokumentene de selv har sendt 
inn. All annen tilgang krever skriftlig sam-
tykke av eier.
 – Og akkurat som serviceheftet i en bil 
følger bilen, så følger Boligmappa boli-
gen. Selges boligen, overtar ny eier auto-
matisk mappa etter den forrige. Enkelt og 
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ENKELT: Tjenesten Boligmappa.no er oversiktlig, og man finner raskt frem 
til det man trenger ved hjelp av få klikk på mobil, pc eller nettbrett.

 AKTUELT // OPPBEVARING    

men foreløpig er det bare Boligmappa 
som er knyttet opp mot offentlige registre 
og håndverkernes it-systemer. Svendsen 
mener konkurranse på området er sunt, 
og synes det er bra med aktører som set-
ter dokumentasjon og historikk til norske 
boliger på dagsorden.
 
Kan bli enda bedre
Forbrukerrådet tok stikkprøver da Bolig-
mappa.no ble lansert, og konkluderte 
med at dette var et tilbud som var lett til-
gjengelig, enkelt å forstå og enkelt å bruke.
 - Slike tjenester er et bra tilbud for for-
brukerne. Det er et stort problem at mye 
teknisk informasjon om bygg og boliger 
produseres, men tapes underveis. Særlig i 
forbindelse med eierskifte ser vi dette, så 
alt som kan bidra til bedre lagring av vik-
tige dokumenter er fint, sier Thomas Bart-
holdsen, fagdirektør for bolig i Forbruker-
rådet.
 Likevel ønsker de at et slikt system er 
nærere knyttet til myndighetene eller eiet 
av en offentlig instans, slik at de både kan 
legge inn informasjon direkte i boligmap-

oppvaskemaskinen lagret, sier Svendsen.

Samarbeid
Bak Boligmappa står Ambita AS som er 
heleid av Nærings- og fiskeridepartemen-
tet, Nelfo, Rørentreprenørene Norge og 
Elektroforeningen. Boligmappa støttes 
som system og virkemiddel av Direkto-
ratet for byggkvalitet og Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap. 
 – 800 kvalifiserte bedrifter har fore-
løpig loggført arbeid og sendt inn over 
350 000 filer, totalt 1 million dokument-
sider. Alt dette er fordelt på 110 000 ulike 
boliger. Antall boliger øker med 8 000 i 
måneden, og 30 – 40 nye bedrifter kom-
mer til hver måned. 20 prosent av hus-
standene åpner sine boligmapper, sier 
Svendsen.
 Elektrikere bruker Boligmappa aller 
mest, rørleggerne kommer som en god 
nummer to. Byggmesterne er nummer tre 
og malerne nummer fire. 
 Det finnes flere aktører på markedet 
som også jobber med å samle informa-
sjon om boliger, som Book on house, 

pa di, samt sørge for at viktige dokumen-
ter ikke går tapt.
 – En form for regulering her hadde 
vært ønskelig, slik at man er sikker på at 
ting ikke går tapt, sier Bartholdsen.

Milliarder å spare
Analysebyrået NyAnalyse har undersøkt 
hva Norge kan spare på digitalisering og 
samling av teknisk informasjon om bo-
liger. Ifølge rapporten kan boligeierne, 
håndverkerne og ikke minst det offentlige 
spare fra 0,9 til 2,2 milliarder kroner de 
neste fem årene, hvis det legges til rette 
for at flest mulig bruker og benytter seg 
av boligmappa. Rapporten konkluderer 
også med at økt bruk vil gi færre byggefeil 
i fremtiden. loo@huseierne.no
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Finansminister Siv Jensen og kommunal-
minister Jan Tore Sanner har en god stund 
uttrykt bekymring over kraftig stigende 
boligpriser og økende gjeldsvekst hos 
husholdningene. Regjeringen ba Finans-
tilsynet om råd, og gjennomførte deretter 
en høringsrunde blant forskjellige aktører 
på boligmarkedet. Mange fryktet både økt 
boligbeskatning og reduksjon eller bort-
fall av rentefradraget, men du kan puste 
lettet ut. Nå er de nye boligpolitiske gre-
pene presentert, og finansministerens nye 
boliglånsregler får blandet mottakelse.

Gammelt nytt, ny innpakning?
Regjeringens viktigste tiltak går ut på å:
• forskriftsfeste krav om 15 prosent 

egenkapital. 
• kreve minimum 2,5 prosent avdrags-

betaling på boliglån med over 70 
prosent belåning. 

 Forskriften som trådte i kraft 1. juli, 
innebærer at nedbetalingslån med pant 
i bolig ikke skal overstige 85 prosent av 
boligens verdi, mens rammekreditter ikke 
skal overstige 70 prosent av boligens ver-
di. Frem til nå har bankene kunnet gjøre 
unntak fra egenkapitalkravet på 15 pro-
sent, men uten en tallfestet maksgrense. 
 For lån som overstiger 70 prosent av 
boligens verdi har bankene fremdeles 
mulighet til å innvilge avdragsfrihet der 
det dukker opp «senere inntrådte om-
stendigheter som forventes å være forbi-
gående.» Så også her vil det fortsatt være 

Nye regler 
på plass

TeksT og foTo: Linda Ørstavik ÖberG

Det har lenge vært varslet innstramming 
av boliglånsreglene, og nå er regjeringens 

boligpakke endelig klar.

mulighet for unntak hvis banken mener 
det er forsvarlig.
 – For å sikre at bankene fortsatt vil ha 
tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne yte lån 
til kredittverdige kunder som ikke oppfyl-
ler alle kravene i forskriften, åpnes det for 
at inntil 10 prosent av innvilgede lån hvert 
kvartal kan være lån som ikke oppfyller 
forskriftskravene om betjeningsevne, be-
låningsgrad eller avdragsbetaling, skriver 
departementet.

Gjeldsregister
Regjeringen har i strategirapporten også 
foreslått at næringen kan etablere et pri-
vat gjeldsregister. De skrinla nemlig for-
slaget om et offentlig gjeldsregister da de 
tiltrådte i 2013, men nå åpnes det altså 
for at bankene gis adgang til å registrere 
kundenes gjeld, kredittkort og usikrede 
forbrukslån. I tillegg legges det opp til at 
låntakere fremdeles må tåle 5 prosent ren-
teøkning som nå, såkalt stresstesting. 
 Det meldes også om flere forenklinger 
av Plan- og bygningsloven, slik at det skal 
bli enklere og rimeligere å bygge nye boli-
ger. Regjeringen vil også ha fokus på å lære 
ungdom om personlig økonomi tidlig for 
å forebygge gjeldsproblemer senere.
 Den nye forskriften skal evalueres lø-
pende, sett mot utviklingen i boligmarke-
det, husholdningenes gjeldsbelastning og 
eventuelle utslag i konkurransen bankene 
imellom.
 – Forskriften skal gjelde ut 2016 med 

mindre evalueringen viser at det fortsatt er be-
hov for den, skriver departementet. 

blandet mottagelse
Etter at innstrammingene ble kjent, har mye av 
kritikken gått på at forslagene er moderate, og 
åpner for mye skjønn. De retningslinjer ban-
kene har hatt til nå er gjort om til forskrift, men 
har det egentlig noe å si?
 Mange mener at de nye innstrammingene 
vil ramme de som trenger det minst, nemlig 
unge som sliter med å komme inn på bolig-
markedet.
 – Selv om en god del blir gjort på tilbuds-
siden, og ikke alle av de sterkt kritiserte for-
slagene som ble presentert i høst blir innført, 
vil tiltakene som skal gi resultater på kort sikt 
bidra til å øke klasseskillet i Norge. For det vil 
bli enda vanskeligere for unge og single å kjøpe 
egen bolig, skriver Elin Reitan, forbrukerøko-
nom i Nordea, på bloggen sin.
 Finans Norge har ved flere anledninger 

 AKTUELT // ØkoNoMI    
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forenklinger og forbedringer i bygnings-
loven. Det kan på sikt føre til raskere og 
rimeligere boligbygging, men disse virke-
midlene gjør ikke situasjonen på bolig-
markedet bedre før om en god del år.
 Batta er likevel misfornøyd med at 
man ikke øker byggingen av studentboli-
ger og kommunale utleieboliger, og me-
ner at det bør gis støtte fra Husbanken til 
kommunene for bygging av kommunale 
ungdomsboliger.
 – Disse tiltakene ville redusert presset 
på boligprisene, og ville dessuten bidratt 
til redusert arbeidsledighet. Den er for ti-
den er økende. Ellers skal regjeringen ha 
ros for at den ikke har lyttet til de mange 
villedende forslag om å øke boligbeskat-
ningen, redusere rentefradraget eller inn-
føre skatt på utleie i egen bolig, avslutter 
Batta. loo@huseierne.no

oppfordret norske myndigheter til å iverk-
sette etterspørselsdempende og tilbudssti-
mulerende tiltak på boligmarkedet.
 – Det viktigste signalet fra regjeringen 
er at den ikke ønsker å begrense gode lån-
takeres mulighet til å få lån, og at bankene 
får beholde sin fleksibilitet til å utøve godt 
bankhåndverk i kredittvurderingene. Det 
har bankene vist at de håndterer på en 
god måte. Mislighold og tap på boliglån 
er svært lave historisk, også i nedgangs-
tider, sier Idar Kreutzer, administrerende 
direktør i Finans Norge.
 Eiendom Norge mener det er riktig av 
regjeringen å legge til rette for at så mange 
som mulig skal eie sin egen bolig.
 – Regjeringen har i rapporten klart 
å balansere mellom fornuftige tiltak og 
nødvendig fleksibilitet i boligmarkedet. 
Markedet i Norge er regionalt sammensatt 
og har ulike utfordringer, det er derfor bra 
at forskriften legger opp til mer fleksibi-

PRESS: Det er 
stort press på 
boligmarkedet, 
særlig i de store 
byene. Regjeringen 
stoler fremdeles 
på at bankene vet 
best når det kom-
mer til lån.

litet enn det Finanstilsynet foreslo, sier 
Christian Vammervold Dreyer, adminis-
trerende direktør i Eiendom Norge.

Økt klasseskille
Peter Batta, generalsekretær i Huseiernes 
Landsforbund, sier at tiltakene fra Regje-
ringen ble som forventet og fryktet. 
 – Dette vil først og fremst bremse mu-
lighetene for ungdom, førstegangsetable-
rere og økonomisk svakstilte til å få bo-
liglån. Dette vil bidra til økt klasseskille i 
samfunnet vårt, mener Batta. – Når regje-
ringen krever at boligkjøperne skal ha mer 
oppspart egenkapital, burde de samtidig 
ha økt rammene for Boligsparing for ung-
dom for å stimulere fremtidige bolig-
søkere til å starte oppsparingen til sitt 
første boligkjøp. Årlig spareramme kunne 
vært økt til 1 G og samlet spareramme til 
minst 5 G, sier han. 
 På den positive siden trekker han frem 
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Partiene 
svarer for seg
Får vi bedre balanse i boligmarkedet hvis flere bor i kollektiv? 

Er kommunestrukturen vi har i dag fullstendig avleggs? 
Meningene om norsk boligpolitikk er mange. 

Vi serverer deg dem her, alle på ett fat. Brett ut neste side – og velbekomme!

TeksT: Rikke ÅseRud    ILLUsTRAsJON: HeRB

  Aktuelt //  10 sPØRsMÅL OM BOLIGPOLITIkk



1.  BOLiGPOLiTikk:
a)  Hvordan vil partiet sentralt påvirke 

sine lokalpolitikere til å føre en mer 
aktiv boligpolitikk lokalt?

b)  Nevn viktige forhold, som rikspoli-
tikerne kan påvirke, som vil føre til 
bedre balanse i boligmarkedet og 
mindre press på boligprisene.

2.  eieNdOMsskATT:
a)  Er partiet for eller mot eiendoms-

skatt?

b)  Er det samsvar mellom det synet 
partiet sentralt har på eiendoms-
skatt og den eiendomsskattepoli-
tikken partiet fører i kommunene?

c)  Har partiet vurdert å avvikle eien-
domsskatt på primærboliger

 i skatteloven?

3.  kOMMuNALe AVGiFTeR: 
 Hvilken kontrollinstans skal 
 ha ansvar for å vurdere om de 

kommunale avgiftene/gebyrene 
 er innenfor selvkost?

4.  eieNdOMsReTT:
 Mener partiet at kommunene skal 

kunne kreve boplikt på boliger?

5. kOMMuNe-NORGe:
a)  Er kommunestrukturen i Norge 
 slik den bør være?

b)  Vil partiet gjøre noe for å 
 fremskynde sammenslåing av 
 kommuner?

c)  Vil partiet foreslå å fjerne 
 fylkeskommunen?

Høyre
Vi skal fortsette å 
fornye, forenkle og 
forbedre regelverket slik at kommunene i 
større grad kan drive god områdeutvikling 
og boligbygging. Dette er spesielt viktig for 
pressområdene. samtidig gi mer makt til 
kommunene rundt egen arealplanlegging

Vårt mål er å få byggekostnader ned og 
byggetakten opp. Vi skal fortsette å gjøre 
det enklere og billigere å bygge boliger for 
utbyggere ved å forenkle forskrifter.

Mot på nasjonalt nivå, men på lokalnivå må 
det bestemmes av den enkelte kommu-
ne. samtidig mener Høyre det er viktig å 
arbeide for å unngå innføring i kommuner 
som ikke har denne skatten i dag, og at den 
ellers holdes lavest mulig eller avskaffes.

Ja. 

For Høyre er det viktig å legge til rette for at 
kommuner som ikke vil innføre eiendoms-
skatt ikke blir straffet økonomisk for dette. 

Innenfor de områder der selvkost er satt 
som den rettslige rammen for brukerbeta-
ling, må kommunen utarbeide en selvkost-
kalkyle (for- og etterkalkyle) innenfor de ak-
tuelle tjenesteområdene. Dette må gjøres 
for å føre kontroll med at gebyrinntektene 
ikke overstiger kommunens selvkost.

Nei.

Nei, vi vil at kommunene skal gjøres i stand 
til å håndtere sine egne lovpålagte opp-
gaver og at kommunegrensene i større grad 
skal reflektere naturlige bo- og arbeidsmar-
kedsregioner. 

Vi har allerede vedtatt kommunereform og 
oppgaveflytting i stortinget. Nå er det viktig 
at kommunene starter prosessen lokalt. 

Nei, dette berører vi ikke i regjeringsplatt-
formen.

Fremskrittspartiet
FrP sentralt har full tillit til at våre 
lokalpolitikere er løsningsorienter-
te og viderefører FrP-ånden med å være ja-partiet 
og skape ja-kommuner. samtidig er partiet sen-
tralt veldig glade for å bistå lokalpolitikerne når 
det kommer spørsmål som omhandler prosjekter 
hvor det finnes muligheter for å si ja. 

Det er viktig at kommunene i størst mulig grad er 
selvstyrte og tilrettelegger for balanse i bolig-
markedet. FrP mener kommunene bør regulere 
nok arealer til boligformål for å dempe presset 
i boligmarkedet, og det må skje effektivt. Derfor 
har vi  bedt regjeringen begrense fylkesmannens 
innsigelsesrett i dispensasjonssaker. Videre er det 
viktig med et regelverk som er tilpasset behovene. 
Med FfP i regjering er vi godt i gang med å forenkle 
regelverket for boligutbyggere og privatpersoner 
som ønsker å bygge om deler av sin bolig til utleie-
formål og mer. 

Mot.

Ja, i veldig stor grad. Det er interessant å se at 
gjennomsnittlig eiendomsskatt i FrP-kommunene 
på en 120 kvm enebolig kun er 57 % av landsgjen-
nomsnittet, altså nesten halvparten av landsgjen-
nomsnittet. Lokalpolitikere fra FrP har alltid fokus 
på å skaffe andre inntekter enn å sende regningen 
videre til innbyggerne. 

Fremskrittspartiet er klare på at vi vil fjerne 
kommunenes mulighet til å kreve eiendomsskatt. 
eiendomsskatt rammer tilfeldig og er en usosial 
og lite treffsikker beskatning. 

FrP vil begrense fylkesmannens rolle til i hovedsak 
å omfatte ansvar for tilsyn, kontroll og beredskap, 
og noen veiledningsoppgaver. Fylkesmannen bør 
kunne vurdere dette. 

Nei. 

Nei. Dagens kommunekart ble tegnet for over 50 
år siden, og kommunikasjonsmuligheter, infra-
struktur, bosettingsmønster, kommunens ansvar 
for tjenesteproduksjon har forandret seg siden 
1960-tallet. Vi trenger en mer effektiv kommune-
struktur som er bedre tilpasset dagens situasjon 
og som kommer innbyggerne og næringslivet til 
gode. 

Ja, det som trengs. Likevel har kommunalmi-
nisteren lagt opp et godt og forutsigbart løp for 
kommunene. Fremskrittspartiet vil være positive 
til kommuner som ønsker å slå seg sammen innen 
den tid. 

FrP ønsker en tonivåmodell uten fylkeskommune. 
Dette vil være mer oversiktlig for folk flest og mindre 
byråkratisk med færre forvaltningsnivåer. samtidig 
innser FrP at dette ikke har politisk flertall og vil 
ikke foreslå fjerning i denne stortingsperioden. 



Venstre
Venstres lokalpolitikere er 
engasjert i boligpolitikk, men 
fra stortinget legger Venstre til rette med 
forenkling av regelverk, romslige overførin-
ger til kommunene og til Husbanken.

Forenkling av regelverk rundt byggesaker, 
romsligere rammer for Husbanken og 
kommunene, tilrettelegging for bygging av 
flere utleieboliger og tilskudd til bygging av 
studentboliger.» 

Venstre mener at spørsmålet om eiendoms-
skatt må avgjøres lokalt. Lokale Venstrelag 
er de fleste steder i mot eiendomsskatt.

spørsmålet avgjøres utelukkende lokalt

Nei. eiendomsskatt er et spørsmål vi mener 
må avgjøres lokalt.

Fylkesmannen.

Venstre på stortinget vil begrense den 
statlige boplikten. spørsmål om kommunal 
boplikt avgjøres lokalt.

Nei. kommunestrukturen fra 60-tallet står 
i sterk kontrast til dagens reelle bo-, ar-
beidsmarkeds- og serviceområder. Venstre 
ønsker en ny kommunestruktur som gir 
større kommuner med større ansvar enn 
i dag, spesielt innen velferdstjenester og 
helsevesen.

Venstre støtter pågående kommunereform-
prosess hvor kommunene nå diskuterer 
sammenslåing med sine nabokommuner, 
og håper den vil medføre at en rekke kom-
muner slår seg sammen.

Venstre vil erstatte fylkeskommunene med 
større folkevalgte regioner.

senterpartiet
Boligpolitikk som vedrører 
lokal arealdisponering, 
veksttakt og kommunale tiltak for øvrig, er 
det opp til våre folkevalgte i kommunene å ta 
ansvar for.  senterpartiet har et program som 
fremmer en rekke forslag som vil medvirke 
til en bedre boligpolitikk gjennom nasjonale 
virkemidler. Dette inkluderer også særlige 
tiltak for aleneboende og single.

Vi har fremmet forslag om å øke Husbankens 
utlånsrammer. Vi vil bygge flere studentbo-
liger – det demper presset i leiemarkedet 
og gir flere unge et sted å bo til en pris de 
kan betale. Forenkle plan- og bygningsloven 
slik at planprosessene går raskere og slik at 
færre byggetiltak blir søknadspliktige. 

senterpartiet er ingen tilhenger av eien-
domsskatt på bolig, men vil videreføre mu-
ligheten til utskriving av eiendomsskatt som 
en lokal, kommunal skatteform uavhengig av 
det kommunale inntektssystemet.

Ja

Nei, viser til svar på spørsmål a.

Det er fylkesmannen som er kontroll og 
tilsynsorgan på dette området.

Ja

senterpartiet mener spørsmålet om kommu-
nesammenslåing skal avgjøres i kommunene 
etter lokale folkeavstemminger. Det er de 
som best vet om dagens struktur er den 
beste.

Nei

Nei

kristelig Folkeparti
krF har grunnleggende 
respekt for at lokaldemo-
kratiet er velegnet til å ta de beslutninger 
de skal. Mange steder har de også en aktiv 
boligpolitikk. Vi drøfter dette jevnlig på våre 
samlinger, og gir våre lokalpolitikere innspill 
til programarbeid og gjennom skolering.

en forsvarlig økonomisk politikk som sikrer 
lav rente og fortsatt vekst i økonomien, 
fortsatt god BsU-ordning, økt boligbygging 
sentralt i byene, gjennom fortetting og høye-
re bygg, særlig ved kollektivknutepunkt.

krF er for kommunenes rett til å skrive ut 
eiendomsskatt.

Ja, vi mener det skal avgjøres av kommune-
styrene om de vil bruke den inntektskilden.

Nei.

Lokaldemokratisk bevissthet, kommunere-
visjon, kontrollkomité og hvis det oppstår et 
problem – fylkesmannen. I tråd med gjelden-
de lover og rutiner. 

Ja, innenfor gitte kriterer.

Nei.

Vi er positive til den prosessen som er i gang. 
Primært bør nye kommuner bygges gjennom 
lokale forhandlinger og enighet. statens 
«ris bak speilet» bør sitte langt inne å bruke, 
men kan komme til anvendelse dersom for 
eksempel en kommune blokkerer for gode 
lokale løsninger.

Vi vil fortsatt ha et folkevalgt styrt region-
nivå, men med regioner som er større enn 
dagens fylkeskommuner.



Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet mener det 
er en sentral oppgave å 
legge til rette for at det bygges nok boliger. 
Vi mener staten må sikre gode rammebe-
tingelser for boligbygging. Ap fremmet i 
regjering forslag om forenkling av bygge-
saksregler samt forenkling av behandlin-
gen av innsigelser. kommunene må på sin 
side regulere nok areal til boligformål og 
effektivisere byggesaksbehandlingen. 

Det bør settes krav til kommunene som 
får støtte til utbygging av kollektivtrafik-
ken at de bygger flere boliger langs med 
kollektivtraseer og rundt kollektivpunkter. 
Arbeiderpartiet mener en sosial boligpo-
litikk er viktig. Vi vil styrke Husbanken slik 
at flere kommuner kan få støtte og lån til 
å bygge flere tilpassede og utleieboliger 
samt gi unge og vanskeligstilte muligheter 
for å komme seg inn på boligmarkedet. 

Arbeiderpartiet har tro på lokaldemokratiet 
og viser til at eiendomsskatt er en frivillig 
kommunal skatt og i prinsippet den eneste 
skatten kommunene selv kan skrive ut. 
kommunene er gitt betydelig frihet til å 
tilpasse eiendomsskatten til lokale forhold, 
for eksempel ved å bestemme hvilke 
kategorier av eiendom som skal ilegges ei-
endomsskatt, om det skal brukes en reduk-
sjonsfaktor, hva et eventuelt bunnfradrag 
skal være og ikke minst hvilken skattesats 
som skal gjelde.  

Arbeiderpartiet har p.t. ingen planer om 
endringer i loven.

Fylkesmannen fører tilsyn kommunenesek-
toren i slike type saker. 

Vi mener det skal være opp til kommunene 
å kunne bestemme boplikt på boliger selv

Arbeiderpartiet er positiv til endringer i 
kommunestruktur og at alle kommuner 
vurderer hvilke kommunegrenser som er 
best egnet for å løse oppgavene i framtida.

Innbyggere, organisasjoner og ansatte 
må involveres i denne prosessen. Vi vil 
respektere svarene man finner lokalt. 
sammenslåing av kommuner skal baseres 
på frivillighet.

Arbeiderpartiet foreslår å styrke det regio-
nalt folkevalgte nivået, og har i stortinget 
stilt forlag om å overføre flere oppgaver til 
det regionalt folkevalgte nivået. 

sosialistisk 
Venstreparti
sV vil lage en nasjonal boligplan med klare 
mål og konkrete tiltak og tydelig ansvars-
fordeling mellom stat og kommune. Den 
skal legge til rette for en byggedugnad hvor 
kommunene får støtte til å ta sitt ansvar på 
en god måte. sV går inn for å gi kommunene 
6 milliarder mer i statsbudsjettet for 2016. 
Det vil gi kommunene økonomisk rom til å ta 
ansvar, og til å føre en mer aktiv boligpolitikk.

Lage en nasjonal boligplan. Opprette offent-
lige utbyggingsselskap som sørger for at 
det bygges på flere av de tomtene som i dag 
er ferdig regulert, særlig i pressområdene. 
styrke Husbanken for å øke boligbyggingen, 
og for å gi flere mulighet til å komme inn på 
boligmarkedet. Bygge flere studentboliger.  
Bedre startlånsordningen og boligtilskuddene 
til privatpersoner. sV er for å styrke ord-
ningen med å tilby kommuner gunstige 
lån til tomtekjøp, og til ikke-kommersielle 
boligprosjekter og boligleasingsprogram (leie 
til eie-modeller). Øke beskatningen av boliger 
som ikke er primærboliger, for å motvirke 
prispress og spekulasjon i boligmarkedet.

sV er for at kommunene skal kunne ilegge 
eiendomsskatt. 

Ja. sV sentralt er for at kommunene skal 
kunne ilegge eiendomsskatt. Denne adgan-
gen er sVs lokalpolitikere mange steder med 
på å benytte.

Nei.

sV har merket seg problemet med at kom-
munale gebyrer kan overstige selvkost. Det 
burde derfor bli økt bruk av de kommunale 
kontrollutvalgene og av kommunerevisjonen 
for å sikre at kommunene ikke tar for høye 
gebyrer.

Ja

For en del kommuner kan det være hensikts-
messig å slå seg sammen. Noen steder vil det 
kunne gi bedre tjenester til innbyggerne. sV 
vil støtte frivillige kommunesammenslåinger, 
men vil ikke bruke tvang. 

kommunestrukturen skal bestemmes lokalt. 
Lokallag i sV som tar lokale initiativer til 
reformer og sammenslåinger har støtte fra 
sV sentralt i det arbeidet.

Nei. Det regionale nivået trenger å bli forster-
ket. Mange av oppgavene regjeringen nå mener 
skal  legges til store kommuner, som videregå-
ende skoler, tannhelse og kollektivtrafikk, bur-
de forbli i store enheter fordi oppgavene krever 
det, og fordi fagmiljøene ikke bør splittes opp.

Miljøpartiet 
de grønne
Ved å oppfordre dem til å drive aktiv bolig-
politikk og ikke overlate boligsituasjonen i 
kommunen til markedet. 

Tredoble bygging av studentboliger til 
3 000 i året for å redusere presset i bolig-
markedet. Øke rammene for startlån fra 
Husbanken. Gi mer tilskudd til kommunale 
utleieboliger og føre en mer sosial bolig-
politikk. Redusere skattesubsidier som 
driver opp boligprisene. Det innebærer 
likningstakst på 90 % fra og med bolig nr. 
to og begrensinger i retten til rentefradrag. 
stimulere til å bygge mer arealeffektive 
boliger, gjennom økt bruk av fellesarealer 
som felles gjesterom i nye byggeprosjekter 
og ved å oppmuntre til kollektivløsninger, 
blant annet ved å inkludere personer i 
kollektiver bostøtteordningen. 

Vi mener at dette bør avgjøres lokalt. De 
grønne vil akseptere bruk av eiendoms-
skatt når den økonomiske situasjonen 
tilsier det.

Her er det ingen motsetning. 

Nei, denne problemstillingen har vi ikke 
diskutert i partiet. 

Miljøpartiet De Grønne sentralt har ikke 
gått inn for noen endring av dagens 
praksis. 

Ja

Det er alltid rom for å forbedre kommune-
strukturen, men vi ser ikke dagens kom-
munestruktur som et alvorlig problem. I 
enkelte kommuner er det antakelig klokt 
å slå seg sammen med nabokommunen, 
andre steder ikke. Vi ønsker ikke å bruke 
tvang for å slå sammen kommuner.

Vi kommer ikke til å være pådrivere for 
dette fra nasjonalt hold. 

Nei
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Hvordan kan vi få bedre balanse i boligmarke-
det og mindre press på prisene? Bør vi beholde 
boplikten? Hva skal vi gjøre med kommune-
strukturen? Vi har stilt disse, og en rekke andre, 
spørsmål til alle partiene. For at du lettere skal 
kunne sammenligne svarene har vi stilt dem 
opp ved siden av hverandre på utbrett-sidene. 

stort sett enige
På enkelte områder er partiene skjønt enige. 
Muligheten til å avgjøre eiendomsskattespørs-
mål lokalt er det for eksempel bare Fremskritts-
partiet som ønsker å fjerne. Alle de andre mener 
at dette er en skatt kommunene må få skrive ut 
dersom de selv avgjør at det er behov for det. 
 Løsningene på prispresset i boligmarkedet 
er det også i stor grad enighet om. Flere student-
boliger, enklere regelverk og styrking av Hus-
banken er tiltak mange av partiene trekker frem. 

kreativt 
På andre områder er det enkelte kreative for-
slag som stikker seg ut. Miljøpartiet de grønne 
(MDG) tenker, ikke uventet, utenfor boksen. 
Blant annet ønsker de økt bruk av fellesarealer, 
for eksempel ved felles gjesterom, i nye bygge-
prosjekter. De ønsker også å oppmuntre til kol-
lektivløsninger. Kanskje vil vi, i en MDG-frem-
tid, organisere måten vi bor på på en helt ny 
måte? Bør vi venne oss til tanken om å dele stua 
med naboen, for eksempel? 
 Andre forslag som skiller seg ut, om enn 
mindre radikalt, er Venstre og KrFs ønske om 
å fjerne fylkeskommunen, og erstatte den med 
større folkevalgte regioner. Og i Fremskrittspar-
tiets drømmeverden er fylkeskommunen full-
stendig borte.

Frem eller tilbake? 
Sosialistisk Venstreparti mener tiden er moden 
for en nasjonal boligplan som skal legge til ret-
te for en nasjonal byggedugnad. Om dette er et 
skritt inn i fremtiden, eller et steg tilbake til et-
terkrigstiden, gjenstår å se – om de noensinne 
får igjennom disse planene, da.   
Planer om kommunesammenslåing er nok mer 
realiserbare. Graden av tvang er det imidlertid 
diskusjon om. FrP synes villige til å bruke pis-
ken, mens mange av partiene vil sitte på gjerdet 
og håpe på lokale initiativer. Høyre påpeker at 
en kommunereform allerede er vedtatt, og at 
kommunene må ta saken videre. Hva gjør de i 
din hjemkommune? Husk at hva du velger kan 
være med å avgjøre. Godt valg! 

VERBAL BOKSEKAMP: Frem til valget 
14. september vil partiene slåss om velgernes 

oppmerksomhet. Målet er å få inn en rett 
venstre på motstanderen slik at han eller 

hun blir liggende nede for telling.

hus&BOLIG  4   2015
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TRENGER DU HJELP TIL 

TAKSERING?
PROSJEKTFORUM AS
v/siv.ing Ole Øyvind Moen 
og siv.ing Bernt Stordahl
Taksering av bolig- og forretningseiendommer.
Teknisk bistand ved reklamasjon på boliger.

Postboks 166, 1701 SARPSBORG.
Tlf.: 69 12 88 88. 
E-post: takst@protakst.no
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NORD TAKSERING AS
Ingeniør- og konsulentfirma
Rådgivning, reklamasjonsrapporter,
verdi- og lånetakster, skadetaksering.
Skjønn, taksering av næringseiendommer. 

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

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

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

Nils Uhlin Hansens veg 25, 7026 TRONDHEIM.
Tlf.: 72 55 34 02. Mob.: 92 06 09 55.
E-post: eivind@eivindfrost.no
www.eivindfrost.no SØ
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BOLIGINSTITUTTET AS
Takstmenn i kontorfellesskap
Takst, boligsalgsrapporter, skader, skjønn, 
tilstands vurdering, våtromskontroll, 
reklamasjonsvurderinger. 

Bentsebrugata 13 H, 0476 OSLO.
Tlf.: 23 39 19 00. Faks: 22 22 50 77.
post@boliginstituttet.no 
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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
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HELSTRUP BYGGETAKST AS
Taksering, -verdi og skade på bygning, 
innbo og løsøre. Skjønn. Uavhengig 
byggkontroll og rådgivning. 

Sverres gate 54, Postboks 498, 2304 HAMAR.
Tlf.: 928 50 258 – 62 52 31 55.
E-post: arild@helstrup.no  
www.helstrup.no
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Som medlem av Huseiernes Landsforbund får du 10 prosent rabatt 
på verditaksering av boliger og fritidsboliger, boligsalgsrapporter, 

tilstandsrapporter, skadetaksering, skjønn og tomtetakst hos 
utvalgte medlemmer i Norges Takseringsforbund. 

Husk å oppgi medlemsnummer.

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

Hellerudsvingen 28, 0684 OSLO.
Tlf.: 22 26 93 62. Mob. 473 00 446.
E-post: torandr5@online.no   
www.toreandresen.no O
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Huskonsulenten AS
v/Torbjørn Solnørdal, Bygn.ing/Takstmann MNTF
Dnv Sertifisert for Boligsalgsrapporter, 
eierskifterapporter, skaderapporter etc.

Brendsvollengene 80 B, 1383 ASKER.
Tlf.: 414 70 155. 
E-post:  torbjorn@huskonsulenten.no
www.Huskonsulenten.no
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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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Blir fort tusenlapper
Med dagens system er det slik at staten 
skal ha 2,5 prosent av boligens markeds-
verdi på tinglysningstidspunktet. Det 
betyr at hvis du kjøper en bolig til 2 mil-
lioner, så skal staten ha 50 000 kroner i ge-
byr. Kjøper du bolig til 4 millioner kroner, 
bidrar du til statskassa med hele 100000 
kroner. Men mange er ikke klar over at do-
kumentavgiften er mye lavere hvis du kjø-

Det er ikke bare boligspekulanter som 
gnir seg i hendene når boligmarkedet er 
brennhett. Økte boligpriser betyr også 
økte inntekter for staten. Milliardene rul-
ler inn i statskassa, og det ser ikke ut som 
om regjeringen vil gjøre noe med doku-
mentavgiften med det første. Men visste 
du at visse selveierboliger kan kjøpes og 
overføres uten at du må betale svimlende 
summer i dokumentavgift?

Spar tusenlapper  
ved å kjøpe nytt

TeksT: Linda Ørstavik ÖBerg

Kjøper du en ny bolig som ingen har benyttet før deg, 
slipper du unna med langt lavere dokumentavgift.

per en bolig som er nyoppført eller under 
oppføring. 
 – Dette gjelder vel å merke kun ved 
første overføring, ingen mellomliggende 
transaksjoner ved salg via tredjepart eller 
ved utleie, sier Annita Magnussen, advo-
kat i Huseiernes Landsforbund.
 Satsen på 2,5 prosent er den samme 
også her, men den viktige forskjellen lig-
ger i at ved kjøp av en bolig som i sin 

BILLIGERE: Kjøper du bolig under oppføring eller en nyoppført bolig, 
skal staten ha langt mindre i avgifter enn ved kjøp av brukt bolig. Foto: Linda Ørstavik Öberg.

 AKTUELT // ØkONOMI    
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Fakta //

•  Dokumentavgift er en særavgift til 
statskassen, og har som hensikt å 
skaffe staten inntekter.

•  Avgiften er 2,5 % av eiendom-
mens salgsverdi / markedsverdi på 
tinglysningstidspunktet, minst 250 
kroner. 

•  Den blir ofte kalt flytteskatt, og 
denne avgiften skal betales ved 
tinglysning av dokumenter som 
overfører hjemmel til fast eiendom. 

•  Det rammer altså selveide eneboli-
ger, tomannsboliger, eierseksjoner 
og sam-eieandeler.

•  Du slipper dokumentavgift hvis du 
kjøper leilighet i et borettslag; da 
betaler du bare et gebyr til forret-
ningsfører. 

•  Ved kjøp av nyoppført selveierbolig 
er det bare tomteverdien det skal 
betales dokumentavgift av. 

•  Det er enkelte fritak fra avgiftsplik-
ten, som går på overføring mellom 
ekte-feller, også ved skilsmisse, 
overføring mellom samboere etter 
samlivsbrudd og arv i samsvar med 
arvelovens regler.

•  Statens kartverk har ansvaret for 
inn-kreving av dokumentavgiften.

•  Dokumentavgiften er omdiskutert 
og forhatt av mange, og det har fra 
ulikt politisk hold blitt tatt til orde 
for å fjerne dokumentavgiften.

Dokumentavgift:

Det ser ikke ut som regjeringen eller de andre partiene vil gjøre noe med dokument-
avgiften. Men du kan unngå svimlende summer til staten hvis du kjøper ny bolig eller 
leilighet i borettslag. Foto: Nina Granlund Sæther.

 aktUELt // Økonomi    

gingen. Det er likevel enkelte fulle fritak 
fra avgiftspliktent. Dette gjelder overfø-
ring av bolig mellom ektefeller, også ved 
skilsmisse, overføring av felles bolig mel-
lom samboere som lever i ekteskapslig-
nende forhold etter samlivsbrudd, samt 
arv i samsvar med arvelovens regler.
 – Det er viktig å merke seg at man må 
ha vært samboere i minst to år, eller ha/
vente felles barn. Unntaket gjelder også 
ved dødsfall. Ved arv slipper du ikke unna 
dokumentavgiften hvis du har fått en bo-
lig som forskudd på arv, sier Magnussen.
 Hvis du kjøper leilighet i borettslag, 
slipper du helt unna denne ekstrautgiften 
til staten. Her må du kun betale et lite ge-
byr til forretningsfører. loo@huseierne.no

helhet er nyoppført eller under oppføring, 
og som da ikke har vært brukt tidligere, 
blir dokumentavgiften fastsatt med ut-
gangspunkt i tomteverdien. Dette kan 
være lurt å ha i bakhodet i disse tider, der 
prisene på brukte boliger historisk sett al-
dri har vært så like prisene på nye boliger 
som de er nå.

Tunga rett i munnen
Merk at hvis du kjøper en bygård, et 
gårdsbruk, enebolig eller annet som du 
totalrenoverer, rehabiliterer eller endrer 
på annen måte, vil dokumentavgiften bli 
beregnet på vanlig måte. 
 Reglene ble i sin tid begrunnet med 
at lovgiverne ønsket å stimulere boligbyg-
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  Norges mest solgte stillas    tlf. 56 30 41 00 (Kl 08-22)

Bestill i vår nye nettbutikk: alutec.no

NORSKPRODUSERT

PAKKEPRIS

15.800,-
inkl.mva.

PAKKEPRIS

24.800,-
inkl.mva.

PAKKEPRIS

34.000,-
inkl.mva.

HUSPAKKE 2
Kan bygges som C, D eller E.
Totalvekt kun 280 kg. Typegodkjent kl.3.

HUSPAKKE 1
Kan bygges som A eller B.
Totalvekt kun 170 kg. Typegodkjent kl.3.

HUSPAKKE 3
Kan bygges som F eller G.
Totalvekt kun 390 kg. Typegodkjent kl.3.

Oppgradere stillaset? Vi har påbyggingspakker fra Huspakke 1 til 2 og fra Huspakke 2 til 3 til kr. 9.900,- inkl. mva.
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Vi har lansert nye nettsider
Bestill i vår nye nettbutikk – nå med fraktberegner og betalingsløsning!

Stillbar
fot for  
skrått  
terreng

Hvorfor Jamax?
 Din SIKKERHET  

 ved maling og vedlikehold  
 I HØYDEN

 Enkel og hurtig montering

 Svært mange  
 fornøyde brukere

 Vedlikehold av boligen  
 er lønnsomt

 Kan påbygges etter behov



Navn: ____________________________________________________________________________________________

Adresse: __________________________________________________________________________________________

Postnr.: _____________ Poststed: ______________________________________________________________________

Fødselsdato: _________________  _______________________________________________________________________________

Ring I DAG på 21 50 13 59,  
bestill på: www.artroflex-no.com

eller send inn kupongen gratis

Du har konstant smerter. Det 
holder deg våken om natten 

og hindrer deg i å sove ordent-
lig.  Den er der alltid, smerten, 
og dikterer hva du kan og ikke 
kan gjøre. Du styrer ikke lenger 
ditt eget liv – det er smertene 
som setter reglene. “Du vil aldri 
bli kvitt de kroniske smertene” 
har legen kanskje sagt til deg, 
og lagt til: “Så du kan like godt 
lære deg å leve med dem og 
aksepterer dem ...”

Dagens behandlinger 
hjelper ikke så mye

Det er trist, men som millioner av 
andre med kroniske smerter på 
grunn av ledd- og slitasjegikt 
eller lignende lidelser har du 
overgitt deg til din tyrann. I 
likhet med dine lidelsesfeller er 
du overbevist om at det kun er 
hjelp å få gjennom omfattende 
kirurgi eller potensielt farlige 
medisinske behandlinger med 
ubehagelige bivirkninger. Du blir 
tvunget til å gi opp de tingene du 
liker. Det er trist og frustreren-
de. Men som du vil se om et 
øyeblikk, så behøver det ikke å 
fortsette å være slik.

Hva er ArtroFlex+?
ArtroFlex+ er noe helt for seg 
selv. Det er en klar, ikke-fet-
tende og fullstendig naturlig gel. 
Den er luktfri og fri for paraben-
er, men det som gjør den til noe 
helt spesielt sammenlignet med 
mange andre smertestillende 
midler er at den virkelig funger-
er! Flere tusen lettede brukere 
av ArtroFlex+ som har blitt kvitt 
smertene sine har skrevet til oss.

− innebærer IKKE operasjoner
− krever IKKE dyre medikamenter
− er IKKE klissete og lukter IKKE vondt
− er IKKE farlig

Det er ikke noe 
problem å handle 
lenger
Jeg følte meg som en gammel 
tante som ikke kunne handle på 
egenhånd, men det å bære handle-
posene gjorde så vondt i hendene 
og skuldrene mine at jeg hele 
tiden trengte hjelp av mannen 
min. Men så fant han Artroflex 
til meg, så nå kan jeg kan handle 
igjen og han slipper. Jeg kan kan 
bare anbefale dette produktet, noe 
jeg har gjort til flere venner.
Haldora Grandahl

Hvordan virker 
ArtroFlex+?

I stedet for å gjøre som mange 
såkalte “smertestillende midler”, 
dvs. å maskere smertene, så 
HINDRER ArtroFlex+ smerten 
fra å oppstå ved å angripe den 
ved kilden. Produktet funger-
er fordi gelen inneholder helt 
naturlige ingredienser som krop-
pen din trenger for å bli kvitt 
smertene.
De viktige elementene absorberes 
raskt gjennom huden. De 
begynner å jobbe med en gang 
og behandler både de under-
liggende årsakene til ledd- og 
slitasjegikten, samt de smerte-
fulle symptomene. Produktet har 
ingen ubehagelige bivirkninger. 
Alt du trenger å gjøre er å påføre 
den lindrende ArtroFlex+ -gelen 
på de kroppsområdene hvor du 
har smerter – du vil merke resul-
tatet med en gang.

Det er på tide å bli kvitt 
smertene

Allerede kort tid etter at du har 
brukt ArtroFlex+ for første gang 
vil du være i stand til å komme 
deg videre med livet ditt. Du vil 
kunne gjenoppta yndlingsaktivi-
tetene dine – uten smerter. Ja, du 
kan faktisk begynne å gjøre nye og 
spennende ting! Nå har du endelig 
muligheten til å få den behandlin-
gen som har utrettet “mirakler” 
for tusenvis av andre mennesker 
som, i likhet med deg, ble fanget 
i smerten. Og kuren er reseptfri. 
Så synes du ikke det er på tide å 
endelig bli kvitt smertene og nyte 
livet til fulle igjen?

Fransk oppfinnelse
Det er den franske forskeren 
Norbert Duffaut som har funnet  
hemmeligheten bak produktet, som 
stopper smertene med det samme 
og gjenoppretter leddenes smidighet 

Nå er det nytt håp ... 

Her hos Pro-shopper Healthcare i Norge 
har vi funnet løsningen på smertene dine.

Denne løsningen:

Det er nytt håp for alle som lider av leddsmerter på grunn av leddgikt og lignende lidelser ....

GRATIS:
Få din første behandling 

med ArtroFlex+ gratis 

– verdi kr 299,-
(se detaljer nedenfor)

... takket være en utrolig 
oppdagelse som nå er tilgjengelig 
uten resept i Norge

Endelig finnes det noe du kan gjøre 
for å stoppe smertene dine NÅ!

og spenstighet i løpet av 3 måned-
er. Ta imot vårt spesialtilbud, 
som gjelder i hele Norge, og få en 
prøvetube av den naturlige og meget 
effektive gelen.

Garantert smerte-
lindring – ingen risiko! 

For å få tilsendt en gratis kom-
plett 1-måneds smertelindrende 
behandling med ArtroFlex+, 
trenger du bare å sende inn 
denne kupongen eller ringe oss 
på telefon 21 50 13 59.
Du kan også bestille produktet 
på vårt sikrede nettsted 
www.artroflex-no.com 

Hvis du ikke er 100 % fornøyd 
med resultatene umiddelbart etter 
å ha brukt ArtroFlex+ har du to 
måneder på å returnere kvitterin-
gen for behandlingene dine. Vi 
refunderer deretter hele beløpet 
inkludert fraktomkostningene. På 
denne måten har den tomåneders 
risikofrie testen ikke kostet deg 
så mye som en krone! Ja, du har 
lest riktig: ArtroFlex+ skal være 
det absolutt beste produktet du 
noen gang har prøvd for å lindre 
smertene dine. Hvis ikke er testen 
helt gratis.

Jeg er så takknemlig hver eneste dag 
Da jeg smurte den fettfrie ArtroFlex-gelen på hendene og knærne 
mine håpet jeg naturligvis på et lite mirakel, men trodde vel egent-
lig ikke helt på det. På det tidspunktet hadde jeg prøvd alt mulig for 
å bli kvitt de konstante smertene. Allerede etter 10 minutter merket 
jeg en forskjell og kort tid etter merket jeg ikke smertene i det hele 
tatt. De var rett og slett borte! Det var en litt uvirkelig opplevelse 
at det ikke skulle mer til enn litt gel for å fjerne de sterke smertene 
jeg hadde levd med så lenge. Men nå kan jeg ikke forestille meg å 
leve uten denne mirakelgelen for den har endret livet mitt.  Det er 
også veldig enkelt, for det er bare å bestille gelen og få den tilsendt 
i posten. Nå kan jeg igjen være aktiv og delta i familiens aktiviteter. 
For eksempel har barna mine invitert meg med på en reise. Det ville 
jeg ha måttet takke nei til hvis jeg ikke hadde funnet ArtroFlex+. 
Solgunn Haugen

Du har bare lest noen av de 
tusenvis av anbefalinger som vi 
nesten har blitt oversvømt med 
fra personer med leddgikt, ledd-
smerter og slitasjegikt som nå 
endelig har overvunnet smerten 
takket være ArtroFlex+. 
Du kan lese flere oppriktige 
anbefalinger i materialet som 
følger med prøve- og måneds-
pakken din.

På fisketur med venner 
Det er nok vanskelig å forestille seg 
det, hvis man ikke selv har prøvd, 
men jeg hadde så store smerter i hen-
dene at jeg til slutt ikke klarte å holde 
fiskestangen. Derfor måtte jeg rett og 
slett holde meg hjemme. Men takket 
være Artroflex kan jeg nå heldigvis 
dra på fisketur med vennene mine 
igjen. Det er det eneste produktet 
som har kunnet hjelpe meg.
Asgerd  Hansen

Ute i naturen
Det å sove i telt og padle i kano 
har vært halve livet mitt, for 
jeg har alltid vært et frilufts-
menneske og elsker både å gå 
på ski og stå på slalåm. Derfor 
har jeg vært helt knust over de 
konstante smertene jeg har hatt 
i knærne de siste årene som har 
gjort meg nesten invalid. Jeg er 
derfor veldig takknemlig for 
Atroflex som har fjernet smer-
tene og fått meg ut i naturen 
igjen. Takk!
Hans Solberg

Nå trener jeg nesten 
3 ganger i uken
Jeg er litt av en badenymfe og har 
svømt siden jeg gikk på skolen. 
Jeg var blant annet konkurrans-
esvømmer i mine unge år. Det har 
dessverre slitt på skuldrene mine og 
førte til at jeg hadde uutholdelige 
smerter i flere år. Med Artroflex 
unngår jeg de grusomme smertene 
og kan igjen ta meg en svømmetur 
med venninnene mine.
Frigga Paulsen

       JA! Jeg vil gjerne oppleve de fantastiske resultatene med 
ArtroFlex+ og bli kvitt smertene, samt få myke og fleksible ledd.
Send meg følgende uten forpliktelser eller risiko:
GRATIS: Min første månedsbehandling med ArtroFlex+.
Kun porto/ekspedisjonsgebyr på kr 69,- kommer i tillegg. Ingen ekstra kostnader (verdi 
på kr 348,-). Deretter får jeg tilsendt en tube Artroflex+ til kr 299,- pluss porto på kr 49,- 
hver måned så lenge jeg ønsker og har nytte av den mirakuløse gelen. Jeg kan riktig nok si 
opp abonnementet når som helst på telefon eller skriftlig.

Med 
100 % 

garanterte 
resultater
garanterte 
resultater

✓

Her er løsningen på hvordan 
du endelig kan bli kvitt 
LEDDSMERTENE ...

Jeg har leddproblemer (sett kryss):
 i hendene    i korsryggen    i føttene    i nakken    i hoftene    i knærne
 Et annet sted 36208

ANNONSE

Pro-shopper

SVARSPOST
20589510
208 00 Malmö
Sverige



Navn: ____________________________________________________________________________________________

Adresse: __________________________________________________________________________________________

Postnr.: _____________ Poststed: ______________________________________________________________________

Fødselsdato: _________________  _______________________________________________________________________________

Ring I DAG på 21 50 13 59,  
bestill på: www.artroflex-no.com

eller send inn kupongen gratis

Du har konstant smerter. Det 
holder deg våken om natten 

og hindrer deg i å sove ordent-
lig.  Den er der alltid, smerten, 
og dikterer hva du kan og ikke 
kan gjøre. Du styrer ikke lenger 
ditt eget liv – det er smertene 
som setter reglene. “Du vil aldri 
bli kvitt de kroniske smertene” 
har legen kanskje sagt til deg, 
og lagt til: “Så du kan like godt 
lære deg å leve med dem og 
aksepterer dem ...”

Dagens behandlinger 
hjelper ikke så mye

Det er trist, men som millioner av 
andre med kroniske smerter på 
grunn av ledd- og slitasjegikt 
eller lignende lidelser har du 
overgitt deg til din tyrann. I 
likhet med dine lidelsesfeller er 
du overbevist om at det kun er 
hjelp å få gjennom omfattende 
kirurgi eller potensielt farlige 
medisinske behandlinger med 
ubehagelige bivirkninger. Du blir 
tvunget til å gi opp de tingene du 
liker. Det er trist og frustreren-
de. Men som du vil se om et 
øyeblikk, så behøver det ikke å 
fortsette å være slik.

Hva er ArtroFlex+?
ArtroFlex+ er noe helt for seg 
selv. Det er en klar, ikke-fet-
tende og fullstendig naturlig gel. 
Den er luktfri og fri for paraben-
er, men det som gjør den til noe 
helt spesielt sammenlignet med 
mange andre smertestillende 
midler er at den virkelig funger-
er! Flere tusen lettede brukere 
av ArtroFlex+ som har blitt kvitt 
smertene sine har skrevet til oss.

− innebærer IKKE operasjoner
− krever IKKE dyre medikamenter
− er IKKE klissete og lukter IKKE vondt
− er IKKE farlig

Det er ikke noe 
problem å handle 
lenger
Jeg følte meg som en gammel 
tante som ikke kunne handle på 
egenhånd, men det å bære handle-
posene gjorde så vondt i hendene 
og skuldrene mine at jeg hele 
tiden trengte hjelp av mannen 
min. Men så fant han Artroflex 
til meg, så nå kan jeg kan handle 
igjen og han slipper. Jeg kan kan 
bare anbefale dette produktet, noe 
jeg har gjort til flere venner.
Haldora Grandahl

Hvordan virker 
ArtroFlex+?

I stedet for å gjøre som mange 
såkalte “smertestillende midler”, 
dvs. å maskere smertene, så 
HINDRER ArtroFlex+ smerten 
fra å oppstå ved å angripe den 
ved kilden. Produktet funger-
er fordi gelen inneholder helt 
naturlige ingredienser som krop-
pen din trenger for å bli kvitt 
smertene.
De viktige elementene absorberes 
raskt gjennom huden. De 
begynner å jobbe med en gang 
og behandler både de under-
liggende årsakene til ledd- og 
slitasjegikten, samt de smerte-
fulle symptomene. Produktet har 
ingen ubehagelige bivirkninger. 
Alt du trenger å gjøre er å påføre 
den lindrende ArtroFlex+ -gelen 
på de kroppsområdene hvor du 
har smerter – du vil merke resul-
tatet med en gang.

Det er på tide å bli kvitt 
smertene

Allerede kort tid etter at du har 
brukt ArtroFlex+ for første gang 
vil du være i stand til å komme 
deg videre med livet ditt. Du vil 
kunne gjenoppta yndlingsaktivi-
tetene dine – uten smerter. Ja, du 
kan faktisk begynne å gjøre nye og 
spennende ting! Nå har du endelig 
muligheten til å få den behandlin-
gen som har utrettet “mirakler” 
for tusenvis av andre mennesker 
som, i likhet med deg, ble fanget 
i smerten. Og kuren er reseptfri. 
Så synes du ikke det er på tide å 
endelig bli kvitt smertene og nyte 
livet til fulle igjen?

Fransk oppfinnelse
Det er den franske forskeren 
Norbert Duffaut som har funnet  
hemmeligheten bak produktet, som 
stopper smertene med det samme 
og gjenoppretter leddenes smidighet 

Nå er det nytt håp ... 

Her hos Pro-shopper Healthcare i Norge 
har vi funnet løsningen på smertene dine.

Denne løsningen:

Det er nytt håp for alle som lider av leddsmerter på grunn av leddgikt og lignende lidelser ....

GRATIS:
Få din første behandling 

med ArtroFlex+ gratis 

– verdi kr 299,-
(se detaljer nedenfor)

... takket være en utrolig 
oppdagelse som nå er tilgjengelig 
uten resept i Norge

Endelig finnes det noe du kan gjøre 
for å stoppe smertene dine NÅ!

og spenstighet i løpet av 3 måned-
er. Ta imot vårt spesialtilbud, 
som gjelder i hele Norge, og få en 
prøvetube av den naturlige og meget 
effektive gelen.

Garantert smerte-
lindring – ingen risiko! 

For å få tilsendt en gratis kom-
plett 1-måneds smertelindrende 
behandling med ArtroFlex+, 
trenger du bare å sende inn 
denne kupongen eller ringe oss 
på telefon 21 50 13 59.
Du kan også bestille produktet 
på vårt sikrede nettsted 
www.artroflex-no.com 

Hvis du ikke er 100 % fornøyd 
med resultatene umiddelbart etter 
å ha brukt ArtroFlex+ har du to 
måneder på å returnere kvitterin-
gen for behandlingene dine. Vi 
refunderer deretter hele beløpet 
inkludert fraktomkostningene. På 
denne måten har den tomåneders 
risikofrie testen ikke kostet deg 
så mye som en krone! Ja, du har 
lest riktig: ArtroFlex+ skal være 
det absolutt beste produktet du 
noen gang har prøvd for å lindre 
smertene dine. Hvis ikke er testen 
helt gratis.

Jeg er så takknemlig hver eneste dag 
Da jeg smurte den fettfrie ArtroFlex-gelen på hendene og knærne 
mine håpet jeg naturligvis på et lite mirakel, men trodde vel egent-
lig ikke helt på det. På det tidspunktet hadde jeg prøvd alt mulig for 
å bli kvitt de konstante smertene. Allerede etter 10 minutter merket 
jeg en forskjell og kort tid etter merket jeg ikke smertene i det hele 
tatt. De var rett og slett borte! Det var en litt uvirkelig opplevelse 
at det ikke skulle mer til enn litt gel for å fjerne de sterke smertene 
jeg hadde levd med så lenge. Men nå kan jeg ikke forestille meg å 
leve uten denne mirakelgelen for den har endret livet mitt.  Det er 
også veldig enkelt, for det er bare å bestille gelen og få den tilsendt 
i posten. Nå kan jeg igjen være aktiv og delta i familiens aktiviteter. 
For eksempel har barna mine invitert meg med på en reise. Det ville 
jeg ha måttet takke nei til hvis jeg ikke hadde funnet ArtroFlex+. 
Solgunn Haugen

Du har bare lest noen av de 
tusenvis av anbefalinger som vi 
nesten har blitt oversvømt med 
fra personer med leddgikt, ledd-
smerter og slitasjegikt som nå 
endelig har overvunnet smerten 
takket være ArtroFlex+. 
Du kan lese flere oppriktige 
anbefalinger i materialet som 
følger med prøve- og måneds-
pakken din.

På fisketur med venner 
Det er nok vanskelig å forestille seg 
det, hvis man ikke selv har prøvd, 
men jeg hadde så store smerter i hen-
dene at jeg til slutt ikke klarte å holde 
fiskestangen. Derfor måtte jeg rett og 
slett holde meg hjemme. Men takket 
være Artroflex kan jeg nå heldigvis 
dra på fisketur med vennene mine 
igjen. Det er det eneste produktet 
som har kunnet hjelpe meg.
Asgerd  Hansen

Ute i naturen
Det å sove i telt og padle i kano 
har vært halve livet mitt, for 
jeg har alltid vært et frilufts-
menneske og elsker både å gå 
på ski og stå på slalåm. Derfor 
har jeg vært helt knust over de 
konstante smertene jeg har hatt 
i knærne de siste årene som har 
gjort meg nesten invalid. Jeg er 
derfor veldig takknemlig for 
Atroflex som har fjernet smer-
tene og fått meg ut i naturen 
igjen. Takk!
Hans Solberg

Nå trener jeg nesten 
3 ganger i uken
Jeg er litt av en badenymfe og har 
svømt siden jeg gikk på skolen. 
Jeg var blant annet konkurrans-
esvømmer i mine unge år. Det har 
dessverre slitt på skuldrene mine og 
førte til at jeg hadde uutholdelige 
smerter i flere år. Med Artroflex 
unngår jeg de grusomme smertene 
og kan igjen ta meg en svømmetur 
med venninnene mine.
Frigga Paulsen

       JA! Jeg vil gjerne oppleve de fantastiske resultatene med 
ArtroFlex+ og bli kvitt smertene, samt få myke og fleksible ledd.
Send meg følgende uten forpliktelser eller risiko:
GRATIS: Min første månedsbehandling med ArtroFlex+.
Kun porto/ekspedisjonsgebyr på kr 69,- kommer i tillegg. Ingen ekstra kostnader (verdi 
på kr 348,-). Deretter får jeg tilsendt en tube Artroflex+ til kr 299,- pluss porto på kr 49,- 
hver måned så lenge jeg ønsker og har nytte av den mirakuløse gelen. Jeg kan riktig nok si 
opp abonnementet når som helst på telefon eller skriftlig.

Med 
100 % 

garanterte 
resultater
garanterte 
resultater

✓

Her er løsningen på hvordan 
du endelig kan bli kvitt 
LEDDSMERTENE ...

Jeg har leddproblemer (sett kryss):
 i hendene    i korsryggen    i føttene    i nakken    i hoftene    i knærne
 Et annet sted 36208

ANNONSE

Pro-shopper

SVARSPOST
20589510
208 00 Malmö
Sverige
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Vi i Huseiernes 
Landsforbund har 
den siste tiden job-
bet ekstra mye med 
å tilby våre yngste 
medlemmer gode 

medlemsfordeler og tilbud. Nå lanse-
rer vi jusstelefon for unge, hvor du kan 
få svar på store og små boligspørs-
mål. Våre dyktige jurister sitter klar 
for å hjelpe deg. Ring oss på 07100.

Jusstelefon for unge Lynvern 
beskytter

  Aktuelt // SmåStoff

Lyn kan slå ned én kilo-
meter unna huset ditt, 
men likevel gjøre skade. 
Siden 2010 har alle nye 
boliger vært pålagt å ha 
overspenningsvern i sik-
ringsskapet. Det samme 
gjelder ved rehabilitering 
av gamle hus. 

På boligjakt?
Vi gjentar suksessen, og arrangerer også 
i år gratis boligkonferanse for unge. 
Arrangementet finner sted på Latter Aker 
Brygge, tirsdag 22.september fra klok-
ken 18-21. Kvelden blir fullspekket med 
gode tips og råd til deg som skal kjøpe din 
første bolig. Det blir interessante fore-
drag, enkel servering, underholdning med både sang og komikk, samt 
mange konkurranser med fine premier. Påmelding skjer via Huseier-
nes Landsforbunds Facebookside, men det er også mulig å bare møte 
opp. Det er plass til 500 i salen, så her blir det førstemann til mølla. 
Vel møtt, håper vi sees der!

Oppusing av bad
 Fra 1. januar 2012 ble søk-
nadsplikt i forbindelse med 
å bygge nytt bad eller pusse 
opp bad i enebolig eller hytte, 
fjernet. Det kan være vanskeig 
å vite hvilke regler man skal 
forholde seg til i forbindelse 
med oppussing av våtrom.
 Fagsjef i Rørentrepre-
nørene Norge og talsperson 

for skikkeligrørlegger.no, Are 
Skaar Nielsen, minner om at 
Plan- og bygningsloven likevel 
gjelder selv om søknadsplikten 
på bygging og oppussing av 
våtrom ble fjernet.
 – Det er viktig å huske at 
kvalitetskravene til byggverket 
fortsatt gjelder, selv om det 
ikke er søknadspliktig, sier 
Skaar Nielsen. 
 I Plan- og bygningsloven 

er det en forskrift om tek-
niske krav til byggverk, ofte 
forkortet til TEK. Kravene i 
denne forskriften oppsum-
meres i våtromnormen som er 
laget av byggenæringen. Selve 
våtromnormen er ikke lovfes-
tet, men det er en god veileder 
for hvordan våtrommet skal 
bygges eller pusses opp slik at 
det er i tråd med kravene fra 
Plan- og bygningsloven. 

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...

Rydde?
Husk 12% medlemsrabatt på container og SmartBag

Rabattkode i nettbutikk: HL

butikk.ragnsells.no
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Vil du skrive masteroppgave om boligmarkedet? Gjør myndighetskrav at nye boliger 
blir dyrere i Norge? Er boligmarkedet inne i en boble? Er det et problem at nordmenns 
gjeldsbelastning øker? Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler ut stipender a 
30000 kr til dyktige og engasjerte økonomistudenter som ønsker å skrive en masteropp-
gave med tema innenfor boligbygging, byggekostnader eller boligøkonomi. 
 Tema for oppgaven kan for eksempel være etterspørselssiden i boligmarkedet, ef-
fekter av boligsosiale virkemidler, leiemarkedet, offentlig-privat samarbeid på boligfeltet, 
hvem som er vanskeligstilte i boligmarkedet, boligetablering, gjeldsbelastning eller boset-
ting av flyktninger. Se mer på www.regjeringen.no. Søknadsfrist 15. september 2015.

Statens byggeskikkpris 2015
Statens byggeskikkpris ble i år tildelt Stormen i Bodø 
og Torshovdalen i Oslo. De to byggene er et kulturhus 
og et boligprosjekt.

Brukte 126 millioner
Opplysningsvesenets fond brukte 126 millioner kroner 
på formål knyttet til kirken i fjor, viser nye regnskaps-
tall. Pengene går blant annet til presteboliger.

Vil putte utleiere i fengsel
England møter flyktningekrisen i Europa med å inn-
føre strenge straffer for de som huser ulovlige innvan-
drere. Leier man ut en bolig uten å sjekke leietakers 
immigrasjonsstatus, kan man dømmes til fem års 
fengsel. Og fatter man mistanke om at leietaker ikke 
har lovlig opphold, men ikke sier opp leiekontrakten, 
kan man også dømmes til fem år i fengsel.

Masteroppgave?

www.nexans.no/varme

Lavtbyggende løsning
Behagelig med varmekabler

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

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

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

Varmekabler har mange fordeler som varmekilde:

Gir optimal varmefordeling i rommet • Vedlikeholdsfritt • Minimerer energiforbruket 

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

Er usynlig og lager ikke lukt eller lyder

Ta kontakt med din lokale elektroinstallatør for mer informasjon!

Ny brosjyre på våre 
nettsider!
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Vel – han er ikke akkurat gratis, men  
han tegner ditt nye Luna-kjøkken fra 
Sentrum Bygg helt gratis.
Besøk Norges største visningslokale  
på Alnabru, og la oss vise deg  
ditt nye hjem!

VI LEVERER DITT NYE LUNA KJØKKEN PÅ 3 DAGER

Odd er gratis!

30%
ALLE LUNA
KJØKKEN

RABATT

sentrumbygg.no
Kampanjeperiode 22/5–30/6 2015

Vel – han er ikke akkurat gratis, men  
han tegner ditt nye Luna-kjøkken fra 

helt gratis.
Besøk Norges største visningslokale  
på Alnabru, og la oss vise deg  

Odd er gratis!

sentrumbygg.no
Kampanjeperiode 22/5–30/6 2015

Det er VI som er
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Jeg slår opp

Vi har vært sammen hele livet. 
Jeg fulgte med da du endret navn 
og logo. Jeg fulgte med da du 
lanserte telefonbank, nettbank og 
chattetjenester. I oppgangstider 
og nedgangstider har vi to holdt 
sammen. Men nå tror jeg tiden er inne 
for å avslutte vårt forhold. Jeg føler at 
du ikke vil ha noe med meg å gjøre.  
 Jeg får ikke møte deg lenger. Du har 
jo ingen filialer igjen. Det vil si – det er én igjen i byen her, men 
jeg tror ikke den ønsker besøk. Sist jeg var der ventet jeg i en 
evighet med kølappen, og lua, i hånden, sammen med en rekke 
andre kunder som, like dumme som meg, dessverre hadde 
forvillet seg inn over den skrekkelig høye dørterskelen. Da jeg 
endelig kom frem til et menneske, ble jeg forvist til en maskin i 
kjelleren der jeg likevel måtte gjøre jobben selv. 
 Når jeg ringer, vil du helst ikke snakke med meg. Jeg over-
lates til en metallisk stemme som ber meg si hva problemet 
mitt er. Du får meg til å føle meg flau når jeg febrilsk tenker 
«hvordan kan jeg sammenfatte spørsmålet mitt til ett ord som 
denne maskinen forstår», før jeg, med skamrødmen blussende 
over kinnene svarer «KONTO!» som snakket jeg til en tunghørt 
trollmann utenfor porten av et rike jeg ikke fikk komme inn i. 
Nå tør jeg ikke ringe deg mer. Nå chatter jeg, i rykk og napp, 
med noe jeg i hvert fall tror er levende mennesker et sted, 
kanskje sitter de innenfor den der magiske porten, hvem vet.
 Forleden, etter mange år hvor du knapt hadde hørt fra 
meg, annet enn i form av jevn nedbetaling på lån, måtte jeg be 
deg om hjelp til å finne en transaksjon som lå noen år tilbake 

i tid. Da møtte jeg en kald 
skulder. Nei – du kunne ikke 
lete etter selve transaksjonen 
for meg. Nei, jeg kunne ikke 
gjøre det selv, da nettbanken 
ikke går lenger enn to år til-
bake i tid. Nei, du kunne ikke 
søke på beløp eller mottager. 
Jeg måtte selv lete ved å be-
stille et utall kontoutskrifter 
fra den aktuelle perioden – til 
hundre kroner stykket. Jeg, 

som er såkalt fordel pluss-kunde, skjønte at det må bety at du 
har stor fordel av meg, og ikke omvendt. 
 Jeg synes ikke jeg har bedt om så mye. Et par boliglån her 
og der, som jeg har betjent til punkt og prikke. Et kredittkort 
jeg bruker med måte. Et bankkort. En trygg havn for spare-
pengene. Men – kjære bank, jeg mistenker at du rett og slett 
ikke er interessert i meg. Du vil bare ha pengene mine, og gir 
liksom ikke noe tilbake. Et slikt forhold kan rett og slett ikke 
vare i lengden. raa@huseierne.no 
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Rikke ÅseRud

Du vil bare ha 
pengene mine, 

og gir liksom ikke 
noe tilbake.

Journalist Rikke Åserud
raa@huseierne.no

Taksteinsløsninger

Modula takstein

Naturrød (600) Multiblend (875)

Matt skifergrå
engobert (703)

Nobel sort
engobert (745)

Tlf. 22 07 26 00
www.wienerberger.no

SUPERPRIS
fra kr 128,- pr m2 inkl mva

v/maks lekteavstand og forbruk 9 stk/m2

(fra forhandlers lager, Østlandet)

•  100% keramikk som varer i generasjoner
• Lett i vekt - fra ca 38 kg pr m2

•   50 mm justering av lekteavstand (320-370 mm)
•  Like enkel å legge som betongtakstein
• 4 farger - samme pris
•   Falset dobbeltkrum for optimal tetthet og styrke
•  Sikre innfestingsløsninger gir trygge tak
•  Stort tilbehørsprogram
•  Ingen forvitring, mose eller trommelyder
•  30 års garanti
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Hvordan gjør man egentlig en brannøvelse hjemme? Spørsmålet 
dukket opp på et redaksjonsmøte, der vi snakket om brann og 
forebyggende tiltak: Skal man få familiemedlemmene til å krype 
rundt på gulvet med en våt klut foran ansiktet for å unngå den 
imaginære farlige røyken? Hoppe ut av det vinduet som egent-
lig er litt for høyt oppe på veggen? Skal man løpe rundt og rope 
«Brann, brann», bringe latterkrampen frem hos ektefellen, for så 
å bli stående parkert ved soveromsvinduet og fomle med den der 
brannstigen? Blir ikke det for teit, liksom? Tenkte vi i redaksjo-
nen. Og så tenkte vi at folk der ute kanskje tenker litt av det sam-
me. Derfor ga vi oss selv utfordringen å gjennomføre en brannø-
velse hjemme hos redaksjonens journalist og trebarnspappa Dag 
Erik Kongslie. Det var litt lettere sagt enn gjort. 

Brannstige
Det er en solfylt sommerettermiddag i Asker. Med på laget har vi 
overingeniør Ole-Johan Rygh og branninspektør Geir Svee som 
skal sørge for at brannøvelsen skal gå riktig for seg. Jubelen står i 
taket når brannbilen kjører inn gaten. 
  – Pappa, der kommer brannbilen! Sondre (6) har gle-
det seg som til julaften til brannbilen skulle komme, og 

Øvelse 
kan 

redde 
liv

Når det brenner teller sekundene. 
Skal du og familien komme dere unna 

dødelig røyk i boligen en mørk vinternatt, 
bør dere ha øvd på det på forhånd. Men 
brannøvelse - det er og forblir på den 

evige burde-lista, er det ikke?

TeksT: Rikke ÅseRud
FoTo: Thomas haugeRsveen

  Aktuelt // sIkkeRHeT

Oppgitt antatt arnested ved dødsbranner 
1997-2009

Kjøkken: 119
Ukjent: 84

Annet: 116

Kjeller: 26

Stue: 206

Soverom: 71
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ALVOR: Hva gjør du når dødelig røyk sprer seg i 
huset en mørk vinternatt? Hvordan får du ut alle 
i husstanden? Hvis ulykken først er ute, har du 
ikke tid til å trå feil.
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ØVELSE: Å prøve å finne ut av hvordan 
lille Oda på tre år skal komme seg ned 

brannstigen er en vekker for pappa Dag 
Erik og mamma Kristin. Kristin holder 

godt i datteren, som ikke får klatre, 
men må nøye seg med å kikke på 

brannstigen fra vinduet.

HØYT VINDU: - Fint at dere har brannstige, men har dere tenkt over hvordan dere skal få 
ned alle barna, spør overingeniør Ole-Johan Rygh fra Asker brannstasjon.

er borte på et blunk for å se på, ta på og 
føle atmosfæren av den store, røde bilen. 
Oda (3) tusler etter, noe mindre målret-
tet enn storebror. I vognen ute på plenen 
sover Even (fire uker.) Mamma Kristin og 
pappa Dag Erik kommer også ut, mens 
Ole-Johan Rygh kikker på rekkehuset de 
bor i. 
 – Ja, hva tror du, spør Dag Erik. Rek-
kehuset er på fire etasjer, og alle soverom-
mene er i tredje. 
 – Jo, her er det høyt, men jeg ser dere 
har brannstige, og det er da i hvert fall bra, 
kommenterer Ole-Johan. 
 – Ja, sånn sett er vi jo «flinkere» enn 
naboene, smiler Dag Erik, og peker bort 
på resten av rekka, der folk kanskje ikke 
har tenkt så nøye over hvordan de skal 
komme seg ut fra tredje etasje dersom det 
begynner å brenne. – Men jeg har aldri 
prøvd den. Jeg har faktisk aldri slått den ut 
en gang, fortsetter Dag Erik. 
Har du brannstige? Gjør deg kjent med hvor-
dan du slår den ut. 

Bæremeis i garasjen
Problemet er bare det at i denne husstan-

den det ikke alle som ville klare å klatre i 
stigen.  
 – En av de første tingene som slår meg 
når jeg ser boligen her, er likevel spørsmå-
let om hvordan dere skulle fått ut alle bar-
na i en nødsituasjon. Brannstige er vel og 
bra, og eldstemann kan nok klare å klatre 
ned selv, men hvordan har dere tenkt å få 
ned de to minste? Har dere for eksempel 
bæremeis, spør Ole-Johan. 
 – Ja, det har vi, svarer Kristin. 
 – Som står klar ved brannstigen? 
 – Eh, nei. Den står i garasjen akkurat 
nå, smiler Kristin, som innser at det hjel-
per lite med en bæremeis i garasjen når 
det haster som mest. Dessuten – Even er 
for liten for bæremeis. Hun forteller at de 
har snakket om å kjøpe en brannsele for 
frakt av minstemann, men det har forelø-
pig blitt med tanken. 
 En mulighet er rett og slett å legge ham 
i en bag for å bære ham ned, i hvert fall 
som en løsning frem til dere eventuelt får 
kjøpt sele, foreslår Ole-Johan Rygh. Setter 
familien en bag og en bæremeis i klesska-
pet på hovedsoverommet er de altså langt 
bedre rustet enn i dag for evaku-
ering. 

  Aktuelt // SIKKERHET
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Gjennomsnittlig antall dødsbranner 
totalt i vintermåneder og totalt i 
sommermåneder (1999-2009).

I stummende 
mørke
Én ting er å ha brann-
øvelse en solfylt formid-
dag. Noe ganske annet 
er panikken når den 
dødelige røyken sprer 
seg i huset en mørk 
vinternatt. 

Men dessverre er det det vinter-
nattscenariet som er det mest rea-
listiske. De fleste dødsbranner skjer 
i vintermånedene, og de inntreffer 
hyppigst på tidspunkter da de fleste 
av oss sover. Det viser statistikk fra 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB). Tiden mellom klokka 
03 og 06 lørdag og søndag er ek-
stremt overrepresentert på statistik-
ken over dødsbranner. 
 Tallene viser at stuen er arnested 
nummer én, kjøkkenet en god nummer 
to. En ikke ubetydelig andel av døds-
brannene oppstår også på soverom-
met. Brannårsakene i dødsbranner 
er hovedsakelig åpen ild, herunder 
røyking, og elektrisk årsak, som omfat-
ter både feil ved utstyr og feil bruk, 
hvor tørrkoking igjen er den største 
underkategorien. 
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opp i taket, og familien får pluss i boka for 
seriekoblede røykvarslere. 
 – Mange holder seg til minimums-
kravet, som sier at boligen skal ha minst 
én røykvarsler som høres inne på alle so-
verom selv om dørene er lukket. Men vi 
anbefaler folk å være rause med varslerne. 
Og seriekoblede varianter, som betyr at 
når én piper, piper alle, er absolutt den 
beste varianten, sier Geir Svee. 
 – Ja, og at de virker, har kona fått tes-
tet under matlagingen noen ganger, ler 
Dag Erik, før han legger til:  – Vi har også 

Hvilke hjelpemidler trengs for å få alle 
ned brannstigen? Ha disse lett tilgjen-
gelig. 

Røykvarslere og slukkeutstyr
Det skal litt overtaling til, men snart klarer 
barna å løsrive seg fra brannbilen, og alle 
går inn for å sette i gang med øvelsen. I 
første og andre etasje sjekker vi utgangs-
mulighetene – begge steder er det greit å 
komme seg ut, gjennom henholdsvis inn-
gangsdøren og en terrassedør som fører til 
hagen på baksiden. Brannmennene titter 

slokkere i alle etasjer; brannslange i inn-
gangsplanet, og skumapparat i de andre 
etasjene, bortsett fra fjerde, som vi forelø-
pig ikke bruker. 

Vær raus med røykvarslerne – husk at 
kravet er et minimumskrav. Bruk gjerne 
seriekoblede. Ha slokkeutstyr tilgjenge-
lig i alle etasjer.

 Så går vi opp i tredje. Utenfor hoveds-
overommet er det en nokså smal gang, der 
et avlastningsbord opptar mye av plassen. 

  Aktuelt // SIKKERHET

LETER: Hm, var det ikke her brannslok-
ningsapparatet sto, da? 
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 – Å holde gang og trapp ryddig er et 
viktig tiltak mange glemmer. Husk at du 
skal kunne evakuere huset i stummende 
mørke. Bærer du på minstemann vil du 
helst slippe å snuble i et lite bord eller i 
leker i trappen, påpeker Ole-Johan.

Hold gang og trapp ryddig, så du kan 
bevege det der i mørket uten å snuble. 

Vinduet 
Inne på hovedsoverommet stimler vi 
sammen ved vinduet der brannstigen er 

TEST: Hvordan virker 
egentlig brannslangen? 
Sondre hjelper pappa 
med å finne det ut. 

Unngå brann: 
•  Ikke bruk oppvaskmaskin, vaskemaskin 

og lignende apparater når du sover 
eller ingen er hjemme. 

•  Ikke legg elektriske artikler til ladning 
om natten.

•  Få en fagperson til å sjekke at det 
elektriske anlegget er i orden. 

•  Vær forsiktig i omgang med åpen ild; 
sigaretter, stearinlys og lignende. 

•  Unngå tørrkoking; installer komfyr-
vakt. Kjøp nattmat på byen i stedet for 
å lage noe hjemme.

•  Oppbevar utvendige avfallsbeholdere i 
god avstand fra husveggen. 

Varsling og slukking: 
•  Ha nok røykvarslere. Gjerne serieko-

blede.

•  Sjekk at røykvarslerne virker, og at du 
hører dem godt fra alle soverom gjen-
nom lukket dør. 

•  Bytt batteriene i varslerne jevnlig. 

•  Sørg for tilstrekkelig slukkeutstyr som 
enkelt kan nås fra alle rom.

•  Les bruksanvisningen på skum/pulver-
apparat og gjør deg kjent med bruken. 

•  Sjekk at slokkeapparatene ikke er 
utgått på dato. 

Evakuering: 
•  Hold rømningsveier ryddige. 

•  Gjør deg kjent med eventuell bruk av 
brannstige.

•  Øv deg på å åpne vinduet i stummende 
mørke. 

•  Ha en plan for hvordan alle i husstan-
den skal komme seg ut. 

•  Avtal en møteplass utenfor boligen. 

SjekkliSte: 
Brannsikker-
het i hjemmet 

montert utenfor. Skjønt – ikke helt, for 
tilgangen er i stor grad blokkert av sengen 
til Even, som er hektet på dobbeltsengen, 
like under vinduet. 
 – Her kan man jo stille spørsmål ved 
om dette er en fornuftig plassering av sen-
gen, påpeker Ole Johan, som ber Dag Erik 
vise hvordan han åpner opp vinduet helt. 
 – Skal vi se… Dag Erik tar tak i haspene. 
Hvilke var det nå igjen som skulle trekkes 
ut for å få åpnet det riktig vei? Var det sånn? 
Nei, sånn? Sekundene går mens Dag 
Erik krangler med haspene. 
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Øv deg på å åpne vinduet raskt i 
stummende mørke. Det er vanskeligere 
enn man skulle tro. 

Var dette alt?
Når alle er vel nede fra stiger og ute av hu-
set, samles alle på lekeplassen på framsi-
den. Dag Erik forteller de to eldste barna 
at her skal alle stå og vente etter at man har 
kommet seg ut, hvis huset skulle brenne. 
 – Mange glemmer å avtale møteplass 
for familien. Det er helt sentralt; hvis man 
ikke har avtalt et sted å møtes, risikerer 
man at noen går inn for å hente noen som 
allerede er ute – og liv settes helt unød-
vendig i fare, påpeker Ole-Johan.
 Men hva med brannøvelsen? 

 – Se for deg å gjøre dette i stummende 
mørke, og mens hjertet dundrer, sier Ole-
Johan. 
 – Ja, dette trenger jeg kanskje å få litt 
bedre inn i fingrene, sier Dag Erik, som til 
slutt får svingt ut vinduet. Brannstigen åp-
ner han raskt, men.. klatre ned der? Hen-
ger den godt nok fast? Og risikere barna 
ned, for en øvelse? …Nei. 
 Vi tusler ned igjen. For fotografens 
skyld sendes Dag Erik og Sondre et stykke 
opp i brannstigen – nedenfra. Sondre sy-
nes det er litt skummelt, og kommer seg 
raskt ned når fotografen har fått sitt. Hel-
ler ikke Dag Erik er helt komfortabel der 
han henger et stykke opp på husveggen. 

 – Det er dette som er brannøvelse i 
hjemmet, sier Ole-Johan Rygh.
 – Jammen, det ble jo liksom bare…? 
 – Det handler om bevisstgjøring. Vi 
har nå vært igjennom en rekke punkter; 
røykvarslerne, slukkeutstyret, evakue-
ringsmuligheter, møteplass. Familien har 
blitt bevisst på en rekke ting de ikke hadde 
tenkt over før. Slik forholdene er her, og 
med så små barn, er dette en god øvelse. 
I hvert fall så lenge dere gjennomfører til-
takene vi har snakket om; og så tar en ny 
gjennomkjøring, når det som mangler i 
dag er på plass, sier Ole-Johan. raa@husei-
erne.no

Er dere flere i husstanden? Avtal et 
møtested et lite stykke utenfor boligen. 

  Aktuelt // SIKKERHET

MØTESTED: Familien avtaler at lekeplassen like nedenfor huset er deres møtested ved en eventuell evakuering. 
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Åpne brannstasjoner

Lørdag 19. september holder brann-
stasjoner over hele landet åpent hus. 
Det blir muligheter for å snakke med 
brannfolkene om jobben deres, lære 
om brannvern, se brannbilene på 
nært hold og kanskje prøvesitte dem, 
også. På brannvernuka.no finnes 
nærmere informasjon om åpen dag.   

Brannvernuka er en landsomfattende informasjonskampanje i uke 38 som arrangeres 
av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og If 
Skadeforsikring, sammen med brannvesen og el-tilsyn over hele landet. 
Foto: Sigmund Clemenz/ If-skadeforsikring.

våre sider. Nå er vi ute med en proff film 
som viser hvordan man kan gjennom-
føre en øvelse under kontrollerte former 
med hele familien, sier Clemens som 
håper filmen bidrar til å gjøre gjennom-
føringen mindre tungrodd.

vi håper fester seg. Under en slik uke 
er temaet brann i fokus flere steder i 
media, og ikke bare som en egen kam-
panje som vi har satt i gang. Tanken bak 
filmen, som vi håper skal slå an på nett, 
er å vise at vi prøver å gjøre litt ekstra ut 
av det; noe som er litt mer enn bare en 
reklamekampanje, eller informasjon på 

– Brannøvelse er utrolig viktig rett 
og slett for å få en bevisstgjøring om 
hvordan man skal reagere om ulykken 
først er ute. Det er også viktig at barna 
får være med uten at de trenger å bli 
skremt, sier kommunikasjonsrådgiver 
Sigmund Clemenz i IF Skadeforsikring.
 Under brannvernuka henvender IF 
seg både til private og til bedrifter. For 
selskapet har uka blitt svært viktig. En 
ny film ble spilt inn i en privat bolig på 
Røa i Oslo før sommerferien. Filmen 
skal distribueres via sosiale medier, 
egne hjemmesider og via media.
 – Brannvernuka er en ypperlig måte 
for oss å få gitt ut informasjon som 

Ikke bare brannvesenet er 
opptatte av branntiltak. 
Den årlige brannvernuka 
har blitt viktig også for 
forsikringsselskapene. 
IF har nå spilt inn video 
for hvordan en brannvern-
øvelse i hjemmet kan 
gjennomføres. Denne 
slippes i forbindelse med 
brannvernuka.

TeksT: Dag Erik kongsliE

Satser på brannvernuka



Løft blikket

Nyhet! 
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med Green Coat

Nærprodusert fra
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Plannja Royal
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Formen viser en enkluplet taksteinstradisjon med en 

moderne vri. Plannja Royal kommer i flere farger og to 
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6 av 10 har ikke montert 
finvern i stikkontakter.

Sofaen er husets klart farligste møbel

Senk radonnivået

Velg overskyet vær

På grunn av helsefaren har myndighetene bestemt at ingen 
oppholdsrom i norske bygg bør ha radonkonsentrasjoner på over 
200 becquerel per kubikkmeter luft. Byggforskserien fra SINTEF 
Byggforsk beskriver hvordan man kan sikre seg mot radon i nye 
og eksisterende bygninger. I mange tilfeller er det enkle tiltak 
som skal til. Foto: Sintef Byggforsk

Maler du i direkte sol, får du 
solblærer – noen myke, pøl-
seformede blærer som legger 
seg rett under malingfilmen, 
opplyser Ifi. Årsaken er sterk 
varme på halvtørr maling. Om 
huset males sent på kvelden, 
kan solblærer oppstå dagen et-
ter. Det skjer dersom morgen-
solen varmer opp maling som 
bare har rukket å bli skinntørr 
gjennom en duggvåt natt. 

Vurder hjemmebesøk
Eiere av dyre verdigjenstander 
risikerer store tap hvis ikke do-
kumentasjon og forsikring er i 
orden, påpeker Norges Takse-
ringsforbund. De har egne spe-
sialister på taksering av verdi-
gjenstander, og kommer gjerne 
på hjemmebesøk. Ellers anbe-
fales man å ta bilder av antikvi-
teter, familieklenodier og andre 
gjenstander av stor betydning 
for eieren. Foto: Kavring / Scan-
stockphoto.

Astrid Nøklebye Heiberg

Støvsugeren kan gjøre deg syk
En gammel støvsuger med tette filter kan være en av de største 
allergibombene i norske hjem. Det «usynlige» finstøvet suges først 
opp og blåses deretter tilbake i rommet der det kom fra, melder 
Electrolux. I fjor innførte EU nye regler for energimerking av støv-
sugere. De blir nå målt etter kriteriene energieffektivitet, støvopptak 
på harde gulv og tepper, og ikke minst støvgjenutslipp. 

Går du med planer om å pusse opp, og 
kjenner at du har lyst på litt farger? Da 
er du ikke alene, for det er en klar ten-
dens til at vi både blir mer vågale og mer 
personlige når vi velger farger, opplyser 
Ifi.
 – Også i nøytrale rom velger vi mer 
farger en før sier kreativ leder Tale Hen-
ningsen i fargehandelkjeden Fargerike. 
Hun er klar med et flunkende nytt far-
gekart med farger som vil passe perfekt 
for høstkos.
 Tapet er en annen mulighet for å 
skape ønsket atmosfære.
 – Ønsker du et lyst uttrykk, og litt 
farger, så er løsningen enkel: Velg tapet 
i et design med mye hvitt, eller med hvit 
bunn, lyder tipset fra Birgit Torkildsby, 
produktansvarlig hos tapetleverandøren 
Borge. Og det er godt utvalg av slike de-
sign både hos dem og konkurrentene. 
 Til en lun atmosfære hører også tek-
stilene. Etter mange nærmest gardin-
løse år, er det en endring på gang også 
her. Foto: Borge.

FargeleggingStid

  Sett & HØrt // SEPTEMBER 2015

Mangler lynvern
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De fleste siviliserte samfunn er opptatt av eiendoms-
forholdene i landet sitt, og at disse må sikres på et vis 
som gjør at det kommer de som bor i landet til gode.

Prisfall i Stavanger
Leieprisen har falt spesielt hardt i Stavanger de siste 12 måne-
dene. Mange konsulenter har flyttet tilbake til sine hjemland. 
Antall boliger til leie på Finn.no er det dobbelte av det som var 
normalt for et par år siden, sier daglig leder for Utleiemegleren 
Stavanger, Eirik Hauge. Foto: Pavlo Kolotenko / Scanstockphoto.

I løpet av juli slår lynet i gjennomsnitt ned 45 000 ganger i Norge. Men også utover høsten kan 
tordenvær true.
 – Det sikreste er å ta ut strømstøpsler og koble ut ledninger til modem og ruter, men tor-
denvær kommer ikke bare når du er hjemme eller våken, sier informasjonssjef Emma Elisabeth 
Vennesland i forsikringsselskapet If. 
 Overspenningsvernet i sikringsskapet kalles grovvern og ser ut som en automatsikring. Alle 
boligeiere anbefales å ha grovvern. Ettermontering koster 2 500 – 3 000 kroner. 
 – Med vern i sikringsskapet er de fleste uttakene beskyttet, men finelektronikk trenger et ekstra 
vern i både stikkontakten og internett- eller antenneuttaket. Dette kalles finvern eller sekundær-
vern, sier elektrokonsulent Jørn Holtan. Nå advarer han mot billige finvern som ikke er tilpasset 
norske spenningsforhold. Slike er egentlig ubrukelige og gir falsk sikkerhet. Foto: Mynewsdesk

Ola BOrten MOe, Sp

Snublesteiner
Den tyske kunstneren Gunter Demnig har siden 
1994 lagt ned nærmere 50 000 “Stolpersteine” 

- eller snublesteiner - i 18 land i Europa til minne 
om ofre for Holocaust. I 2010 ble det nedsatt 
19 steiner i Calmeyersgate 15 i Oslo til minne 

om de 19 jødenene som bodde i leiegården. De 
ble deportert til Auschwitz i 1942. Senere er det 

kommet til steiner flere andre steder.

I overkant av 20 
prosent av befolk-
ningen har mer 
eller mindre alvorlig 
pollenallergi. Det er 
ca. 1 million nordmenn.

Bytter pærer
For å møte nye EU-krav er nor-
ske kommuner i full sving med 
å erstatte kvikksølvlamper med 
LED. LED reduserer strømfor-
bruket til utendørs belysning 
med ca. 70 prosent og har opp-
til seks ganger lengre levetid, 
opplyser Bjørn Rune Steins-
land, ansvarlig for utendørs 
belysning hos Philips Lighting 
i Norge.

Kan være  
helseskadelig
Mange strør om seg med maur-
middel for å bli kvitt de små 
rakkerne. Men slike stoffer bår 
ikke brukes ukritisk. Fredie Hel-
gesen, daglig leder i Noragent, 
sier man skal passe seg for 
å leve i et hus som alltid har 
insektmiddel i luften. Alle pul-
verbaserte maurmidler som er 
i handelen er beregnet på ut-
vendig bruk.

  SETT & HØRT // SEPTEMBER 2015

Mer allergi

HaR du SpEnningSvERn?
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– Jeg betaler skatt, også eiendomsskatten, med glede. Jeg er 
akutt bevisst på hva jeg får igjen. Jeg har reist en del, og sett 
for eksempel hvor mye amerikanske foreldre må ut med for 
å sende barna sine på universitetet – og hva det koster dem 
å ligge på sykehus. Her hjemme ligger vi gratis på sykehuset 
når vi trenger det. Bergen prøvde seg en stund uten eien-
domsskatt, og da kom Peter Batta på besøk med kake og 
det hele – men etter kort tid innså selv høyreside-politikerne 
at det ikke var mulig, om ikke de eldre skulle ligge på åt-
temannsrom på sykehjemmene og elevene gå på skolen i 
brakker. Da eiendomsskatten ble gjeninnført, fikk de asfal-
tert veien like utenfor huset mitt, så nå slipper vi å kjøre på 
en vei med russisk standard. 

– Du bor i Bergen – en by som har 
vært preget av konflikter og uro den 
siste tiden. Hva er det egentlig med 
Bergen? 
– Den kanskje beste beskrivelsen sy-
nes jeg Ole Paus kom med for noen 
år siden; han sa at Bergen er et stykke 
Italia som noen har skutt nordover. 
Bergensere engasjerer seg voldsomt. 
Skal det for eksempel settes opp en 
statue i Bergen får du en vanvittig 
diskusjon. Nå går jo debatten om bybanen skal gå over Bryg-
gen eller ikke. Følelsene er store, og meningene sterke. Men 
rent objektivt sett har det også vært spesielt mye bråk i Høyre 
her i Bergen; det har vært narkotiamisbruk i de yngre rek-
kene, en ordfører som er gift med en svindeldømt advokat, 
og bråk innad i partiet. Dette har vært med på å gi inntrykk 
av mye rot i Bergen. Det kan imidlertid legges til at Bergen 
egentlig er for liten til å ha parlamentarisme. Her ville det 
nok vært klokere å ha formannskapsmodellen.

– Feil modell i Bergen, altså, men hvis vi løfter blikket; hvor 
godt fungerer demokratiet vårt i Norge i dag?
– Det fungerer rimelig bra. Vi har en valgdeltagelse på rundt 
70 prosent ved stortingsvalg, og ca. 60 prosent ved kommu-
nevalg. Det kunne kanskje vært litt høyere, men dersom vi 
hadde hatt en valgdeltagelse på 90 prosent ville det betydd 

at det nærmest var krigstilstander i landet – for slikt engasje-
ment kommer bare når det er svært høyt konfliktnivå. Så når 
det er kampanjer for å få folk til å stemme, tenker jeg at, ja, 
ja, det er vel og bra, men det er jo faktisk lov å tenke at denne 
gangen vil jeg ikke gi min stemme til noen. På den annen 
side vil vi ikke under 50 prosents valgdeltagelse. Da ville jo 
et mindretall fått bestemme. 

– Hva tenker du om folks holdninger til politikerne?
– Noe av det jeg liker minst i politikken generelt – og det er 
ikke spesielt for Norge – er politikerforakten. Den er langt på 
vei ufortjent, og den er farlig. Fordi i den andre enden av po-

litikerforakten, er ropet på den sterke 
mann. Se hvor det har ført Russland, 
med Putin. Når jeg mener at politi-
kerforakten er ufortjent, vil jeg gi me-
diene noe av skylden for det; de har 
for lett for å si at politikerne bryter 
løftene sine. Det er faktisk hovedsa-
kelig to grunner til at valgløfter ikke 
gjennomføres; den ene er at samfun-
net endrer seg, slik at det plutselig 
ikke er noen grunn til å gjennomføre 
dem lenger. Den andre er at det kom-
mer til nye opplysninger som viser at 

det ikke er mulig å gjennomføre løftene. I begge tilfellene 
er «løftebrudd» forståelig og nærmest uunngåelig. Det som 
derimot er betenkelig og klanderverdig, er når politikere lo-
ver noe de vet ikke kan gjennomføres. Og det skjer dessverre 
oftere, kanskje helst i fløypartiene. Et av de verste eksemple-
ne er Siv Jensen som lovet at når FrP kom i regjering skulle 
Mullah Krekar rett ut av landet. Hun visste allerede da at det 
var umulig å gjennomføre. Men mange velgere trodde på 
det. Problemet er at pressen kaller både dette og mer ugjen-
nomførbare lovnader for løftebrudd, uansett. Jeg pleier å il-
lustrere forskjellen med en liten historie om mannen som 
en morgen lover å ta med kona ut på middag og dans. Hele 
dagen sitter kona på jobben og gleder seg til kvelden. På 
ettermiddagen ringer mannen og sier at nei, du, jeg er litt 
sliten og gidder ikke, likevel. Da vil vel de fleste være 
enige i at det ikke er særlig hyggelig gjort av ham, og at 

TeksT: Rikke ÅseRud  ILLUsTRAsJON: HeRB
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Da Bergen gjeninnførte eiendomsskatten ble veien 
utenfor huset til Frank Aarebrot endelig asfaltert. 

Mange ser på diskusjoner 
om boligpolitikk med 

samme interesse som de 
ser på flomkatastrofer 

i kina. 

Betaler 
eiendomsskatt 

med glede
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• Professor i sammenlignende politikk 
ved Universitetet i Bergen.

• Har hatt stor suksess med sakte-tv-
programmer om krigen og Norges 
historie. Er evig aktuell som analytiker 
og kommentator ved stortings- og 
kommunevalg. 

• Anser hjembyen Bergen som et stykke 
Italia, skutt nordover.

Fakta // 
Valgekspert Frank 
aarebrot (68)
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I sommer presenterte NRK en ny  
undersøkelse som viser at rundt  
160 000 bolighus ligger i områder 
med høy radonkonsentrasjon.  
Disse områdene ligger spredt over 
hele Norge. 

Statens strålevern anbefaler derfor 
alle å gjøre målinger i egen bolig.  
For utleieboliger er det krav til måling 
og dokumentasjon.

Med norskutviklede CANARY  
digitale radonmåler kan du selv 
måle og overvåke radongass.

Har du vurdert  
å foreta radonmåling  

av boligen din?

Digital  
radonmåler
Enkel i bruk!

kr 
1590,-

+ frakt

Radonmåleren får du kjøpt i HL-butikken: 
www.hlbutikken.no  Art.nr. HL12345

Vi tar forbehold om feil i pris og annen informasjon.  
Frakt tilkommer. Tilbudet gjelder ut oktober 2015.
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kona har grunn til å være skuffet. Dersom han derimot ringer fra 
legevakten, der han ligger med brukket bein, og avlyser avtalen, 
vil det for alle være forståelig. Men pressen ville beskyldt ham for 
løftebrudd, uansett. Dette nører opp under politikerforakten.

– Når vi snakker om pressen – er det et problem at de aller fleste 
journalister stemmer mer venstrevridd enn befolkningen for øvrig? 
– Svært få journalister stemmer FrP, ja – men det reflekteres ikke 
i det de skriver. Og mange journalister stemmer SV, men skriver 
ikke særlig positivt om dem, likevel. Problemet er, slik jeg ser det, i 
større grad at politikk blir dekket som nyheter i pressen. En nyhet 
er noe uventet. Det betyr at de gangene politikerne ikke gjør som 
de lover blir det nyheter av det, mens når de gjør hva de lover, dek-
kes det ikke. Nå er det ikke slik at jeg ønsker russisk statsfjernsyn-
tilstander her i landet, der mediene bare kommer med gladmel-
dinger om det som faktisk gjennomføres. Politikerne må leve med 
at mediene sjelden dekker det de gjør, og i stedet legger vekt på det 
de ikke gjør. Men som velgere bør vi være oppmerksomme på at 
det er slik mediebildet fungerer. 

– Apropos mediebildet; du har selv gjort stor suksess i det siste med 
historieforedrag i «sakte-tv» – hva skyldes de høye seertallene, tror 
du? 
– Ja, det må gudene vite! Jeg har i sin tid fått opplæring i det mot-
satte; at folk mister interessen dersom en kommentar varer mer 
enn 20 sekunder i et nyhetsinnslag, og så videre. Så det å få så 
gode seertall i en sidekanal i NRK overrasket meg virkelig. Det for-
teller vel at det er vanskelig å vite hva folk egentlig ønsker. Men 
ting tyder på at vi kanskje er litt lei av det jeg kaller rølpe-tv; altså 
det altfor lette og spekulative. Selv begynte jeg som stor fan av 
for eksempel History Channel, som i begynnelsen lagde interes-
sante programmer. Så gikk det over i mer konspirasjonsteorier og 
tøvete saker og til slutt endte det med programmer om folk som 
står i en pantelånerbutikk i Texas og krangler. Det er jo fullsten-

dig uinteressant. Ting tyder på 
at folk faktisk gjerne vil ha se-
riøs informasjon. Og det er jo 
egentlig logisk; utdanningsni-
vået i Norge har aldri vært høy-
ere – så hvorfor skulle vi være 
interessert i dårlig rølp på tv? 

– Kommer det flere tv-program-
mer med deg i tiden fremover? 
– Det er NRK som sitter i fø-
rersetet – jeg sier bare ja eller 
nei. Så vi får se. Kanskje får vi 
til noe i forbindelse med refor-
masjonsjubileet i 2017. 

– Men lenge før den tid ligger kommunevalget: Hva er det egentlig 
som får folk til å stemme som de gjør? 
– Det er mange ulike faktorer, og det varierer hva som veier tyngst 
for folk. For noen er stemmen en del av identiteten: For bonden 
som sitter på en stor slektsgård på Romerike – kanskje bestefar 
i sin tid var ordfører – vil det være utenkelig å stemme noe an-
net enn Senterpartiet. For den kristne avholdsmannen et sted på 
Sør- eller Vestlandet finnes det – føler han – ingen andre alter-
nativer enn KrF. Dette er velgere som stemmer ut fra den de er. 
Det er den mest lojale velgergruppen – men også en gruppe det 
blir stadig færre av. Vi ser på undersøkelser fra da vi begynte med 
valgforskning i 1950-årene og frem til i dag at denne gruppen blir 
mindre; i dag teller den vel sånn ca. 20 prosent av velgerne. En an-
nen gruppe, som er omtrent like stor, kanskje litt større, er såkalte 

 I festtaler heter det 
gjerne at Norge har et 
sterkt lokalt selvstyre, 

men realiteten er at 
det er svakere enn 
i nesten alle andre 

europeiske land.
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flertallsvelgere. Dette er velgere som har flere saker de er opptatt 
av, og som så setter seg ned og sjekker hvilket parti som kommer 
nærmest deres synspunkter i flest mulig saker. Disse «valgomat»-
velgerne har gjerne høy utdannelse og er en selvbevisst gruppe. En 
tredje gruppe er flerpartivelgerne. Dette er folk som velger mellom 
flere partier på enten høyre- eller venstresiden. Er de skuffet over 
Ap, velger de kanskje SV i stedet, men ikke Høyre. Den største vel-
gergruppen, som teller nesten 40 prosent, er énsaksgruppen. Det 
er folk som har én stor og viktig sak og stemmer på det partiet 
som markerer seg mest i den saken; nei til EU, for eksempel. Disse 
velgerne har imidlertid lett for å komme i krysspress, og er også de 
som har størst sannsynlighet for å ende opp med ikke å stemme. 
Ta for eksempel en person som egentlig vil velge FrP på grunn 
av innvandringspolitikken, men som så etter hvert oppdager at 
partiet ikke får fjernet bomringen hun passerer hver dag på vei til 
jobb. Hun vil kunne ende som hjemmesitter. Det skal sies at dette 
er en grovinndeling, og at det finnes store variasjoner innen grup-
pene. I byene er det for eksempel en stor andel velgere som har 
Høyre som førstevalg, og Ap som andre, eller omvendt, som faller 
litt utenom denne grovkategoriseringen. 

– I Huseiernes Landsforbund er eiendomsskatt og boligpolitikk vik-
tige saker i valgkampen og noe organisasjonen ønsker fokus på. Men 
hvilke saker er folk flest egentlig opptatt av? 
– Generalsekretær Peter Batta fortjener ros for å synliggjøre disse 
tingene – man kan være enig eller uenig med ham, men han er i 
hvert fall til stede der det skjer og gir Huseierne en tydelig stemme. 
Men om du spør folk flest om hvilke saker som er viktigst, kom-
mer boligpolitikk langt ned på lista. Mange ser på diskusjoner om 
boligpolitikk med samme interesse som de ser på flomkatastrofer i 
Kina. Dette er fordi de fleste har et hjem og bor i det og dermed fø-
ler at det angår dem selv i nokså liten grad. Hadde vi derimot hatt 
en massiv bolignød som gjorde at barna ble boende hjemme hos 
foreldrene til de var 35 år fordi de ikke hadde noe alternativ – slik 
situasjonen var etter krigen – eller dersom det skjedde et massivt 
prisfall på boliger, slik at hjemmene våre ble truet – da ville bolig-
politikk kommet opp som viktig for folk flest. Altså; med mindre 
det er akutt bolignød kommer boligpolitikk langt ned på lista. I 
både stortings- og kommunevalg er det alt som har med velferd å 
gjøre som er viktigst for folk; skole, eldreomsorg – gratisytelsene i 
samfunnet. På andreplass er et sett av saker som handler om skat-
tepolitikk, og så har man de globale spørsmålene på tredjeplass; 
global oppvarming, innvandring – ting som har med Norge i for-
hold til vårt store naboland Utlandet å gjøre. 

– Hvis folk er så opptatt av velferdsgoder, som i mange tilfeller kom-
munene leverer – hvorfor er da valgdeltagelsen lavere ved kommu-
ne- enn stortingsvalg? 
– Velgerne har fått med seg at Norge er et usedvanlig sentralisert 
land. I festtaler heter det gjerne at Norge har et sterkt lokalt selv-
styre, men realiteten er at det er svakere enn i nesten alle andre 
europeiske land. Det lokale selvstyret er ikke grunnlovsfestet. Og 
Stortinget kan når som helst pålegge og frata kommunene opp-
gaver. Kommunen er nærmest et administrativt ledd, og inntekts-
grunnlaget er snevert: Stadig flere skatter går til staten, som forde-
ler etterpå igjen. 

– Nå mistet jeg nesten lysten til å stemme ved kommunevalget i det 
hele tatt..?
– Hehe. Jo. Men du har jo igjen eiendomsskatten, da, blant an-
net. Problemet er vel ofte at man må velge mellom den, eller åt-
temannsrom på eldrehjemmene, skoler i brakker og veier uten 
asfalt. Da ser selv høyrepartiene at det ikke går rundt uten den. 
raa@huseierne.no 
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Strøm til fordelspris er en  
ekstra gunstig avtale for deg 
som HL-medlem! 
Du får strøm til innkjøpspris 
kombinert med en unik mulighet 
for å velge fastpris i relevante 
vinterperioder. Smart, ikke sant?
 
Strøm til innkjøpspris har i  
følge Statistisk sentralbyrå  
vært den billigste avtaleformen 
de siste 13 årene.

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

Benytt din medlemsfordel!

GRATIS 
STRØM

VINN 1 ÅRS

Konkurranseregler: Vi trekker en vinner som får 12 mnd gratis strømleveranse levert av NorgesEnergi. Vi dekker 
et forbruk inntil 20 000 kWh i perioden. Kun en deltakelse pr. måleradresse. Trekning: 31. desember 2015.
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Jeg leser på nett svarene mange gir på hvor mye varmtvannet i en 
bolig koster når det benyttes en vanlig varmtvannstank. Det ser ut 
til at de da svarene som gis er den faktiske el-energien som må til 
for å varme vann! Altså hva som kreves når en varmer: 1 liter vann 
opp 1 grad på ett sekund. Dette er jo langt ifra det en varmtvanns-
tank faktisk gjør. En varmtvannstank gir jo på 
langt nær en optimal oppvarming, den har fak-
tisk flere varmetap. 
 Lagringstap: Varmtvannet i en beredertank 
skal være minimum 70 grader, i forsøk på å 
unngå opphopning av bakterier. Mange har ca. 
90 for å øke kapasiteten. Det er en stor tem-
peraturforskjell i forhold til omgivelsene, som 
i kjeller og boder ol kan være kjølige; bare 10 
grader. Temperaturforskjell fra 10 til f.eks. 70 
grader, som er minimum, gir stor konstant var-
melekkasje til omgivelsene. Isolasjon er tross 
alt ikke mer enn noen få cm. Lekkasjevarmen 
er sjelden til nytte i denne typen rom. Og null på sommertid.
 Transport i lange rør: En varmtvannstank er stor og blir oftest 
stuet bort i boder og kjellere, som resulterer i lange rørstrekk. 

Hvor mye koster varmtvannet deg egentlig?

Transport av varmtvann fra tanken til tappestedene gir stort var-
metap i rørstrekket. Avhengig av omgivelsestemperaturen for rø-
rene. Kjeller, boder, kryperom er ofte kalde eller kjølige.Det må 
også settes en unødig høy temperatur for å få å oppnå ønsket tem-
peratur i armaturen pga. av lang avstand. Skjult røropplegg i vegg 

ligger de ved siden av isolasjonen, og hjelper 
ikke.
           Styrttapping:Et mindre kjent tap fra tank, 
er at en må styrttappe med full åpning på ar-
maturene for å få varmtvannet raskere frem i 
kranen pga. lange rørlengder. Større åpning = 
større forbruk. 
      Moderne vannsparende armaturdyser: 
Lange rørstrekk og full åpning på armaturen 
vanskeliggjør det å benytte nye vannsparende 
armaturdyser og dusjhoder. Dette fordi det vil 
ta enda lengre tid å tappe fram varmtvannet. 
 Alder: En varmtvannstank samler opp mye 

skitt på bunn og belegg på varmeelement som reduserer varme-
overgangen fra elementet og til vannet, og resulterer i et økt ener-
giforbruk.

En varmtvanns-
tank gir jo på langt 

nær en optimal 
oppvarming.
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Uansett hva det blir til – hos oss får 

du de dørene du vil ha.

Vi i Gilje er fl eksible på det meste, 

bortsett fra kvaliteten.

Ett hjem, 
to drømmer.

TaleTrengT?

Det var en fin artikkel om svømmebasseng i siste nummer. Jeg 
vil bare nevne at det finnes en Facebookgruppe hvor man kan ut-
veksle erfaringer og komme med tips (https://www.facebook.com/
groups/svommebasseng/)  Basseng er teknisk komplisert og det 
finnes veldig mange løsninger og produkter; for eksempel er trek-
ket viktig, både av sikkerhetsmessige grunner og fordi det holder 
på varmen og reduserer forbruket av klor. I denne gruppen kan 
man komme med erfaringer og spørre medlemmene om råd.

Per Tangerud

Benytt anledningen til å si din mening i Hus & Bolig. Skriv kort til husogbolig@huseierne.no 
Merk emnefeltet “Taletrengt”. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte debattinnlegg.

SvømmebaSSeng

Viser til artikkel i Hus & Bolig nr. 3. 
Punkt 8 kan utvides med påskelil-
jer. Disse er giftige og får stå i fred. 
Alltid!

Henrik JØrgen Huitfeldt
Foto: Lukas Kaffer / Wikipedia

råd moT rådyr

 Finnes det noen som har gjort beregninger på hva 
en varmtvannstank faktisk bruker av strøm «evt. i 
snitt» for en vanlig bolig? Det blir derfor urimelig over 
for brukerne og overfor konkurrerende produkter at 
dette ikke tas med i beregningene når det oppgis hva 
varmtvann koster ved bruk av varmtvannstank.  
 Direkte vannvarmere som finnes på markedet og er 
i konkurranse med tradisjonell tank i dag, varmer vann 
med en tilnærmet optimal energieffektivitet. Har eli-
minert flere tap. En direkte vannvarmer, varmer van-
net der og da, med innstilt temperatur og vannmengde. 
Ingen lagring av varmtvann, Ingen unødig høy tempe-
ratur, Ingen lange rørstrekk, Ingen unødig stor vann-
mengde, ingen redusert varmeovergang pga. alder. 

Rune Karlsen – CoaX AS
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Bygge uten 
å søke?

Forenklingen av byggereglene har skapt forvirring rundt når 
garasjen og tilbygget utløser søknadsplikt. Her får du svarene.

Løsninger på vanskelige 
juridiske problemer
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Master-  
oppgave?

Du har helt sikkert fått med deg at byggesaks-
reglene ble forenklet 1.juli 2015. Nå kan du 
sette i gang en rekke små byggeprosjekter uten 
å søke først. Men det finnes likevel fremdeles 
klare regler og begrensninger som må følges, og 
det har vært mange spørsmål og uklarheter et-
ter at regelendringen ble kjent. Derfor er det nå 

lansert en veiviser som skal hjelpe deg med å 
sjekke om nettopp ditt byggeprosjekt er fritatt 
fra søknadsplikten eller ikke.

Frihet under ansvar
Nå kan du altså bygge garasje på inn-
til 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 

Å gjøre utleiere til 
en andrerekke av 
grensevakter, vil 

ikke stoppe despe-
rate mennesker 

fra å risikere livet 
i forsøk på å 

krysse grensen.

Kommunaldeparte-
mentet deler ut 
stipender til økono-
mistudenter som  
vil skrive master- 
oppgave om bolig-
bygging.

Mange feil 
på nye bygg
Krangler om nye og 
renoverte boliger 
havner oftest i dom-
stolene, opplyser 
Help forsikring.

TeksT: Linda Ørstavik Öberg   FoTo: tyLer OLsOn / scanstOckphOtO Og geOFFrey kemptOn

david hansOn i det britiske 
LabOur-partiet
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Du må selv sørge for 
at det du ønsker å 

bygge er i tråd med 
lovverket. 

 JUSS // REGELVERK    

God hjelp
Forenklingen av reglene gir deg med an-
dre ord mer frihet til å bygge, men du får 
også mer ansvar. Du må nemlig selv sørge 
for at det du ønsker å bygge er i tråd med 
lovverket. Dette har skapt mye forvirring, 
siden mange har trodd at det nå bare er å 
kjøre på med bygging i både strandsonen 
og vegg i vegg med naboen. Men det er 
altså fremdeles gjeldende lover og regler 
som gjelder, og det er viktig å orientere seg 
først. 
 Nettopp fordi de nye reglene har skapt 
en del forvirring, har Direktoratet for 
byggkvalitet laget en veiviser til hjelp for 
deg som skal sette i gang med nye byg-

inntil 15 kvadratmeter uten å sende søk-
nad til kommunen. Du får også fritak for 
en del mindre prosjekter på eiendommen 
din som gjerde, levegger, vei, biloppstil-
lingsplass, antenner og lignende. 
 De nye reglene gjør at du raskere kan 
gå i gang med byggingen av garasje og til-
bygg på tomten din. Du slipper å søke, du 
slipper å vente på å få søknaden godkjent 
og du slipper å betale gebyr for byggesøk-
nad. Men husk at garasjen og tilbygget li-
kevel må følge alle lover og regler, og at du 
har ansvaret for at det ikke kommer i kon-
flikt med kommunens arealplaner over 
området, plan- og bygningslovgivningen, 
vegloven eller annet regelverk.
 Du må derfor undersøke nøye hva du 
har lov å bygge på eiendommen din før 
du setter i gang.

Fakta //
FøR Du byGGER:

•  Først bør du bruke veiviseren på nett, den finner du på www.byggutenasoke.dibk.no.

•  Finn ut hva du har lov til å bygge på eiendommen. Bestill et situasjonskart for eien-
dommen din, og sett deg inn i reguleringsplanen for eiendommen. Situasjonskart og 
reguleringsplan kan du skaffe fra kommunen og finnes ofte på kommunens nettsider.

•  Snakk med naboen. Selv om du ikke må sende ut nabovarsel, kan det være smart å 
informere naboen om byggingen.

•  Pass på at du ikke bygger over vann- og avløpsrør.

•  Finn ut hvor mye og hvor stort du har lov til å bygge på tomten din. Dette kalles 
utnyttingsgrad eller grad av utnytting.

•  Finn ut om du trenger tillatelser fra andre myndigheter før du starter byggingen. 
Sjekk vegloven, jernbaneloven og annet regelverk slik at du bygger lovlig i forhold til 
vei, avkjørsel, jernbane og lignende.
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Fakta //

•  Garasjen kan være inntil 50 kvadrat-
meter.

•  Det må være minimum 1,0 meter fra 
garasjen til nabogrensen, og mini-
mum 1,0 meter til huset eller annen 
bygning på tomten din.

•  Garasjen kan ikke ha kjeller.

•  Garasjen kan bare ha en etasje, men 
kan ha et mindre oppbevaringsloft.

•  Maksimal mønehøyde er 4,0 meter.

•  Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter.

•  Du kan med de nye reglene også få 
tak over inngangspartiet ditt, syk-
kelen kan få bod, og søpla eget skur. 
Eller kanskje du ønsker deg terrasse, 
eller vedskjul? Dette er alle eksem-
pler på hva du kan sette opp uten å 
søke kommunen.

•  Tilbygget kan være på inntil 15 
kvadratmeter. Det må stå på bak-
ken, eller være understøttet, og det 
må være 4 meter fra tilbygget til 
nabogrensen.

•  Du kan heller ikke bruke tilbygget til 
å sove i eller bo i. Det betyr at tilbyg-
get ikke kan inneholde kjøkken, stue, 
soverom eller våtrom.

Dette kan Du bygge 
uten å søke:

UNDERSØK 
FØRST: Selv om 
søknadsplikten 
bortfaller, må du 
fortsatt forholde 
deg til lover og 
regler. Du har 
selv ansvaret 
for å disse ikke 
brytes.

geprosjekter. Her får du informasjon og 
verktøy som kan hjelpe deg til å finne ut 
om du slipper å søke om å få bygge, el-
ler om du må sende en byggesøknad til 
kommunen din. Tjenesten er helt gratis, 
og du finner veiviseren enkelt ved å gå inn 
på Direktoratet for byggkvalitets nettsider, 
www.dibk.no. 
 Du kommer direkte inn på veiviseren 
ved å skrive inn; www.byggutenasoke.
dibk.no i nettleseren.
 Nettsidene har også mye nyttig og de-
taljert informasjon som er til god hjelp for 
deg som skal bygge.
 Og til slutt, søknadsplikt eller ikke, 
husk å varsle naboen. loo@huseierne.no
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Det er avhendingsloven som regulerer 
kjøp og salg av brukt boligeiendom. I de 
aller fleste tilfeller i dag, selges boligeien-
dom “som den er” eller i den stand den 
var ved visning. Dette betyr at selger over-
fører en viss risiko for boligens tilstand. 
Selv om selger har benyttet takstmann til 
å utarbeide en boligssalgsrapport, kan det 
foreligge skjulte feil som ikke var mulig å 
oppdage for verken selger eller kjøper. 
 – For at en kjøper skal ha krav på pris-
avslag, må det foreligge en rettslig mangel 
ved boligeiendommen. Det er ikke nok 
at det foreligger et avvik fra avtalen, men 
avviket må også oppfylle vilkårene som 
følger i avhendingslovens bestemmelser. 
Når en ny eller brukt boligeiendom er 
solgt “som den er”, foreligger det en retts-
lig mangel etter avhendingsloven når det 
er gitt mangelfulle opplysninger, uriktige 
opplysninger eller når mangelen utgjør et 
vesentlig avvik, sier advokat Morten Fæste 
i Huseiernes Landsforbund.
 Foreligger det en mangel, har en kjø-
per krav på prisavslag. Hovedregelen er at 
prisavslaget skal tilsvare kostnadene ved 
å reparere mangelen. Om det ikke er mu-
lig å beregne reparasjonsarbeidene, kan 
kjøper kreve et forholdsmessig prisavslag 
tilsvarende verdifallet som boligeiendom-

Når bør du klage?
1 av 4 kjøpere av bruktbolig klager på feil eller mangler ved boligen. 

De klager på det aller meste – fra løse dørhåndtak til spøkelser på loftet. 
Når er det egentlig verdt å klage?

 Det er ikke noe vilkår at selger kan be-
breides for feilene som oppdages. 
 Videre bør det vurderes om det forelig-
ger et vesentlig avvik fra de “konkrete om-
stendigheter”. Dette betyr at man vurderer 
hva som kan forventes av den aktuelle bo-
ligene eller eiendomme.  Dersom boligen 
er gammel, er det mer sannsynlig at det vil 
kunne være skjulte feil i konstruksjonen. 
Feil og mangler som har årsak i naturlig 
slitasje og elde er i utgangspunktet ikke en 
feil, med mindre det er utført mangelfullt 
vedlikehold. 

Fortsatt usikker på om du bør klage?
Ikke helt i mål? Vi er bittelitt klokere, men 
vi ønsker fortsatt å vite hvor grensene går 
for klaging. Forbrukeradvokat Ola Fæhn 
har satt opp en mal for hva som er rimelig 
i de forskjellige situasjonene på forbruke-
radvokaten.no. 
 – Når du kjøper bolig har du inntil 
5 år på å reklamere til selger på feil eller 
mangler ved boligen. Det er viktig at du 
reklamerer så snart som mulig, dersom du 
oppdager eller har  mistanke om feil el-
ler mangler. Drøyer du for lenge, kan dine 
krav mot selger gå tapt, påpeker Fæhn.

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE

 JUSS // REKLAMASJON    

men får på grunn av manglene.

Vanskelig å vite
Det er vanskelig å vite hva som er en rime-
lig mangel å klage på, og hvor høy kost-
naden bør være for å tråkke over terskelen 
for å klage.
 – Det første man gjerne vurderer er hva 
reparasjonskostnadene utgjør i forhold til 
kjøpesummen. Rettspraksis har tidligere 
operert med et spenn for utbedringskostna-
dene på om lag tre til seks prosent av kjø-
pesummen som kvantitativt tilstrekkelig 
til at en feil kan anses vesentlig. For eldre 
boliger har Høyesterett uttalt at utbedrings-
kostnadene som et utgangspunkt bør ligge 
på minst fem til seks prosent i forhold til 
kjøpesummen. Men dette er ingen abso-
lutt grense, og for en nyere boligeiendom 
kan vesentlighetsterskelen unntaksvis ligge 
lavere enn dette. Dette betyr at dette vesent-
ligkravet i forhold til kjøpesummen i noen 
tilfeller kan være oppfylt ved så lite som tre 
prosent, og ikke oppfylt selv ved 20 prosent 
avvik, alt avhengig av andre omstendigheter 
rundt salget. Dersom en selger, eller selgers 
eierskifteforsikringsselskap, avviser kravet 
fordi utbedringskostnadene ikke overstiger 
fem til seks prosent, skal man altså ikke 
uten videre godta dette, sier Fæste.  
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• Under 10 000 kroner: Send en skriftlig 
klage til selger. Med mindre saken er så 
prinsipiell at du er villig til å ta risikoen, 
bør du ikke gå videre med den selv om 
dere ikke blir enige.

• 10 000 - 20 000 kroner: Du kan ta saken 
til forliksrådet uten advokathjelp. De 
kan gi en bindende dom om saken er 
enkel. Er det tegnet eierskifteforsikring 
kan du ta saken til Finansklagenemnda. 
Velger du advokat kan det koste like 
mye som du tjener på det, men det kan 
vurderes hvis du har en klar sak.

• 20 000 - 25 000 kroner: Vurder advo-
kathjelp. Om nødvendig send saken til 
forliksrådet eller Finansklagenemnda. 
Ender det med rettssak bør du vurdere 
risikoen og utgiftene.

• 50 000 - 100 000 kroner: Har du en ri-
melig god sak, bør du kontakte advokat. 
En rettssak kan være aktuelt uten at om-
kostningene spiser opp tvistebeløpet, 
men det er alltid en risiko. Oftest vil en 
domstol komme til at hver av partene 
dekker sine omkostninger. Taper man 
helt, risikerer man imidlertid å måtte 
dekke motpartens omkostninger. 

 dek@huseierne.no

FEIL: Membranen på badet er ikke tett. Er det verdt å klage? Foto: Jon Hauge / NTB Scanpix.

3 
råd hvis du 
finner feil

1
Oppdager du feil eller 
mangel, bør du umid-
delbart gjøre selger 

oppmerksom på dette.

2

3

Vurdere hvor høy 
reparasjonskostnaden 
er sammenlignet med 

kjøpesummen.

Er selger avvisende 
til din klage, kan du ta 
kontakt med Huseier-
nes Landsforbund for 

å få hjelp.

STØYPLAGET?
Vi har en rekke moderne spesialprodukter som gir be-
tydelig støyreduksjon i bygg (gjennom tak, vegger, gulv)
trinnlydsplater, og som absorbenter i industri-haller, og
som skjermer, gir reduksjon av gjenklang i rom, vibrasjoner
og mange andre problem. STILLHET AS

www.stillhet.as    tel 91 91 23 14
post@stillhet.as

Hus og Bolig aug 15_Layout 1  03.08.15  21.47  Side 1
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I paragraf 10 i lov om folkeregistrering 
står det at «den som avgir hus eller hus-
rom til beboelse for andre, plikter å gi 
melding som nevnt i §§ 7-9 om de perso-
ner som flytter til eller fra hans eiendom 
eller husvære. Denne plikt faller bort når 
den som flytter, viser bevitnelse fra skat-
tekontoret for at han selv har gitt påbudt 
melding. Gårdens bestyrer eller forret-
ningsfører har samme ansvar som eieren 
for at melding som nevnt i §§ 7-9 blir 
avgitt i rett tid.»
 – Det stemmer at utleier har plikt til 
å melde fra om at leier har flyttet. Det er 
det nok de aller færreste som gjør. Plikten 
er regulert nærmere i forskrift om folkere-
gistrering, forteller advokat Anders Leis-
ner i Huseiernes Landsforbund.
 Når skattekontoret har mottatt mel-
ding fra utleier om at en leietaker 

Husk 
å melde 
flytting 

Visste du at du som utleier er pliktig til å melde 
fra til skatteetaten når leieboer flytter?

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE   FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN

KAN GI BOT: Ifølge folkeregisterloven har utleier 
plikt til å melde fra når leier finner nytt sted å bo - 

 JUSS // UTLEIE    

R
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lynrask heft for solid ftalatfri  
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er utflyttet, og leietaker ikke selv har 
gitt melding om flyttingen, skal skat-
tekontoret straks undersøke forhol-
det. Blir ikke leietakeren registrert på 
nytt bosted i løpet av en måned, skal 
vedkommende registreres uten fast 
bosted i kommunen på grunnlag av 
meldingen fra utleieren. Avgjørelsen 
er et enkeltvedtak. Klageorgan er Skat-
tedirektoratet, og klagefristen er tre 
uker. 
 – De som unnlater å melde fra kan 
ilegges bot for dette, sier Leisner.

Gammel lov
– Dette er en bestemmelse som har 
stått i folkeregisterlovgivningen til-
bake til den første landsomfattende 
lov av 15. november 1946, forklarer 
underdirektør Harald Hammer i Skat-
teetatens rettsavdeling.
  Loven ble i sin tid opprettet som 
et kontrollmiddel for å påse at den 
som hadde plikt til å melde flytting 
overholdt denne plikt på linje med det 
som gjaldt i København.
 – I innstillingen fra folkeregister-
komiteen er det ikke gitt noen begrun-
nelse for forslaget. Sannsynligvis fordi 
det er en videreføring av lov om folke-
registre fra 1915, som igjen var basert 
på de vedtekter som gjaldt for Kris-
tiania folkeregister opprettet 1. januar 
1906, forklarer Hammer.
 Hammer påpeker at i utkastet til 
folkeregisterlov som er ute på høring, 
er ikke denne bestemmelsen videre-
ført. Den er foreslått erstattet av en 
hjemmel for folkeregistermyndighe-
ten til å innhente opplysninger fra 
utleier om hvem som bor eller opp-
holder seg på eiendommen. dek@hus-
eierne.nomed mindre leier selv kan viset til at han 

eller hun har papirene i orden. 

Skatt ved utleie
Skatteetaten opplyser:
I utgangspunktet er alle inntekter 
på utleie skattepliktige. 
Men utleieinntekter fra egen bo-
lig er skattefrie dersom

1)   du benytter minst halvparten  
 av boligen til eget bruk, 

      regnet etter utleieverdien 

2)   boligen blir leid ut for inntil  
 20 000 i året 

Om ingen av vilkårene ovenfor 
er oppfylt, skal du skatte 27 
prosent av netto leieinntekter. Da 
fylles RF-1189 Utleie mv. av fast 
eiendom ut sammen med selv-
angivelsen. Kostnader knyttet til 
drift og vedlikehold av utleiebolig, 
som er fradragsberettiget, fører 
du også opp her.   

Vi er spesialister på 
sameieforvaltning

Vi er spesialister på 
sameieforvaltning

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



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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DEHLI ADVOKATFIRMA AS
v/adv. Inger J. Dehli /adv. Martin Gabrielsen
Faste eiendommers rettsforhold, byggesaker, 
eiendomsmegling, familierett og alminnelig praksis.

Besøksadresse: Søndre gate 11, 7011 Trondheim.
Postadresse: Pb. 2185, 7412 Trondheim.
Tlf.: 815 10 111. Epost: post@dehliadvokatfirma.no
www.dehliadvokatfirma.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
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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.

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

Sentrumsveien 6A, Ski. Postadresse: Pb. 3, 1401 Ski. 
Tlf.: 905 29 038. Fax: 64 85 94 50. koe@advok.no    
www.advok.no O
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TENDEN ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Eystein Setsaas
Faste eiendommers rettsforhold, herunder 
entrepriserett, regulering, avhending, 
husleie m.v.

Thor Dahlsgt. 1-5, inngang E, Sandefjord
Pb. 423, 3201 Sandefjord. E: es@tendenans.no 
T: 33 35 46 40. F: 33 35 46 02. M: 907 36 318.
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ADVOKATFIRMAET BULL ÅRSTAD ANS 
v/adv Leiv Bjørnsen
Eiendom reklamasjoner mv, håndverker-
tjenester, husleie, arv, skifte, nabotvister, 
skilsmisse-/samboeroppgjør mv.

Brødregata 7, Postboks 8, 4001 Stavanger
Tlf 51 93 40 40. Epost: post@bullans.no
www.bullans.no
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ADVOKATFIRMAET KJÆR & CO DA  
v/adv. Kjell Bentestuen 
Fast eiendoms rettsforhold, entreprise,
kontraktsrett og generasjonsskifte.

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

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

B
U

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

Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27-29, 
Postboks 759, 4666 Kristiansand.
Tlf.: 38 17 70 00. Fax: 38 17 70 01.
Epost: he@advtofte.no  www.advtofte.no
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ADVOKATFIRMAET ASTHOR AS 
v/advokat Thor Johan Larsen
Tvister etter kjøp og salg av eiendom, 
saker mot entreprenør og håndverker, 
husleie, sameier, borettslag, naborett, 
arv- og generasjonsskifte, familiesaker m.m.

Ta kontakt på tlf.: 35 90 53 90 / 92 46 16 03,
tjl@asthor.no eller besøk oss på www.asthor.no
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ADVOKAT EYOLF LUND
Fast eiendom, avhendingsloven, bustadoppføringslova,
håndverkertjenesteloven, kjøpsrett, arv, allmenn praksis. 
Omfattende erfaring innen fast eiendom og 18 år som 
samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund.

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

Møllervn. 28, Postboks 537, 5501 Haugesund
T. 52 80 53 00. F: 52 80 53 09.  E: advhus@online.no
www.urrangsimonsenogqvale.no
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ADVOKATFIRMAET ØGLÆND & CO AS 
v/adv. Harald Øglænd
Fast eiendom inkl. feil og mangler, husleie, arv, 
skifte, barnefordeling, skilsmisse/samboer-
oppgjør, erstatning, alminnelig praksis.

Luramyrveien 25, 4313 Sandnes. 
Tlf.: 51 97 20 20. Fax: 51 97 20 21.
Epost: ho@advia.no    www.advia.no
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WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS
v/advokat Thor Henning Pedersen 
Fast eiendom: Eierskifte/oppgjørsoppdrag, 
vei- og grensespørsmål, mangler/tvisteløsninger, 
eierseksjoner/sameier, bustadoppføring, plan- 
og bygningsrett, husleie. Generasjonsskifte/arv.

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

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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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

SL
O

   A
K

ER
SH

U
S

BULL & CO ADVOKATFIRMA AS 
v/adv. Ole B. Gundem
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 15. Mob.: 97 75 00 15. www.bullco.no
Epost: og@bullco.no O
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ADVOKATFIRMAET ØKLAND & CO DA 
v/advokat Tom Carsten Troberg        
Alt innen fast eiendom, entrepriserett, tingsrett, 
bolig og husleierett, eiendomsoppgjør, tvister ved 
kjøp og salg av eiendom, arv og generasjonsskifte, 
arbeidsrett og alminnelig avtale og kontraktsrett.

Lillestrøm: Alexander Kiellands gate 2 B, 
2001 Lillestrøm. Tlf.: +47 64 84 60 60. 
Fax: +47 64 84 60 89. Epost: post@oklandco.no

Oslo: Nedre Vollgate 4, 0158 Oslo. 
Tlf.: +47 22 42 60 60. Epost: oslo@oklandco.no

Sørumsand: Sørumsandvegen 71 A, 1921 Sørumsand
Tlf.: +47 63 86 88 80. Epost: sorum@oklandco.no

Eidsvoll: Sundgata 1, 2080 Eidsvoll
Tlf.: +47 63 95 90 60. Epost: eidsvoll@oklandco.no

www.oklandco.no
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STABEKKADVOKATENE
v/advokat Hilde Solberg Øydne                                        
Fast eiendom, familie, arv, skifte, skilsmisse, 
barnefordeling, skatt, eiendomsmegling, 
boligrett, spanske rettsforhold. 

Gamle Drammensvei 44B, 1369 Stabekk.
Tlf.: 67 11 10 00. Mobil: 900 64 510.
hilde@oydne.no – www.stabekkadvokatene.no O
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ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN & CO ANS
Entreprise, Fast eiendom, Arv/skifte, Arbeidsrett, 
Erstatningsrett og Bedriftsrådgivning.

Våre kontorer:
 
Skedsmo:   Olavsgaard Kontorsenter

Jessheim:     Gotaasgården

Bekkestua:   Bærumsveien 205-207

Oslo:   Henrik Ibsens gate 90

Telefon: 64 83 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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ADVOKATFIRMA RÆDER DA  
v/advokat Audun L. Bollerud 
Plan- og bygningsrett, bolig og næringseiendom, 
borettslag, eierseksjonssameier, entreprise, 
husleie, mangelskrav og fast eiendom.

Henrik Ibsens gate 100, 0265 OSLO
Tlf.: 23 27 27 14 / 00
Epost: alb@raeder.no
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advokatfirmaet 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 
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DÆHLI, BULL & CO ADVOKATFIRMA DA
v/adv. Jens Petter Bull
Feil og mangler ved overdragelse av fast 
eiendom.  Ellers alt vedrørende fast eiendoms 
rettsforhold.

Tordenskiolds gate 6, Oslo. Postboks 1714 
Vika, 0121 Oslo. Tlf.: 24 14 56 00. 
Fax: 24 14 56 01. Epost: jpb@dblaw.no
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ADVOKAT OLAV CHR. MYHR
Husleie, veitrafikk, trygd, naborett, fast eiendom, 
arbeidsrett, familierett, arv, sambo, bygg, erstatn.

Holberg gt. 19, 0166 Oslo.
Tlf.: 40 63 32 23, Fax: 22 20 52 13.
Mobil: 90 63 31 00.
Epost: olav@advokatkontoretmyhr.no
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ADVOKATFIRMAET 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
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LANGSETH ADVOKATFIRMA DA  
Plan- og byggningsrett, mangelssaker, 
seksjonering, husleie og entrepriseavtaler.

Haakon VIIs gt 2, Pb. 1371 Vika, 0114 Oslo
Tlf.: 22 42 42 42. Fax: 22 42 42 44.
Epost: botolfsen@ladv.no
www.langsethadvokat.no
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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
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ADVOKATFIRMA ARVESEN & CO DA
v/advokatene Jon Rike og Claus Arvesen
Fast eiendom – feil og mangeler ved bolig. 
Forsikringssaker – erstatning. Borettslag og 
sameier – forretningsførsel. 

Hieronymus Heyerdahlsgate 1, 2. etasje, 0160 Oslo.
Postboks 1697 Vika, 0120 Oslo. Mob.: 95 25 69 18. 
Tlf.: 24 14 03 30. Fax: 22 33 53 66. 
Epost: rike@alaw.no, arvesen@alaw.no
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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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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 WINSVOLD AS
Reklamasjoner ved eiendomskjøp, byggesaker, 
kontrakt/oppgjør ved eiendomsoverdragelser, 
alminnelig praksis, hele Østfold.

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

Ø
ST

FO
LD

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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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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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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DEHLI ADVOKATFIRMA AS
v/adv. Inger J. Dehli /adv. Martin Gabrielsen
Faste eiendommers rettsforhold, byggesaker, 
eiendomsmegling, familierett og alminnelig praksis.

Besøksadresse: Søndre gate 11, 7011 Trondheim.
Postadresse: Pb. 2185, 7412 Trondheim.
Tlf.: 815 10 111. Epost: post@dehliadvokatfirma.no
www.dehliadvokatfirma.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
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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.

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

Sentrumsveien 6A, Ski. Postadresse: Pb. 3, 1401 Ski. 
Tlf.: 905 29 038. Fax: 64 85 94 50. koe@advok.no    
www.advok.no O
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TENDEN ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Eystein Setsaas
Faste eiendommers rettsforhold, herunder 
entrepriserett, regulering, avhending, 
husleie m.v.

Thor Dahlsgt. 1-5, inngang E, Sandefjord
Pb. 423, 3201 Sandefjord. E: es@tendenans.no 
T: 33 35 46 40. F: 33 35 46 02. M: 907 36 318.
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ADVOKATFIRMAET BULL ÅRSTAD ANS 
v/adv Leiv Bjørnsen
Eiendom reklamasjoner mv, håndverker-
tjenester, husleie, arv, skifte, nabotvister, 
skilsmisse-/samboeroppgjør mv.

Brødregata 7, Postboks 8, 4001 Stavanger
Tlf 51 93 40 40. Epost: post@bullans.no
www.bullans.no
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ADVOKATFIRMAET KJÆR & CO DA  
v/adv. Kjell Bentestuen 
Fast eiendoms rettsforhold, entreprise,
kontraktsrett og generasjonsskifte.

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

Nedre Storgt. 15/17, Pb. 294 Bragernes, 
3001 Drammen. T: 32 25 55 00. 
F: 32 25 55 01. hvhaug@eurojuris.no  
www.svensonnokleby.no   
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WANGENSTEEN & CO ADVOKATER AS   
v/adv. Sverre Bragdø-Ellenes 
Fast eiendom, kontraktsrett, arv/skifte og 
forretningsjus.

Besøksadresse: Tangen Babord Kontorfellesskap.
Postadresse: Tangen 76, 4608 Kristiansand.
Tlf.: 402 90 985. Epost: sbe@wlaw.no   
www.wlaw.no
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ADVOKATFIRMA TOFTE DA v/adv. Hans Erdvik 
Fast eiendom, næringseiendom, husleie, 
mangelsaker, entreriserett, arbeidsrett og 
generell forretningsjus.

Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27-29, 
Postboks 759, 4666 Kristiansand.
Tlf.: 38 17 70 00. Fax: 38 17 70 01.
Epost: he@advtofte.no  www.advtofte.no
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ADVOKATFIRMAET ASTHOR AS 
v/advokat Thor Johan Larsen
Tvister etter kjøp og salg av eiendom, 
saker mot entreprenør og håndverker, 
husleie, sameier, borettslag, naborett, 
arv- og generasjonsskifte, familiesaker m.m.

Ta kontakt på tlf.: 35 90 53 90 / 92 46 16 03,
tjl@asthor.no eller besøk oss på www.asthor.no
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ADVOKAT EYOLF LUND
Fast eiendom, avhendingsloven, bustadoppføringslova,
håndverkertjenesteloven, kjøpsrett, arv, allmenn praksis. 
Omfattende erfaring innen fast eiendom og 18 år som 
samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund.

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

Møllervn. 28, Postboks 537, 5501 Haugesund
T. 52 80 53 00. F: 52 80 53 09.  E: advhus@online.no
www.urrangsimonsenogqvale.no
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ADVOKATFIRMAET ØGLÆND & CO AS 
v/adv. Harald Øglænd
Fast eiendom inkl. feil og mangler, husleie, arv, 
skifte, barnefordeling, skilsmisse/samboer-
oppgjør, erstatning, alminnelig praksis.

Luramyrveien 25, 4313 Sandnes. 
Tlf.: 51 97 20 20. Fax: 51 97 20 21.
Epost: ho@advia.no    www.advia.no
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WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS
v/advokat Thor Henning Pedersen 
Fast eiendom: Eierskifte/oppgjørsoppdrag, 
vei- og grensespørsmål, mangler/tvisteløsninger, 
eierseksjoner/sameier, bustadoppføring, plan- 
og bygningsrett, husleie. Generasjonsskifte/arv.

Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo. 
Tlf.: 22 01 06 70. Mob.: 917 70 918.
Epost: pedersen@wla.no    www.wla.no O
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ADVOKATFELLESSKAPET TORSTRUP 
& GRØSFJELD v/adv. Magnus Grøsfjeld
Fast eiendoms rettsforhold, herunder reklamasjoner, 
håndverkertjenester, entreprise, plan- og bygnings-
rett. Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd.

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

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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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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BULL & CO ADVOKATFIRMA AS 
v/adv. Ole B. Gundem
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 15. Mob.: 97 75 00 15. www.bullco.no
Epost: og@bullco.no O
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ADVOKATFIRMAET ØKLAND & CO DA 
v/advokat Tom Carsten Troberg        
Alt innen fast eiendom, entrepriserett, tingsrett, 
bolig og husleierett, eiendomsoppgjør, tvister ved 
kjøp og salg av eiendom, arv og generasjonsskifte, 
arbeidsrett og alminnelig avtale og kontraktsrett.

Lillestrøm: Alexander Kiellands gate 2 B, 
2001 Lillestrøm. Tlf.: +47 64 84 60 60. 
Fax: +47 64 84 60 89. Epost: post@oklandco.no

Oslo: Nedre Vollgate 4, 0158 Oslo. 
Tlf.: +47 22 42 60 60. Epost: oslo@oklandco.no

Sørumsand: Sørumsandvegen 71 A, 1921 Sørumsand
Tlf.: +47 63 86 88 80. Epost: sorum@oklandco.no

Eidsvoll: Sundgata 1, 2080 Eidsvoll
Tlf.: +47 63 95 90 60. Epost: eidsvoll@oklandco.no

www.oklandco.no
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STABEKKADVOKATENE
v/advokat Hilde Solberg Øydne                                        
Fast eiendom, familie, arv, skifte, skilsmisse, 
barnefordeling, skatt, eiendomsmegling, 
boligrett, spanske rettsforhold. 

Gamle Drammensvei 44B, 1369 Stabekk.
Tlf.: 67 11 10 00. Mobil: 900 64 510.
hilde@oydne.no – www.stabekkadvokatene.no O
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ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN & CO ANS
Entreprise, Fast eiendom, Arv/skifte, Arbeidsrett, 
Erstatningsrett og Bedriftsrådgivning.

Våre kontorer:
 
Skedsmo:   Olavsgaard Kontorsenter

Jessheim:     Gotaasgården

Bekkestua:   Bærumsveien 205-207

Oslo:   Henrik Ibsens gate 90

Telefon: 64 83 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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ADVOKATFIRMA RÆDER DA  
v/advokat Audun L. Bollerud 
Plan- og bygningsrett, bolig og næringseiendom, 
borettslag, eierseksjonssameier, entreprise, 
husleie, mangelskrav og fast eiendom.

Henrik Ibsens gate 100, 0265 OSLO
Tlf.: 23 27 27 14 / 00
Epost: alb@raeder.no
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advokatfirmaet 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 
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DÆHLI, BULL & CO ADVOKATFIRMA DA
v/adv. Jens Petter Bull
Feil og mangler ved overdragelse av fast 
eiendom.  Ellers alt vedrørende fast eiendoms 
rettsforhold.

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

O
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ADVOKAT OLAV CHR. MYHR
Husleie, veitrafikk, trygd, naborett, fast eiendom, 
arbeidsrett, familierett, arv, sambo, bygg, erstatn.

Holberg gt. 19, 0166 Oslo.
Tlf.: 40 63 32 23, Fax: 22 20 52 13.
Mobil: 90 63 31 00.
Epost: olav@advokatkontoretmyhr.no
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ADVOKATFIRMAET 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
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LANGSETH ADVOKATFIRMA DA  
Plan- og byggningsrett, mangelssaker, 
seksjonering, husleie og entrepriseavtaler.

Haakon VIIs gt 2, Pb. 1371 Vika, 0114 Oslo
Tlf.: 22 42 42 42. Fax: 22 42 42 44.
Epost: botolfsen@ladv.no
www.langsethadvokat.no
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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
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ADVOKATFIRMA ARVESEN & CO DA
v/advokatene Jon Rike og Claus Arvesen
Fast eiendom – feil og mangeler ved bolig. 
Forsikringssaker – erstatning. Borettslag og 
sameier – forretningsførsel. 

Hieronymus Heyerdahlsgate 1, 2. etasje, 0160 Oslo.
Postboks 1697 Vika, 0120 Oslo. Mob.: 95 25 69 18. 
Tlf.: 24 14 03 30. Fax: 22 33 53 66. 
Epost: rike@alaw.no, arvesen@alaw.no
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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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ADVOKATFIRMAET YTTERBØL & Co AS  
Fast eiendom, tomtefeste, arv, skifte, familie-
saker, hus leie, erstatning, sameier/seksjoner, 
inkasso, alm. praksis.

Fredrikstad: Postboks 273, 1601 Fredrikstad.
Tlf: 69 36 60 00. Epost: fredrikstad@ytterbol.com

Halden: Tlf: 69 19 69 50. Moss: Tlf: 69 20 69 50. 

Sarpsborg: Tlf: 69 16 18 00.

Ø
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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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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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ADVOKAT TROND SELSAAS 
Fast eiendom, skatterett, arv og generasjon-skif-
te, personskade, forretningssaker, bolig-rekla-
masjoner.

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

Ø
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“PRISEN VAR VIKTIG FOR OSS 
VED SÅPASS STOR LEVERANSE”
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“Viktigst var likevel utseendet på vinduene og 
dørene  - og resultatet ble innertier for vår del.” 
 
“I sum er vi veldig godt fornøyd med både 
produktene, leveransen og oppfølgingen fra 
SpareVinduer. Vi vil ikke betenke oss med å  
handle fra samme leverandør i fremtiden - og  
vi vil anbefale produktene og firmaet til andre.”

Takk for god handel – Mvh, L. Husby

DINE FORDELER
 NORGES STØRSTE  

 ONLINE VINDUESLEVERANDØR

 25 ÅRS ERFARING

 10 ÅRS GARANTI

 TESTET AV +60.000 BOLIGEIERE

 TRYGG E-HANDEL SERTIFISERT

 DIREKTE FRA EGEN FABRIKK

 INGEN FORSKUDDSBETALING

 GASELLE 2014

 RASK LEVERING

 2-LAGS ELLER 3-LAGS RUTER

 KVISTFRI FURU

 KJERNETRE

 CE-MERKET

KJEMPE
 SOMMER RABATTER!

YTTERDØRSPROSSEVINDU

KJEMPE UTVALG!
- Velg mellom mer enn 200 modeller

2 FYLLINGER 6 RUTER
89X209

- HVITMALT
- NOT I SIDER OG TOPP
- ENERGIRUTER
- SOFTLINE PROFIL

2 FAG 6 RUTER
119X119

- HVITMALT
- NOT 4 SIDER
- ENERGIRUTER
- SOFTLINE PROFIL

4.539,- 7.957,-3.743,- 6.550,-
3-LAGS GLASS 3-LAGS GLASS2-LAGS GLASS 2-LAGS GLASS

SPESIALMÅL - FURU SPESIALMÅL - FURU

SJEKK PRISER OG BESTILL PÅ NETT

BESTILL NÅ OG SPAR EKSTRA MYE!
 SOMMER RABATTER!
BESTILL NÅ OG SPAR EKSTRA MYE!

FØR

20%
INTERNETTRABATT 

PÅ SPESIALMÅL

10 ÅRS
GARANTI

WWW.SPAREVINDUER.NO/BOLIG • TLF. 21 96 63 05
Epost: post@sparevinduer.no / Besøk våre utstilling: Leangbukta 46, 1392 Asker

Se sluttdato for kampanje
på nettsiden
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God planleGGinG

 er halve jobben

Inspirasjon og nytte

 TEMA // oppussing     65-81Si
d

E

I kjøkkenavdelingens tegnerom på Ikea Slepen-
den sitter Erik og Else Viken bøyd over en av de 
mange pc-ene, denne ettermiddagen i august. 
De prøver å klikke på plass elementene i det nye 
kjøkkenet de planlegger på hytta. Helt lett er det 
visst ikke. 
 – Det går ...greit, vil jeg si. Men som med 
alle dataprogrammer man ikke har vært borti 
før, er det litt å lære seg. Så det går ikke så fort, 
sier Else. 

Gjør det selv
I kjent gjør-det-selv-stil tilbyr Ikea kundene å 
tegne sine nye kjøkken helt på egenhånd. Man 
kan laste ned tegneprogrammet gratis og sitte 
hjemme ved egen pc, eller man kan komme på 
et av varehusene og gjøre jobben der. Ekteparet 
Viken valgte denne løsningen fordi 
de vet akkurat hvordan de vil ha det. 
 – Vi var nylig og kikket på et til-

Den desidert vik-
tigste og uslåelige 
aktivitetsfavoritten 
på hytta er alskens 

rehabilitering-, 
oppussing- og 

byggeprosjekter.

På tide   
å bytte?
Varmetapet fra eldre 
vinduer kan utgjøre 
over 40 % av boligens 
totale varmetap gjen-
nom ytre flater. 

Kapselkaffe 
er ok
Kapselkaffe er ingen 
miljøversting, men 
vil du være best i 
miljøklassen - gå  
for pulverkaffe.  
(Kilde: FIVH)

Planlegger du nytt kjøkken? En av de viktigste 
jobbene gjøres på papiret. Du kan tegne selv – eller få hjelp. 

Vi ser på noen av mulighetene.

TeksT: Rikke ÅseRud    FoTo oppslagsbilDe: JohneR imaGes / nTB scanpix.

BJøRn eRik øye, 
paRTneR i 

pRoGnosesenTeReT
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svarende kjøkken i min brors hytte, 
og vi så hvor fint det kan bli. Der-
med falt valget på Ikea-løsningen, 
som også blir den billigste. Kvali-
teten skal visstnok også være god, 
sier Erik Viken. 
 Hvis dataprogrammet byr på 
for store utfordringer, vet de råd: 
 – Da kan vi jo få hjelp fra betje-
ningen her. De har en form for kø-
lappsystem, tror jeg. Så dette skal 
gå fint, smiler Erik før han vender 
seg mot skjermen igjen. 

Sliter i starten
Hvor mange tegninger som lages i 
Ikeasystemet årlig kan ikke møbelgigan-
ten registrere av personvernhensyn. Kom-
munikasjonssjef Jan Christian Thomme-
sen anslår grovt ca. 150 000.
 – De fleste sliter i starten, altså med 
å komme i gang. Men vi har oppgradert 
systemet vesentlig siden vi lanserte mulig-
heten for å tegne hjemmefra, og dersom 
man er middels god i data, skal dette være 
en lek, sier Thommesen. 
    Han forklarer at tegneprogrammet 
plukker opp dersom du gjør noe «feil». 
Det skal altså ikke være mulig å tegne et 
kjøkken der skuffene krasjer i hverandre i 
hjørnet, for eksempel. Er man usikker, kan 
man dessuten få hjelp av kjøkkenteamet 
ved kundesenteret. 

 TEMA // OPPUSSING    

GJØR DET SELV: Erik og Else Viken planlegger 
kjøkkenet på egenhånd på Ikea. Foto: Rikke Åserud.

Lang erfaring 
Hos de tradisjonelle kjøkkenbutikkene 
slipper du å sette deg inn i noe tegnepro-
gram, og blir i større grad geleidet gjen-
nom prosessen. Mange velger derfor å få 
planleggingsjobben gjort hos en kjøkken-
butikk. Vi tar turen til Kvik på Skøyen for 
å sjekke hva de har å by på.
 – Jeg har jobbet med kjøkken i ti år nå, 
og sitter dermed med en spisskompetanse 
på kjøkken som de færreste har – selv ikke 
faglærte interiørarbeidere, for det finnes jo 
ingen egen utdanningslinje for kjøkken, 
sier selger Truls Nilsen. 
 Selv om han hjelper kundene gjen-
nom tegneprosessen blir det hele lettere 
dersom kundene har skisser med før før-

ste møte. 
 – Som oftest gjør vi det sånn at 
kunden kikker på ulike løsninger 
her i butikken ved første besøk. Så 
setter vi opp tid for en tegnetime. 
Til første tegnetime er det best om 
kunden tar med en enkel skisse der 
kjøkkenets mål, vanninntak, stik-
kontakter og lignende er merket 
av. Så prøver vi å finne ut av ønsker 
og behov. Ofte spør jeg om hva de 
liker best ved det gamle kjøkkenet, 
og hva de er mist fornøyd med, 
samt om det er noe de spesielt øn-
sker seg av det nye, og selvfølgelig 
også om budsjett, sier Nilsen. 

Kjenner detaljene
Etter det første tegnemøtet utarbeider 
Nilsen grovskissen over kjøkkenet i Kviks 
flunkende nye tegneprogram. På neste 
møte settes detaljene – hva slags benke-
plate kunden vil ha, hvilket blandebatteri 
og lignende. Først når alt dette er på plass, 
sendes ordren. 
 – En av fordelene med å komme hit 
er at jeg kan foreslå løsninger kunden selv 
ikke tenker over. Jeg kan legge inn ekstra 
lagringsplass bak en foring, og passe på 
at skuffen til vinglassene har automatisk 
inntrekk i stedet for demping, slik at de 
ikke klirrer mot hverandre hver gang man 
lukker skuffen. Jeg kan foreslå en for-

AVANSERT: Nye, avan-
serte tegneprogram-
mer gir deg full oversikt 
over ditt nye kjøkken 
- på papiret. Dette er et 
eksempel fra Kvik. 
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Noe for enhver.
Vi gir deg norskprodusert kjøkken i alle prisklasser og i alle stilarter! 
Uansett hvor du befinner deg i livet, har vi kjøkkenet for deg 
– enten du foretrekker det moderne, tidløse eller det klassiske. STRAI.NO

Annonse 185x260mm Profil Strai kjøkken 2015.indd   1 17.08.15   09:19
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dypning til wok i kokesonen, og 
at ventilatoren legges i kokeplaten 
– ikke over – dette er nemlig fullt 
mulig. Kort sagt – jeg ser mange fle-
re muligheter enn de fleste kunder 
gjør, sier Nilsen. 

Utenom det vanlige
Når kjøkkenbutikken gir så god 
hjelp – vil det så være bortkastet 
å oppsøke interiørarkitekt? Nei, 
mener interiørarkitekt Tove Meld-
gaard. 
 – Vi har mye å bidra med. Vi 
kan se på boligen som helhet; bør 
en dør, vegg eller et vindu flyttes? 
Skal kjøkkenet ha en stil i tråd med 
resten av boligen?  I tillegg vurderer 
vi behovene individuelt; hvor høye 
er de som skal bruke kjøkkenet? Hvor 
mange? Hvordan er matinteressen – har 
de ofte middagsgjester, eller ikke? 
 Særlig dersom du ønsker deg noe litt 
utenom det vanlige, er det nettopp hos in-
teriørarkitekten du kan finne det. 
 – Jeg, for eksempel, forhandler det ita-
lienske kjøkkenet Modulnova, som er det 
flotteste livsstilkonseptet jeg vet. Med ma-
terialer som betong og sten, med stående 
panel i hele innredningen, gjerne kombi-
nert med lakk og glass, eller med rimeli-
gere materialer som laminat og melamin, 
blir kjøkkenet et møbel og ikke bare et 

kjøkken, sier Meldgaard.
 Og det behøver ikke å bli så mye dy-
rere enn et «vanlig» kjøkken fra en kjøk-
kenbutikk.
 – Modulnova har en rekke løsninger 
i alle prisklasser, og er konkurransedyktig 
med alle de vanlige kjøkkenleverandøre-
ne. 
 En interiørarkitekt vil i tillegg kunne 
gi deg råd om ting som tapet og maling, 
lyssetting, tepper og møbler – ting som 
strengt tatt ikke tilhører kjøkkenløsnin-
gen som sådan, men som likevel påvirker 
rommet, og boligen som helhet. 

SPESIELT: 
Vil du ha noe 
ingen andre 
har, kan 
møbelsnek-
kere hjelpe 
deg. Her er 
en utradisjo-
nell løsning 
fra Frilseth 
Design. 

Spesialtilpasset
Vil du virkelig ha noe helt unikt, 
noe bare du og ingen andre har, 
er det imidlertid snekkertjenester 
som gjelder. Frilseth Design er et 
møbelsnekkerverksted i Oslo som 
tilbyr skreddersydde løsninger for 
kjøkken, bad og møbler. Alle løs-
ninger tegnes ut, etter kundens 
ønsker, i 3D. 3D-tegningene bru-
kes deretter for produksjonen av 
enkeltelementene. 
 – Vi lager ting helt fra grunnen 
av, i samarbeid med kunden. Det 
er mange fordeler ved dette – vi 
trenger blant annet ikke å tenke 
på standardmål, men kan tegne 
løsninger som passer spesielt til 
hvert rom, sier Terje Frilseth, som 

driver snekkerverkstedet. Han forteller at 
ny teknologi har gjort det mulig effektivt å 
produsere skreddersydde elementer mas-
kinelt ved snekkerverkstedet. Dermed har 
det også blitt langt billigere enn bare for få 
år siden å lage et unikt kjøkken, siden alt 
ikke lenger må gjøres for hånd. 
 – Foreløpig er det ikke mange snekker-
verksteder av denne typen her i landet. De 
fleste møbelsnekkere som tilbyr kjøkken 
har standardiserte løsninger. Men med 
den nye teknologien vi har fått nå, tror jeg 
dette er fremtiden for mange, sier Frilseth. 
raa@huseierne.no 
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KUNNSKAP: - Selv interiørarkitekter kommer til oss, 
sier controller Kathrine Rohde-Hanssen i Kvik på Skøyen. 

Hun og selger Truls Nilsen kjenner Kvik-løsningene 
bedre enn de fleste. Foto: Rikke Åserud.
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SMART Kjøkken
www.smartkjokken.no Kjøkken - Garderobe - Bad

KJØKKENFORNYELSE

- Montert på en dag!
- Miljøvennlig!

 
Vi bytter dører, skuffer, benkeplater og vask 

- uansett type og alder på ditt kjøkken.

 

Ring 9515 7585 for avtale om 

gratis hjemmebesøk og kostnadsoverslag 

Besøk vår hjemmeside og finn din lokale kjøkkenkonsulent 
 

Med 18 års erfaring kan vi tilby løsninger som kombinerer høy 
kvalitet og en konkurransedyktig pris fra serviceinnstilte medarbeidere 

 

 

GRATIS 
benkeplate eller 

kjøkkenvask 
ved hel fornyelse 

  

HØSTKAMPANJE! 

VI SEES PÅ BYGG REIS DEG 14. - 17. OKTOBER!
Samspillet mellom utstilling, konferanse og seminarer gjør Bygg Reis Deg til Norges 
viktigste møteplass for alle i byggenæringen.

Dette kan du ikke å gå glipp av, så bestill billetter på byggreisdeg.no nå!
Gratis inngang. Bruk kode: brd2015 Messen med de beste

løsningene for bygg,
bolig og anlegg!

Utstilling � Møteplass � Konferanser/seminarer � Opplevelser

 De største aktørene
 De mest innovative løsningene
 De beste konferansene
 Møteplassen for alle
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På bloggerens kjøkken

TeksT: Rikke ÅseRud  FoTo: Hampus LundgRen

Hva kjennetegner et godt kjøkken? Vi fikk komme inn på kjøkkenet 
til Norges største matblogger, Trine Sandberg, for å snakke om 

rommet hun bruker både arbeidstiden og fritiden i. 

 TEMA // oPPUssING oG kJØkkeN    
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HOBBY BLE JOBB: Trines matblogg 
begynte som en liten hobby, og er 
blitt en fulltidsjobb. Her på kjøkkenet 
klekker Trine Sandberg ut de 
fristende oppskriftene.

Aller først, til deg som kanskje aldri har 
søkt etter en matoppskrift verken i bøker 
eller på nettet: Trine Sandberg er damen 
bak Trines Matblogg, en blogg som dag-
lig har rundt 30 000 lesere, altså mer enn 
en middels stor lokalavis, og som er blant 
Norges mest leste. Hun er damen bak 
kokeboken Trines mat, som i skrivende 
stund har solgt over 125 000 eksemplarer 
og er trykket i 16 opplag. For noen uker 
siden kom oppfølgeren, Trines mat 2. For 
halvannet år siden tok hun full permisjon 

fra jobben som jurist i Utdanningsdirek-
toratet for å jobbe heltid med det som 
egentlig bare begynte som en oppskrifts-
samling i bloggformat, ment for henne 
selv og den nærmeste familien. 
 Hus & Bolig har vært så heldige å få 
bli med inn på kjøkkenet der de populære 
oppskriftsideene klekkes ut; der den fris-
tende hvetebaksten eltes, der urtene hak-
kes og sausene vispes. 

Hjemmekoselig
Rommet er stort, lyst og samtidig lunt. På 
benken koser krydderurtene seg i lyset fra 
vinduet. Kitchen Aid-en skinner stolt fra 
benkehjørnet og oljene står klare til dyst 
ved induksjonskokeplaten. På en mag-
netlist på veggen henger et skremmende 
antall sylskarpe kniver, og på en liten tavle 
oppe på veggen står familiens ukemeny 
krittet opp. Vi kjenner igjen prinsippet fra 
bloggen, der Trine foreslår for leserne hva 
vi skal spise fra uke til uke.
 – Spiser du de samme middagene som 
du foreslår i ukemenyene på bloggen din? 
 – Nei, smiler Sandberg, mens hun 
skjenker i nytraktet kaffe. – Da ville jeg jo 
aldri kommet videre. 

Bloggkjøkken
Som matblogger må man alltid ligge et 
skritt foran. Du kan ikke presentere 17. 
mai-kaken 19. mai eller legge ut bilde av 
julemiddagen en gang over nyttår. Du kan 
heller ikke finne frem kameraet ditt etter 
at noen har tatt for seg av herlighetene du 
har disket opp. Sandberg passer alltid på 
å få avfotografert «bloggmaten» før hun 
serverer den til familien. 
 – Men jeg prøver i størst mulig grad 
å unngå at fotograferingen og bloggin-
gen tar for mye plass i familielivet. Derfor 
sørger jeg som regel for at reflektoren, ka-
meraet, den ekstra benkeplaten og alt jeg 
bruker når jeg tar bilder av maten er ryd-
det bort fra kjøkkenet når mann og barn 
kommer hjem fra jobb og skole. Det kan 
imidlertid være litt utfordrende å få alt 
som skal skje på kjøkkenet til å gå i hop 
i løpet av dagen, sier Sandberg. Derfor er 
nå et nytt kjøkken i sokkeletasjen under 
planlegging. 
 – Frem til nå har vi leid ut sokkeleta-
sjen, men nå tar vi en pause med utleien. 
Planen er å bygge et mer ”bloggvennlig” 
kjøkken der nede. Et sted der jeg i frem-
tiden lettere kan fotografere selve matla-
gingen, maten, og ikke minst et sted der 
jeg kan ta imot dere journalister, smiler 
Sandberg. 

Privatliv
For det er ikke til å komme fra at topp-
bloggeren bare er sånn måtelig komforta-
bel med å ha journalister og fotogra-
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SPISEPLASS: En romslig spiseplass på 
kjøkkenet, med plass til mange dersom 
bordplaten trekkes ut, er med på å skape 
en lun atmosfære. 

VIKTIG VINDU: Nok og godt lys er viktig på et kjøkken. 
På bloggerens kjøkken er det ekstra viktig, for at matfotograferingen skal ga bra.

med Kenwooden, som jeg bruker til gjær-
bakst, Kitchen-aiden, som jeg bruker til 
kaker, og stavmikseren som jeg bruker til 
supper og sånt. 
 For øvrig er det lite annet som er spe-
sielt fancy på kjøkkenet til Sandberg. Jo, 
kanskje stekeovnen, da; den la hun litt ek-
stra i da hun kjøpte den. 
 – Jeg er så glad for det – denne ov-
nen rengjør seg selv med pyrolyse. Det er 
kjempeeffektivt og sparer meg for mye tid-
krevende vaskejobb, sier Sandberg. 

Fulltidsjobb
Å spare tid kan hun saktens trenge. 
 Blogging på Sandbergs nivå har for 
lengst gått fra å være et koseprosjekt i sofa-
en til å bli fulltidsjobbing. Som man ikke 
kan ta helgefri fra. Sandberg får mellom 
femti og hundre henvendelser hver dag – 
og gjerne aller mest i helgen, når folk skal 
bake den der helt spesielle festkaken, eller 
servere treretters til gjester. 
 – Jeg rekker ikke å svare alle. Jeg prø-
ver å få svart på de spørsmålene som 
betyr noe i forhold til oppskriftene. Det 
som kan være vanskelig er de som ønsker 
veldig mange endringer – de vil kanskje 
lage en kake jeg har blogget om, men de 
vil bruke en annen størrelse på formen og 

fer tråkkende inn over dørterskelen i tide 
og utide. Kjendistilværelsen er uventet og 
fremmed. Og ikke egentlig noe hun har 
søkt; hun ville bare dele matoppskrifte-
ne sine med de som var interessert, hun. 
Mange pressehenvendelser sier hun tvert 
nei til. For Hus & Bolig går grensen ved 
kjøleskapsdøren. Den får vi ikke åpne.  
 – Nei, det er mange som spør om det, 
og jeg har åpnet den tidligere for pressen, 
men ærlig talt – å ha hele kjøleskapsinn-
holdet sitt avbildet i aviser og blader: Det 
føles… Nei, jeg vet ikke. Nå setter jeg i 
hvert fall grensen der. 

Ingen utstyrsfreak
Til gjengjeld får vi kikke inn i ett av de 
mange skapene: Der står Kenwooden klar 
på den ene hyllen. Alle de ulike delene til 
kjøkkenmaskinen ligger på hyllen under.
 – Dette er noe jeg vil anbefale; en 
kjøkkenmaskin er stor og uhåndterlig, 
men hvis du dedikerer et helt skap til den, 
i stedet for å forvise den ned i en bod, blir 
den lettere både å ta frem og rydde bort, 
sier Sandberg. Som ellers ikke er noen ut-
styrsfreak. 
- Det har litt å gjøre med at jeg ikke har 
plass til all verdens maskiner. Men også 
med at jeg synes jeg kommer veldig langt 

bytte ut en del av ingrediensene – i realite-
ten ber de da om en helt ny oppskrift, sier 
Sandberg. Som raskt legger til: – Men jeg 
er jo heldig, da; jeg har jo bare hyggelige 
lesere! 

Matlagings-selvtillit
I motsetning til de fleste andre toppblog-
gere i Norge er Sandberg rimelig forskånet 
for nettroll og negative kommentarer. Sol-
skinnshistoriene, derimot, er det mange 
av. 
 – Noe av det morsomste er folk som 
i utgangspunktet har vært veldig usikre 
på dette med å lage mat. Som har man-
glet selvtillit, men likevel har våget seg på 
å prøve – og som får det til! De selv blir 
fornøyd, og så får de gjerne positive tilba-
kemeldinger fra familie eller gjester, og så 
gir det dem lyst til å fortsette, og de innser 
at dette med matlaging, det kan de jo fak-
tisk! Det er fantastisk å føle at man kan 
gjøre en sånn forskjell, og det inspirerer til 
videre jobbing, sier Sandberg. 
 – Men helt ærlig: Blir du ikke innimel-
lom bare innmari lei og slenger en gran-
diosa i ovnen? 
 – Helt ærlig: Nei. Det skjer ikke. Da la-
ger jeg heller en enkel salat eller pastarett. 
raa@huseierne.no 

 TEMA // OPPUSSING OG KJØKKEN    



73

RENT OG RYDDIG: Når Sandberg jobber med både blogg og ko-
kebok kan det lett bli litt rotete på kjøkkenet. Men hun prioriterer 
å få ryddet unna det meste før mann og barn kommer hjem fra 
jobb og skole. 

Oppskriften 
er hentet fra 
den nye bo-
ken “Trines 
mat 2”. 

Gulrotsuppe med   
appelsin og ingefær
Trines gulrotsuppe med appelsin og 
ingefær er god høstmat. Denne opp-
skriften passer til 3 – 4 personer. 

700 g (økologiske) gulrøtter, i biter
1 løk, grovt hakket
4 hvitløkfedd, finhakket
1/2-1 rød chili, finhakket
20 g ingefær, finhakket
1/2 ts korianderfrø, støtt i morter
8 dl kyllingkraft
2 appelsiner, saften (ca. 2 1/2 dl)
salt og pepper
chiliflak til dekor

Skjær og mål opp alle ingrediensene slik at du har alt klart. 
Fres løken i litt nøytral olje til den er blank og myk, og 
tilsett etter hvert hvitløk, chili, ingefær og korianderfrøene 
(støtt i morter), og la det få surre med de siste minuttene. 
Tilsett deretter gulrøttene og la dem surre med et par minut-
ter, før du tilsetter kyllingkraften og appelsinjuicen og gir det 
hele et oppkok. Ønsker du en vegetarisk rett kan du erstatte 
kyllingkraften med grønnsaksbuljong. La suppen koke til 
gulrøttene er møre, etter 15-20 minutter. Kjør suppen med 
en stavmikser, og smak til med salt og pepper.
Server suppen med et lite dryss med chiliflak – og eventuelt 
noen friske krydderurter hvis du har. Nytes med godt brød 
til. Eventuelle supperester kan gjerne fryses og nytes ved en 
senere anledning.

VELBEKOMME!
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“FØR”  Gammelt kjøkken. “NÅ” Nytt kjøkken mod.Magda  

Kjøkken og bad er boligens viktigste rom i funksjon og verdiskapning.
Kvalitet, funksjon og muligheter ?
Pris er idag de fleste kunders
kriterie for kjøp av kjøkken og bad.
Dette gir kjøkken med dårligere
kvalitet, funksjon, løsning og 
uten personlig særpreg.

Lavpriskjøkken som bla. IKEA
har lavere priser pga. begrenset
utvalg av skapløsninger, som 
gir dårligere planløsninger og
materialvalg med «hull-laminat»,
som flatpakke kjøkken har.

Boligen er vår viktigste investering.
Med en pris på ca.3 mill. er det underlig
at mange velger lavpris kjøkken og bad.
Velg kvalitet og funksjon, som du blir
stolt av å bruke og leve med. Invester i 
økt boligverdi. Det lønner seg i lengden.

Fare for dårlige løsninger ? IKEA har 
et tegneprogram hvor kunder kan 
tegne eget kjøkken. Dette går ofte ut
med dårlige løsninger. Vi anbefaler
« » konsulenter med lang erfaring,Winner
som gir planløsninger du kan bli stolt av.

Best på bad ! www.compab.it
Unn deg en «bit» av ITALIA ? Vi garanterer best kvalitet til hyggelig pris ! 

Send oss en mail med målsetting av ditt kjøkken eller bad for tilbud. Hilsen Randi og Espen. Over 20 år med .Winner

H
&

B
 4

-1
5

Høstkampanje  på kjøkken og bad fra ITALIA-50% -40%

Vi leverer kjøkken & bad over hele Skandinavia 

Besøk oss på nett. Eller ring for mer info 37037900

        post@italiakb.no www.italiakb.no

 
 

Italia vinner på kjøkken & Bad over hele verden, med topp kvalitet og finish til meget hyggelige priser.     

Best på kjøkken ! www.arrex.it

 

d10
.no

VARME & BAD - RØRLEGGERKJEDEN FOR BÅDE PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET I HELE NORGE

vb.no

Bestill i dag på vannsjekken.no

Hver dag opplever 200 familier å få hjemmet sitt oversvømt av vann. 
Omfanget er stadig økende. Vannsjekken er et av de viktigste tiltakene 
du kan gjøre for å unngå at slikt skjer hjemme hos deg. 

I praksis innebærer det at vi sjekker blandebatterier, rør, sluker,  
vannlåser, vaskemaskinkoblinger, varmtvannsbereder og alt annet  
utstyr som det går vann gjennom hjemme hos deg. I alle rom med  
vann og avløp. Du får en oversiktlig tilstandsrapport der vi også  
beskriver hvilke tiltak du må gjøre for å få alt på stell.

Pris for  

HL medlemmer 

1.500,-
Veil. kr 2.500,-

BESTILL VANNSJEKKEN 
OG FÅ DITT PÅ DET TØRRE 
BESTILL VANNSJEKKEN vb.no

Husk at som medlem i Huseiernes  Landsforbund får du:

10% på ordinær timepris 15% på varer og materiell Kr 1000,- i rabatt på Vannsjekken
Rabatten gjelder ikke tilbuds-/kampanjevarer og lignende, samt arbeid som utføres etter fastpris. Gyldig medlemskort i Huseiernes Landsforbund må fremvises. 



handle om noen av disse. Den skal handle 
om oss andre, om tabbene våre. Kanskje 
kan vi lære noe av feilene mange av oss 
gjør?

Økonomi og kunnskap
«Sinnasnekker’n» Otto Robsahm har, etter 
fem sesonger med oppussingsprogram-

Det er mange helter i vår tid: Idretts-
stjerner, næringslivstopper, popsangere, 
toppkokker – og så er det de som perfekt 
pusser opp forfalne boliger. Som ser po-
tensialet der andre rister på hodet, som 
jobber hardt og kreativt, og som til slutt 
krones med interiørreportasjer på blanke 
magasinsider. Denne artikkelen skal ikke 

Nordmenn elsker å pusse opp: 

Unngå de 
typiske tabbene

TeksT: Rikke ÅseRud

I kjølvannet av vår umettelige oppussingsiver finnes utallige halvferdige og 
havarerte boligprosjekter. Les om de typiske fellene – så slipper du å gå i dem selv! 

mer på TVNorge, sett sin andel av nord-
menns oppussingstabber. Han påpeker at 
dårlig økonomi og manglende kunnskap 
er en typisk, og farlig, kombinasjon.
 – Folk kjøper boliger over evne, gjerne 
noe de så vidt har råd til, og glemmer at 
det koster å pusse opp, også. I tillegg 
skorter det ofte på kunnskapene. 

SETT MYE: “Sinnasnekker’n” Otto Robsahm har sett mange havarerte oppussingsprosjekter. 
Skru av TV-en, lyder ett av hans råd. Foto: Team Otto. 
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gen vei. Man må opp av den sofaen, sier 
Robsahm. Som understreker at de aller 
fleste kan klare ganske mye. Vet man ikke 
hvordan, får man enkelt og greit oppsøke 
kilder og skaffe seg kunnskapen. 

Kommunikasjon
Noe annet som stadig møter “sinna-
snekker´n” er par som i utgangspunktet 
skulle hatt oppussingsprosjektet sammen, 
men som i løpet av oppussingsturbulen-
sen har blitt mer motspillere enn medspil-
lere. 
 – Et veldig typisk scenario er at den 
ene maser på den andre om alt som skulle 
vært gjort, noe som utløser en trassig reak-
sjon hos den som blir mast på; “når hun 
maser sånn, gidder jeg i hvert fall ikke.” 
Og så stopper det opp, og i tillegg blir 
stemningen elendig. God kommunika-
sjon er faktisk vesentlig når dere er flere 
om å pusse opp, og kommer ikke nødven-
digvis av seg selv, det må jobbes med, det 
også, sier Robsahm. 

Billigst mulig
Hos Fagrådet for våtrom er Cato O. Karl-
sen på sin side oppgitt over folks naivitet 
når de får et tilbud som egentlig er for 

Folk er gjerne inspirert av noen de kjen-
ner, som har klart å pusse opp, og tenker 
at jammen da må vel vi også kunne fikse 
det, sier Robsahm. Han sammenligner op-
pussing med å reparere en bil: 
 – Jeg spør ofte: Ville du kjøpt en bil 
som rulla på taket? Alle svarer nei. Hvor-
for ikke? Fordi de ikke vet hvordan de 
skulle reparert den, svarer de. Men bolig, 
det kjøper folk tydeligvis uten å bekymre 
seg for at de ikke aner hvordan de skal 
fikse den – eller at budsjettet allerede er 
strukket for langt, før de i det hele tatt har 
begynt, sier Robsahm. 

TV-en
Den enkleste utveien, når vi står overfor 
oppgaver vi føler vi ikke mestrer, er å skyve 
på jobben. Tenke at jeg tar det ikke akku-
rat nå. Dermed spiser hverdagen seg inn 
i oppussingsprosessen, og ting går saktere 
og saktere til det til slutt stopper helt opp, 
fordi vi så mye heller vil gjøre nesten hva 
som helst annet. 
 – TV og TV-spill er faktisk blant de 
største fiendene i en oppussingsprosess. 
Mange av de jeg har vært hos har heller 
brukt kveldene til å se på TV eller spille, 
enn til å jobbe. Da kommer man jo in-
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KREVER KUNNSKAP: Mange lar seg inspirere av venner og kjente som har pusset opp - og setter igang, selv om de 
ikke aner hvordan de skal gjøre ting. Da stopper det gjerne opp halvveis. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix.

Når hun maser 
sånn, gidder 

jeg i hvert 
fall ikke.

OfTe hørT hOs Oppussings-
TreTTe mennesKer.
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DYRT: Nytt bad er en stor investering. Får du et tilbud 
som er for godt til å være sant bør du møte det med 
sunn skepsis. Foto: Sindre Ellingsen / NTB Scanpix. 5 

tips til 
oppussings-

fella

1
 Ha et fullstendig urea-
listisk eller manglende 

budsjett.

2

3

 Mas på partneren så 
han eller hun går lei.

Ha dårlig kunnskap 
om utførelsen, og ikke 

forsøk å lære noe.

godt til å være sant. Folk ønsker å få nytt 
bad billigst mulig, og har ikke alltid hodet 
og fornuften helt med seg i jakten på det 
beste tilbudet. 
 – Det er et stort problem at folk vil ha 
det billigst mulig. I en anbudsrunde der 
én ligger langt under de andre prismessig, 
er det gjerne en grunn til det. Men folk sy-
nes å velge entreprenør helt ukritisk, uten 

å sjekke hva de får for pengene, sier daglig 
leder, Cato O. Karlsen. 
 Resultatet er gjerne ett av to: Enten 
ender folk opp med langt dyrere bade-
rom enn først antatt, fordi en rekke ting 
var utelatt i det billigste anbudet. Eller de 
ender opp med et baderom som etter få år 
må gjøres på nytt, på grunn av man-
gler og lettvinte løsninger.

4

5

Ta snarveier for å få det 
billigst mulig.

Se på TV i stedet.
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Dårlig planlegging
Et annet problem er at folk ikke tenker 
nøye igjennom hva de egentlig vil ha. 
 – Alle ønsker seg nytt bad; men mange 
tenker ikke særlig mye lenger enn dette. 
Hvis du skal pusse opp badet innebærer 
det å ta stilling til en rekke valg; alt fra hva 
slags dusjløsning du vil ha, til om du vil 
ha innebygd toalett, til lyskilder og toa-
lettrullholder, sier Karlsen. 
 Det forsinker prosessen, og gjør den 
gjerne også dyrere, dersom dette er ting 
du må ta stilling til underveis. 
 – Til slutt vil jeg oppfordre alle som 
skal pusse opp å bruke Google med vett. 
Vi er veldig flinke til å google ting vi lurer 
på; men det ligger jo så mye rart der ute, 
av råd og tips som er helt på jordet. Jeg 
fant for eksempel noen som mente det var 
lurt å rengjøre badet  med høytrykkspyler. 
Hvis folk ukritisk tar slike råd for god fisk, 
bærer det galt av gårde, sier Karlsen. 

Bruksanvisningen
Ikea selger en masse løsninger til oppus-
singsglade nordmenn. Dessverre er de 
oppussingsglade ikke alltid like bruksan-

visningsglade – og da går 
det galt, forteller kom-
munikasjonssjef Jan 
Christian Thom-
mesen.
 – Kundeser-
vice hos oss får 
aller mest til-
bakemeldinger 
på de største og 
mest komplekse 
monteringsjob-
bene, det vil si 
kjøkken og noen 
av de store reolsys-
temene. Ved monte-
ring av våre varer er det 
veldig viktig at ting gjøres 
i riktig rekkefølge, og enkelte 
av monteringsstegene er irrever-
sible. Få feil er uopprettelige, men i 
slike tilfeller risikerer man å måtte bytte ut 
hele eller deler av seksjonen, sier Thom-
mesen. 
 I den bestselgende hylleserien Billy er 
det for eksempel en bakplate som må set-
tes riktig vei – altså slik at grovsiden blir 

vendt inn mot veggen. Fester du den feil 
vei, med grovsiden ut mot rommet, for 
deretter å stramme de spesielle plastplug-
gene rundt skruene, er løpet kjørt. Da får 
du ikke snudd den, for pluggene er umu-
lige å få ut når de først er satt inn. 

Veggfeste
Thommesen understreker at mange av 
feilene folk gjør får Ikea trolig aldri høre 
om, fordi det ligger utenfor kundeservice’ 
ansvarsområde. 
 – Jeg tipper at det nok også syndes en 
del mot de av våre moduler som skal fes-
tes på vegg – det vil si at folk ikke sjekker 
veggen godt nok og om den er egnet for 
tunge oppheng. Både kjøkkensystemet 
vårt og bokhyllene skal festes til veggen. 
Har du en vanlig gipsvegg kan du for så 
vidt komme et stykke med gode gipsplug-
ger – men vi fraråder feste på gipsvegg, 
spesielt til tunge moduler, det kan være 
veldig risikabelt. Det beste er å montere i 
betong, sier Thommesen. 
raa@huseierne.no 
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Huseiernes Landsforbund vil 
gjerne ha epostadressen din.

Send navn og adresse til
post@huseierne.no

Husk også å melde
adresseendring.
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Et triveligere
hjem
Vil du friske opp fargene i stuen eller 

trenger soverommet et løft?

Mesterfarge hjelper deg med råd og 

veiledning for ditt prosjekt, og ved å 

velge oss er du sikker på et godt 

resultat med god faglig kvalitet. 

Huseiernes Landsforbund 
anbefaler Mesterfarge

Spør om en gratis befaring idag!

Ring oss på 800 33 055  

Mesterfarge er Norges største gruppering 
av Malermestere. Vi dekker hele landet med 
våre 190 medlemmer.

Våre medlemmer garanterer kvalitet, 
skriftlige avtaler og god oppfølging.

Som medlem av Huseiernes Landsforbund Som medlem av Huseiernes Landsforbund 
får du en god  rabatt på utført arbeid og på 
materialer

eller besøk Mesterfarge.no

VELG TRYGT OG SERIØST
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Brannfarlige 
bagger

TeksT: Linda Ørstavik Öberg

Plastsekkene som hjelper deg å håndtere rot under 
oppussing er praktiske, men de kan også være 

brannfeller hvis de ikke brukes riktig.

Under oppussing blir det mye byggavfall 
og skrot som samles opp, og såkalte «big 
bags» i plast ble raskt populære. Du slip-
per containerleie, sekken er mobil og den 
er praktisk i by og andre steder hvor det 
er trangt om plassen. Du fyller den, og du 
gir selv beskjed når du ønsker henting og 
tømming. Men mange tenker ikke over 
brannfaren de utsetter seg selv og andre 
for ved å sette disse inntil husvegg og fa-
sade.  

Fem meter
På fortau landet rundt er det ikke langt 
mellom disse sekkene som er stappfulle 
av planker og annet skrot. Brann- og red-
ningsetaten er bekymret for sikkerheten, 
og har den siste tiden vært ute for å legge 
igjen visittkortet sitt i form av skum og 
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vann på avfallssekker som står for tett inn-
til bygninger.
 – Mange er ikke klar over at disse sek-
kene må plasseres minst fem meter fra 
nærmeste bygning, og at man bør bestille 
henting av sekken samme dag hvis man 
fyller dem med lettantennelig materiale. 
Husk at en sneip eller fyrstikk er nok til 
å starte brann, sier Sigurd Folgerø Dalen, 
branninspektør og informasjonsansvarlig 
i Brann- og redningsetaten.
 Hvis sekkene står inntil husveggen, 
kan brannen raskt spre seg videre til byg-
ningen. Sekken bør heller ikke settes un-
der vinduer. 
 – Det er særlig sekkene som blir stå-
ende over natten, i helgene og over tid 
uten tilsyn vi er bekymret for. Det er viktig 
å gjøre folk bevisste på faren disse kan ut-

FULL FYR: Slik kan det se 
ut når en plastsekk med 
brennbart materiale tar 
fyr. Det viser hvor viktig 
det er å ikke plassere disse 
inntil veggen. Foto: Brann- 
og redningsetaten.

AKSJONERER: Brann- og redningsetaten 
legger igjen visittkortet sitt når de ser 
sekker som kan være brannfarlige. 
Foto: Brann- og redningsetaten.

MOT VEGG: Gule sekker med brennbart 
avfall som dette er blitt svært vanlige. 
Murvegg er hakket bedre enn trevegg, 
men sekken bør uansett flyttes for 
å unngå farlige situasjoner. 
Foto: Linda Ørstavik Öberg.

gjøre før skaden er skjedd, og før mennes-
keliv går tapt, sier han.
 I de tilfellene hvor man ikke har fem 
meter å gå på, noe som ofte forekommer i 
byer og tettbebygde strøk, er det sunn for-
nuft som gjelder. Se an gatebildet, og sørg 
for at sekken ikke utgjør noen fare eller er 
til hinder for fremkommelighet eller trafikk.

Jobber med lovverk
Når Brann- og redningsetaten ser brann-
farlige avfallssekker som står inntil byg-
ninger i helger og på netter, prøver de å 
flytte eller fjerne sekkene bort fra fasaden 
som et nødtiltak. De mener selv at dette er 
feil bruk av etatens ressurser.
 – For containere følger en klar instruks 
som sier at de skal plasseres fem meter fra 
husvegg. Det er huseier som setter ut con-

tainerne, og de har derfor ansvaret. Når 
det kommer til sekkene så er det et van-
skeligere område å regulere siden de kan 
flyttes på, og siden selger ikke har kontroll 
på når de er i bruk. Selger kan være flink 
til å informere, men her er det foreløpig 
forbrukerne som må bruke hodet, sier 
Folgerø.
 Det jobbes nå med å få på plass et re-
gelverk og en regulering av bruken av disse 
sekkene. Nå tas vurderingene løpende, fra 
tilfelle til tilfelle. Regelverk er ikke ventet 
på plass før tidligst neste år.
 I fjor var det 214 container- og søp-
pelkassebranner, noe som viser at det er 
stor sannsynlighet for at avfallssekker kan 
begynne å brenne. Etaten oppfordrer pu-
blikum til å melde fra dersom de ser slike 
brannfeller. loo@huseierne.no
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Det norske bygge-
markedet var i 2014 på 
mer enn 275 milliarder 
kroner, og utgjorde ca. 
9 prosent av bruttonasjonal-
produktet (BNP) i Norge. 

Velt deg over

Til sengs med Felicia

Spisesofa er en perfekt oppfinnelse; den kan romme mange, og dersom du sitter 
alene i den kan du bare velte deg over på sofaen etter måltidet – uten å bevege 
deg en meter. Denne friske, orange varianten er fra Ygg & Lyng. Den kommer i 
tre ulike lengder; den korteste koster 9 950 kroner. www.yggoglyng.no 

I over 160 år har sengetøypro-
dusenten Høye satt sitt preg på 
norske soverom. I høst kommer 
en ny kolleksjon med fargen 
svart som tema; perfekt for de av 
oss som kunne ha lyst til å gå i 
hi, i vente på neste vår. «Felicia», 
ett av settene i kolleksjonen, er 
av egyptisk bomull og har en 
veiledende pris på 825 kroner. 
www.hoie.no 

Koselig med peis
Fyringssesongen står igjen foran 
oss – skjønt, for mange har den 
vart hele sommeren. Uansett: 
Peisnyheter er ute på markedet. 
Denne, Osaka T fra Nordpeis, gir 
innsyn til flammene fra to sider. 
Velegnet blant annet som rom-
deler – og så gir den jo varme, 
da, at på til. Veiledende pris fra 
32 800 kroner. www.nordpeis.no 

Bolig er i dag en dårlig investering, selv om 
det riktignok kan gi familiemessig lykke.

Sjeføkonom i Swedbank, Harald magnuS andreaSSen

Takket være labert sommervær over store deler 
av landet har manglende vanning av plenen 
hjemme neppe vært noen stor bekymring for 
ferierende huseiere. Men hvem vet hva slags 
sommer vi går i møte til neste år? Vil du være 
forberedt på tørre dager uten plen-bekymring 
kan denne automatiske plenvanneren 
være noe for deg. Med myke spreder-
dyser og muligheten for å kjøre flere 
vanningsprogrammer parallelt sørger 
den for perfekt vanning av opptil 350 
kvadratmeter hage, for den nette sum 
av 1 615 kroner. www.gardena.no 

Til nesTe år, 
kanskje? 

en skikkelig oppvask
Kjører du oppvaskmaskinen to ganger daglig? 
Da er det kanskje på tide å investere i en større 
maskin. Den nye Asko XXL er, som navnet tilsier, 
blant de største på markedet, og har plass til 
opptil 18 kuverter. Egne spylesoner og turbo-
tørkesystem er blant finessene du får med på 
kjøpet. Veiledende pris: ca. 16 000 kroner. 
www.asko.org 
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Det ble åpnet 
totalt 2 459 
konkurser 
i de seks 
første 
månedene 
i år. Det er 4 
prosent færre enn i fjor.

Stjernedesign
I følge Jøtulgruppen er det en ny era for funksjonelle peisovnerr. 
En av årets spennende nyheter er Jøtul F 105-serien skapt av de 
norske stjernedesignerne Anderssen & Voll. Dette er lillebroren 
til designprisvinneren Jøtul F 305. Pris fra 12 490. www.jotul.no 

Drømme-
kjøkken?
Et kjøkken er ikke bare et 
kjøkken. Ved å legge til 
rette for gode løsninger 
kan kjøkkenet brukes til 
mye mer enn bare mat-
laging. Stikkontakter med 
usb-inngang kan meget 
vel gjøre kjøkkenlivet 
enklere for hele familien, 
ikke bare mor. Pris 1 300. 
www.dromme-
kjokkenet.no

Eier du en smart-TV har du tilgang til en stor mengde av underholdningsinnhold, 
apper og andre tjenester som beriker sofatiden din. Noen av disse kan riktignok 
være vanskelig å benytte seg av grunnet restriksjonene og den lite brukervennlige 
utformingen til en fjernkontroll. Den kinesiske produsenten Rapoo kommer nå 
med to nye, trådløse og brukervennlige tastaturer som er spesielt utviklet med 
smart-TV-er i tankene. Med Rapoo E2800P og E2700 kan du enkelt og raskt surfe, 

bla i gjennom tjenester og styre kanal og volum.  Tastaturene er kompatible 
med alle populære smart-TV-er fra Samsung, LG og andre kjente produ-
senter på markedet. Tastaturene koster henholdsvis 599 og 476 kroner. 

www.rapoo.com

TråDløST 
TaSTaTur

Trådløs lyd
LGs trådløse multiroom-høyt-
talere i Music Flow-familien 
oppgraderes. Systemet gjør det 
enkelt å nyte musikk i alle rom, 
uten bekymring for kabelrot. 
Lydkvaliteten er bedre enn med 
en Bluetooth-høyttaler ettersom 
musikken sendes fra nettskyen og 
ikke en mobil enhet. www.lg.com.

Virtual reality 
er her
Samsung 
Gear VR 
Innovator 
Edition gir deg 
en virtuell opplevelse 
utover det vanlige. La deg bli 
oppslukt av høyoppløselige 
filmer, spill og bilder med 
Gear VR, som på en oppsikts-
vekkende måte tar deg til en 
annen verden. Priser fra 2 000 
kroner. www.samsung.no

De som overlever, 
er de som raskt 

og hardt kan ned-
skalere, lukke, 

reorganisere og 
refinansiere.

Tygve Hegnar
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pusse opp? besøk norges største

boligmesse
MESSEOVERSIKT - HØST 2015

Aktiviteter / NYHETer / eksperthjelp
inspirasjon / foredrag / messetilbud
tips & råd / opplevelser / barnepark ++

MØT OPP OG DELTA I ÅRETS STORE 
MESSEKONKURRANSE PÅ BOLIGMESSEN

VINN HUS OG GARASJE 
FOR 1.3 MILLIONER KRONER
La din boligdrøm bli virkelighet - hedalm-anebyhus.no

#boligmesse facebook.com/boligmesse boligmesse.no

Bergen Vestlandshallen 04.09 - 06.09 
Oslo/Bærum Telenor Arena 11.09 - 13.09 
Ålesund Sparebanken Møre Arena 18.09 - 20.09 
Arendal	 Sør	Amfi	 02.10	-	04.10	
Skien Skien Fritidspark 09.10 - 11.10 
Drammen Drammenshallen  23.10 - 25.10 
Kristiansund Braatthallen 30.10 - 01.11 
Tromsø Fløyahallen 06.11 - 08.11 
Trondheim Trondheim Spektrum 13.11 - 15.11 
Mosjøen Mosjøhallen 20.11 - 22.11



Geberit AquaClean
Toalettet som rengjør deg med vann.

Det nye 
velvære.

Opplev en helt ny følelse av friskhet og renhet med 
Geberit AquaClean Mera: Toalettet med dusjfunksjon 
rengjør deg enkelt med temperert vann. Et knappetrykk 
er alt som skal til. For bedre hygiene og velvære.

→  www.geberit-aquaclean.no/mera eller 67 97 82 00
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InvIterte tIl 

boligdebatt

Nyheter fra 
Huseiernes Landsforbund

 MEDLEMSNYTT //      87-94Si
D

E

Da Arendalsuka ble arrangert for første gang i 
2012, ble den umiddelbart en stor suksess. Ar-
rangementet har mange likhetstrekk med Al-
medalsveckan og Båstadseminaret i Sverige, 
og er nå blitt en viktig 
møteplass for ledere i 
politikk, samfunns- og 
næringsliv, media og 
lokalbefolkning. I et 
valgår blir Arendalsuka 
ekstra viktig.
 HL hadde egen 
stand like ved Pollen 
hvor medlemmer kun-
ne komme innom for å 
slå av en prat, men had-
de også invitert til po-
litisk debatt. Fredagen 
stilte kommunalminis-
ter Jan Tore Sanner (H), 
Marianne Martinsen 
(Ap), Geir S. Toske-

dal (KrF), Anne Beathe Tvinnreim (Sp), Hans 
Andreas Limi (Frp) og Karin Andersen (SV) til 
debatt sammen med Peter Batta fra Huseiernes 
Landsforbund. Debattleder var Oddvar Sten-

strøm, og arrangemen-
tet ble overført direkte 
på TV2. Beskatning av 
boligen var et av tema-
ene. Samtlige var enige 
om at primærboligen 
bør skjermes, men SV 
ga uttrykk for at de ville 
begrense rentefradraget 
for hytter og sekundær-
boliger.
 Det er lite håp om å 
bli kvitt eiendomsskat-
ten all den tid samtlige 
partier med unntak av 
Frp mener det er opp 
til lokalpolitikerne å av-
gjøre dette spørsmålet. 

Øker  
fortsatt
1. august hadde HL 
216 885 medlem-
mer. Det er 4000 
flere enn ved 
årsskiftet.

Lei ut
10 000 studenter 
står på venteliste 
for å få student-
bolig. HL opp- 
fordrer huseiere  
med rom til overs  
å leie ut!

Arendalsuka er blitt en viktig arena for alle som vil markere 
seg politisk. HL satte boligpolitikk på dagsordenen.

På nynorsk
HLs husleiekon-
trakter finnes nå 
på norsk, engelsk, 
polsk, urdu og på 
nynorsk.

SYNLIGE: Generalsekretær Peter Batta og 
utredningssjef Dag Refling på stand for HL 
i Arendal sentrum. Her har de fått besøk av 
styremedlem Steinar Dugstad fra Arendal.
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Forbruker-
organisasjonen 
for boligeiere 

Da jeg overtok stafettpinnen som administrerende 
direktør fra Peter Batta i november 2014 satt vi oss 
ned sammen med ledergruppa for å spikre målet som 
vi skulle jobbe videre mot. Målet ble satt. Vi skal ta 
en tydeligere posisjon som forbrukerorganisasjon for 
boligeiere. Noe av det som gir oss en særlig styrke 
som forbrukerorganisasjon er at vi er 100 prosent 
medlemsfinansiert, uten noen form for offentlig eller 
annen støtte. Vi står derved fritt til enhver tid å bruke 
ressursene våre til det vi mener er best for deg som 
medlem. 
 For en del tiår siden var de fleste av våre medlem-
mer bosatt i Oslo og Akershus. Etter hvert som vi har 
vokst har dette endret seg og i dag er medlemmene 
godt representert i hele landet. Det forplikter. Vi har 
systematisk bygd opp et nettverk av distriktsledere 
landet rundt for å bistå dere i det daglige. De fleste av 
våre distriktsledere har i tillegg en egen næringsvirk-
somhet som for eksempel advokat, eiendomsmegler 
eller takstmann. Felles for alle er at de har kunnskap 
om eiendom og et sterkt engasjement for deg som 
boligeier. I denne spalten vil jeg ha fokus på de gode 
eksemplene og historiene om hvordan vi bistår dere 

som medlemmer. Her er en 
slik historie: 

      I juli 2005 kjøpte et 
ektepar, som er med-
lemmer i HL, tomt på 
Kalvetangen i Nøtterøy 
ved Tønsberg. Like etter 
overtakelsen av huset 
kom det sprekker i gulv, 

tak og vegger. I 2011 
fastslo eksperter at 
huset sank, og ek-
teparet saksøkte 

husbygger og maskinentreprenørfirmaet som gjorde 
grunnarbeidet. Grunnen var av leire, og da huset på 
nabotomta ble bygd, hadde det blitt pælet.
 Paret tapte først runde i tingretten, og  det kunne 
ha kostet dem dyrt. Advokat Thor Johan K. Larsen i 
Skien, som er leder i Huseiernes Landsforbund Tele-
mark, førte saken for ekteparet i 
Agder lagmannsrett. Det er mange 
ulike scenarioer ved setningsska-
der, men denne saken fra Nøtterøy 
i Tønsberg er et «worst case»-sce-
nario, som heldigvis endte bra. Og 
paret hadde ikke gjort noe annet 
enn det hvem som helst kunne ha 
gjort – de stolte på maskinentre-
prenøren og fagfolkene.
 Entreprenøren kunne egentlig bare ha snakket 
med naboen først. Grunnforholdene varierer fra sted 
til sted og konsekvensene av mangelfullt grunnar-
beid, som hele huset skal stå på, kan bli veldig dra-
matiske. Det er nok en del entreprenører som ikke vet 
hvilket ansvar de egentlig har: En skal utføre jobben 
på fagmessig vis, dra omsorg for deg som forbruker 
og eventuelt fraråde deg løsninger som du ikke er 
tjent med. 
 Lagmannsrettens dom slår fast at entreprenøren 
burde undersøkt grunnen nærmere, eller rådet ekte-
paret til å foreta en grunnundersøkelse av geoteknisk 
fagkyndige. Entreprenøren og utbyggeren må betale 
ekteparet 6,5 millioner kroner og dekke saksomkost-
ningene.
 En solid innsats av distriktsleder Thor Johan K. 
Larsen. Et betydelig beløp i erstatning til våre med-
lemmer i Tønsberg, som hadde HL i ryggen når de 
trengte det. 
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er administrerende direktør 
i Huseiernes Landsforbund



89

Aust-Agder har fått ny distriktsleder. Cecilie Thorbjørnsen 
er ekte sørlending og kjenner hjemfylket ut og inn.

– Jeg kjenner jo Huseiernes Landsforbund 
godt fra tidligere. For meg har de alltid 
hatt en sterk stemme i boligdebatter og på 
den politiske arena. Jeg er genuint interes-
sert i alt som har med bolig å gjøre, så å ta 
et verv som dette ligger veldig naturlig for 
meg, forklarer Thorbjønsen.

Lang fartstid
Thorbjørnsen har rukket mye på sine 41 
år. Ved siden av mann og fire barn har 
nesten hele arbeidskarrieren vært bolig-
relatert. Allerede i 1996 begynte hun som 
sekretær for Espen Solum, mangeårig dis-
triktsleder i Vest-Agder.
 – Da jeg var hos Solum fikk jeg natur-
ligvis god kjennskap til HL. Etter hvert fikk 

jeg bein å fly på. Jeg studerte biologi ved 
NTNU og Eiendomsmegling på BI. Etter å 
ha jobbet forskjellige steder har jeg ende-
lig oppfylt grunderdrømmen og driver nå 
mitt eget selskap innen eiendomsrådgiv-
ning, sier Thorbjørnsen.
 Fra sitt firma «Villa Cecilie», som hun 
startet i 2015, driver hun med rådgiv-
ningstjenester for boligformål. 
 – I all hovedsak betyr det at vi har 
fokus på eiendomsrådgivning til privat-
markedet og til utbyggere og profesjonelle 
aktører. Typiske arbeidsoppdrag kan være 
prosjektledelse, overskjøting av eiendom, 
seksjonering, fradeling av boligtomter, 
verdivurdering av fast eiendom og slike 
ting, for klarer hun.

Motivert
Thorbjørnsen ønsker å videreføre den 
gode jobben som allerede er blitt gjort fra 
HLs side i Aust-Agder. Hun er tydelig på 
at man hele tiden må se fremover og lete 
etter noe man kan forbedre seg på.
 – Hva kan vi forvente av deg som leder i 
Aust-Agder?
 – Jeg kommer til å være engasjert i job-
ben. Det skal være lett å finne oss i Aren-
dal og det skal være lett å nå meg på tele-
fonen eller mail. Nettverket mitt er stort 
og bredt, og det har jeg tenkt å dra nytte 
av når jeg får henvendelser fra medlem-
mer. Det må være et mål at jeg skal kunne 
hjelpe med nær sagt hva som helst som er 
boligrelatert, avslutter Thorbjørnsen.

Ny distriktsleder i Aust-Agder

  MEDLEMSNYTT // SEPTEMBER 2015
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Lykkelige 
vinnere får 

nytt kjøkken

TeksT og foTo: Rikke ÅseRud

Jubelen sto i taket da P4-kokk Christer Berens på 
direkten forkynte at Kristine Saltnes og Torger Johansen 

hadde vunnet et flunkende nytt kjøkken fra Montér. 

– Er det sant? Det er ikke sant?! Å, guri, 
nå ler vi og gråter vi om hverandre her! 
Kristine Saltnes kunne knapt tro sine egne 
ører da telefonen kom fra P4: Sammen 
med daværende samboer, nå ektemann, 
Torger Johansen var hun trukket ut som 
den heldige vinner av et helt nytt Aubo-
kjøkken fra Montér. Premien har en verdi 
på over 200 000 kroner. 
 Konkurransen om å vinne nytt kjøk-
ken gikk på P4 på forsommeren, og var et 
samarbeid mellom radiokanalen, Montér 
og Huseiernes Landsforbund. Over 10 000 
meldte sin interesse og knivet om å bli de 
heldige vinnerne av den gjeve premien. 
 Saltnes og Johansen bor i Svelvik uten-
for Drammen, der de kjøpte hus for hal-
vannet år siden. 
 – Det var et oppussingsobjekt med 
mange rare løsninger, og alt av gulv, veg-
ger og tak var skjeve. Vi har jobbet hardt 
og gjort mye selv og fått stua slik vi ønsket 
den, men kjøkkenet hadde vi ikke hatt råd 
til å gjøre noe med på veldig lenge, fortel-
ler Saltnes.
 Det gamle kjøkkenet ser ved første 
øyekast helt fint ut. Det tenkte Saltnes og 
Johansen også at det var, da de kjøpte bo-
ligen. 
 – Men det du ikke ser, er blant annet 
alle musene som krafset og kraslet inne i 
skapene her i vinter, fordi det ikke er skik-
kelig tett her. Alle benkeplatene er dessu-
ten for lave, fordi de er montert for å være 
i flukt med vinduskarmen. Det er feil på 
kjøkkenviften, og det meste er skjevt og 
slitt og fullt av flekker, sier Saltnes. 
 – Nå gleder vi oss som barn til å få 
nytt kjøkken på plass. Da skal vi sørge for 
å tette for musene alle veier! Nytt vindu 
må vi nok også få inn. Og så ønsker vi oss 
bedre utnyttelse av plassen. Kjøkkenet er 
lite, men vi kan helt sikkert få smartere 
oppbevaringsløsninger, og ikke minst litt 
penere fronter enn vi har i dag, smiler Salt-
nes. raa@huseierne.no 

JUBELHØST: Først bryllup – så nytt kjøkken. Torger Johansen og Kristine Saltnes 
(begge 32) giftet seg i slutten av august. Nå står montering av nytt kjøkken på programmet. 

SKAKT: Skjevt og skakt og lave benke-
plater. Kjøkkenet bærer preg av dårlig 

utførelse. Og om vinteren av mus. 

STYGGE MERKER: Merker som ikke kan 
vaskes bort har irritert Kristine lenge. 

OPPBEVARING: I det nye kjøkkenet skal 
det bli bedre oppbevaringsplass, håper 

det unge, nygifte paret. 
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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!

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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Vellykket 
internasjonal 

kongress

TeksT: Rikke ÅseRud

I slutten av juni var Huseiernes Landsforbund i Norge 
vertskap for den 43. internasjonale huseierkongressen. 

Huseierorganisasjoner fra hele Europa deltok. 

Huseiernes Landsforbund har en rekke 
søsterorganisasjoner i Europa, samlet un-
der paraplyorganisasjonen UIPI (Union 
Internationale de la Propriété Immobi-
lière.) Medlemmer i UIPI møtes jevnlig til 
internasjonale kongresser for å diskutere 
aktuelle boligspørsmål. I sommer var det 
Huseiernes Landsforbund som var vert-
skap for den 43. internasjonale huseier-
kongressen i rekken. Den ble avholdt i et 
Oslo i strålende sol fra 26. til 28. juni i 
år. Rundt 150 deltagere fra 28 land deltok.
 
ung på boligmarkedet
Temaet for konferansen var unge på bo-

ligmarkedet. Europaminister Vidar Hel-
gesen holdt åpningstalen, der han blant 
annet fokuserte på finanskrisens negative 
innvirkning på unges evne til å komme 
inn på boligmarkedet i Europa etter 2009. 
Deretter redegjorde han for situasjonen i 
Norge, der vi i stor grad har vært forskånet 
for finanskrisen, men hvor raskt økende 
og høye boligpriser er en etableringsbar-
riere for ungdom. 
 Etter åpningstalen ønsket styreleder 
i HL, Andreas Christensen velkommen, 
og UIPI-leder Stratos Paradias sa noen 
velvalgte ord. Deretter var resten av hel-
gen satt av til foredrag, diskusjoner og 

workshops. Blant hovedforedragsholder-
ne var den anerkjente professor Duncan 
McLennan fra universitetet i St. Andrews 
i Skottland.
 
Fikk se Oslo
I tillegg til det faglige fikk deltagerne også 
se Oslos skjærgård, på båttur til Oscars-
borg fredagskvelden. De fikk også med 
seg en danseforestilling på Operaen på 
lørdagsformiddagen, gallamiddag på Ho-
tel Royal Christiania lørdag kveld, samt en 
guidet tur i Oslo søndag formiddag.  

I SOMMERSOLEN: Delegater fra 28 land møttes i Oslo for å diskutere bolig-
spørsmål i juni. Litt opera fikk de med seg på kjøpet. Foto: Dag Erik Kongslie.

Statsråd Vidar Helgesen (H) fokuserte på 
de unges evne til å komme inn på bolig-
markedet både her hjemme og i Europa. 
Foto: Nina Granlund Sæther.
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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
Cecilie Thorbjørnsen 
Arrestbakken 3
4836 ARENDAL 
Mobil 47 68 47 86 
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 
Mobil 95 08 31 04 
hedmark@huseierne.no

OPPLAND SØR
Werner Forr Nystuen 
Spinneriveien 7 
2615 LILLEHAMMER 
Telefon 61 25 79 00 
oppland@huseierne.no

OPPLAND NORD
Kåre B. Hansen
Storgata 2 H
2670 OTTA
Mobil 95 96 98 11
oppland–n@huseierne.no

BUSKERUD SØR
Fred–Ivar Myrseth 
Spikkestadveien 94
Postboks 62
3440 RØYKEN
Telefon 31 29 74 03
Mobil 91 78 52 72 
buskerud–s@huseierne.no

BUSKERUD NORD
Øivind A. Tandberg 
Stangsgate 7 
3510 HØNEFOSS 
Telefon 32 11 44 55 
Mobil 90 14 89 88 
buskerud–n@huseierne.no
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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,-

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-3-2015-HL-BUTIKKEN_HL-BUTIKKEN  5/8/15  11:21 AM  Page 2

Søker du håndverker?
Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget

Anbudstorget_Layout 1  6/7/12  2:10 PM  Page 1
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1. juni ble Espen Kherad-
mandi (29) ansatt som 
advokatfullmektig ved juri-
disk avdeling i Huseiernes 
Landsforbund. Avdelingen 
består nå av seks advo-
kater og tre advokatfull-
mektiger. Kheradmandi er 
utdannet ved Universitetet 
i Oslo, og har erfaring som 
juridisk konsulent i HL. 

Ny advokatfullmektig

Mange kurs i høst
Er du samboer, og lurer på hvilke juridiske rettigheter og plikter 
du har? Eller sitter du i styret i et borettslag eller sameie? Eller 
leier du ut sokkeletasjen? Huseiernes Landsforbund har i høst en 
rekke kurs om både samboerskap, styrearbeid, utleie og andre 
boligrelaterte temaer. Kursene settes opp rundt omkring i landet. 
Klikk deg inn på huseierne.no/kurs og sjekk høstens program for å 
se hva du kan få med deg i ditt område. 

Radonsug
Vi har ferdig sammensatte pakker 

som er enkle å installere.
Fra kr 4.662,-

Inkludert fri frakt.

www.radonbutikken.no

        - Tiltak som virker!

400-RADON
400 72366



95

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

BLIKK- OG TAKTJENESTER

BYGG- OG TØMRETJENESTER

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

GRAVEARBEID

Ønsker du å annonsere 

på disse sidene, 

ring Malin Solvang, 

tlf. 477 12 424 

eller send en e-post til 

ms@hsmedia.no

Grorud Gjerde A/S
Peter Møllers vei 5 b, 0585 Oslo

Tlf.: 22 27 55 59 
Fax: 22 27 06 91

Mobil: 90 11 35 83
post@grorudgjerde.no

ALT I TRE OG FLETTVERKSGJERDER

Støtterekkverk av rør
Langs gangvei/sykkelvei 

Innredning av loft/kjellerboder
Sykkelstativer og strekkmetalltrapper

Grorud Gjerde A-S_Layout 1  6/11/12  11     
GJERDE OG GJERDEPORTER

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      

SKORSTEINSARBEID

TANKRENS

TEKNISK RÅDGIVNING

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

Rydde?

butikk.ragnsells.no

Husk 12% medlemsrabatt på container og SmartBag

(Rabattkode i nettbutikk: HL)

www.ragnsells.no
08899

MILJØ OG GJENVINNING



RISSKOV BILFERIE

Ring & hør nærmere • Åpent hverdager 9-17.Oppgi kode: BOLIG

 www.risskov.no � 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

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

Det moderne hotellet Scandic
Sydhavnen ligger i kort avstand
fra sentrum av Danmarks vakre
hovedstad, og det er godt med
offentlig transport fra hotellet.
Flott Spa på takterrassen.

| København

Fantastisk hotell
Scandic Sydhavnen

2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
Gratis internett
Gratis parkering
Sentralt i København

SPAR OPP
TIL 523,-

1.119,-
Ankomst: Inntil 10.01.16

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

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 30.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 60 / døgn

Nyt den typisk norske
høyfjellsatmosfæren med et
besøk hos familien Halland. De
forvalter hotellet som et stykke
kulturhistorie det er med
rosemaling og himmelsenger i
utvalgte rom.

| Hallingdal

Høstdager på fjellet
Dagali Hotel

2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
2 x 3-retters middag/buffet
Kaffe / te etter middagen
Gratis badstu, trening & wifi

SPAR OPP
TIL 680,-

1.299,-
Ankomst: Inntil 30.09.15

Scandic Crown ligger i hjertet av
Gøteborg og veldig koselig til.
Dette gjør hotellet til et ideelt
sted hvis du ønsker å koble av
og ha alt rett rundt hjørnet.
Flott relaxavdeling

| Gøteborg

Byferie med flotte utflukter
Scandic Crown

2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
Adgang til boblebad og badstue
Adgang til fitness
Gratis internett

SPAR OPP
TIL 354,-

1.069,-
Ankomst: Inntil 09.01.16

• 2 x overnatninger
• 2 x frokostbuffet
• 2 x 3-retters meny ink. kaffe
• Gratis internet
• Gratis parkering

Deilig SPA opphold
Quality SPA & Resort Norefjell 

««««

SPAR OPP
TIL 940,-

1.599,-Quality Spa & Resort Norefjell har to år på rad blitt kåret til Norges beste 
Spa. Kun 1 drøy time fra Oslo kan du nyte noen herlige rolige dager.

Ank.: Inntil 18.12.15 |

MER 
ENN 700 

HOTELLER PÅ
WWW.RISSKOV.NO

utvalgte rom.

Høstdager på fjellet
SPAR OPP 680,-

Fantastisk kulturhistorie

og ha alt rett rundt hjørnet.
Flott relaxavdeling

Byferie med flotte utflukter

og ha alt rett rundt hjørnet.
Flott relaxavdeling

Byferie med flotte utflukter

Opplev
Gøteborg

Flott relaxavdeling

SPAR OPP 354,-

4««««
wellnessophold

Flott Spa på takterrassen.

4«««« wellness opphold

opplevelser. Kort vei til fine
strender og flere av
Nordjyllands spenne byer.
30min fra Fredrikshavn

Ferie nær Skagen

SJEKK 
PRISEN

Så billig, at du ikke har råd til å bli hjemme
4««««

WELLNESS
til 

knallprisknallpris

Herlige dager
på fjellet

Hus_Bolig_V1.indd   2 13-08-2015   14:06:03
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Hus og Bolig 4-2015
deadline 18.08.15

Hus og Bolig 4-2015 deadline 18.08.15

Bilde settes inn av redaksjonen. 

Setningen er:
Peter Batta blir ikke arbeidsledig selv
om Elisabeth Kristensen har overtatt
som leder i organisasjonen.

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

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

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

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

Hus & Bolig
Fred. Olsensgate 5
0152 OSLO

kr 10,50

LØSNINGSSETNINGEN ER:

N
r. 

4 
- 2

01
5

Svaret på oppgaven i nr 4 må vi ha senest 1. oktober 2015

I nr. 1 var løsningen “Fagfolk mener 
Statens strålevern sprer radonfrykt”. 
Premie sendes til Odd-Egil Gundersen 
i Oslo, Valter Marthinussen, Nord-
strøno og Reidun Prestbø, Oslo. I nr. 
2 var løsningen “Vigdis Hjort har i sin 
siste bok skrevet om Alma som er 
HL-medlem”. Premie til Aina Elisabeth 
Reinholdtsen, Melbu, Liv Gislaug 
Bernås, Borgen og Egil Berentsen, 
Stavanger. “Omtrent to tredeler av 
energiforbruket i en enebolig går til 
oppvarming” var løsningen i nr. 3. 
Flaxlodd sendes til Dyre Schjønberg, 
Ski, Laila Nyborg, Tromsø og Sverre 
Johansen i Moss.

Send gjerne løsningen på epost til 
kryssord@huseierne.no. Vinnerne blir 
offentliggjort i nr. 6 - 2015.

 KRYSSORD // SEPTEMBER 2015

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



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.

25
.9

.1
7

Flotte 
vervepremier!

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.

Medlemstilbud på elektrotjenester
• 10 %  rabatt på ordinær  timepris
• 30 % rabatt på elektromateriell ved utførelse av timebasert oppdrag
Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer. Medlemsinformasjon må oppgis ved 
bestilling. Finn din nærmeste Elfag elektriker på www.elfag.no

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. 

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 83 91 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. 21 96 03 50 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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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.

Medlemstilbud på elektrotjenester
• 10 %  rabatt på ordinær  timepris
• 30 % rabatt på elektromateriell ved utførelse av timebasert oppdrag
Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer. Medlemsinformasjon må oppgis ved 
bestilling. Finn din nærmeste Elfag elektriker på www.elfag.no

Som HL-medlem får du:
• TOPP 5-GARANTI på strømprisen, eller 
• HL-SPOT,  spotpris + 25 kr/mnd + 2,85 øre/kWh inkl. mva.
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Bestill på huseierne.no, eller ring 810 33 700. 
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Rabatt på solskjerming og garasjeporter
30% rabatt på sol- og innsynskjerming fra 01.10. - 31.03. og 25% resten av året 
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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
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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 83 91 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. 21 96 03 50 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.  
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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)
 



CTC varmepumper er moderne, effektive og beregnet for nordiske forhold.  
Med varmepumpe for vannbåren varme reduseres fyringsutgiftene, inneklimaet blir 
bedre og komforten øker. Energyflex er standard i alle våre varmepumper.  
Dette gjør at du enkelt kan, nå eller senere, bygge på anlegget med solvarme,  
biokjele m.m for å varme opp din bolig. Vil du vite mer?  
Bestill gratis infopakke på ctc.no.

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

Returadresse:
Huseiernes 
Landsforbund
4896 Grimstad
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