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Svært gunstig  
INNBOFORSIKRING

De fleste av oss har en innboforsikring. Men har du noen gang  
tenkt på om forsikringssummen er riktig? Legger du sammen alt du eier  

av møbler, elektronikk, bøker, musikk og filmer, kjøkkenutsyr og alt  
i klesskapene blir det fort store summer.

VIL DU VITE MER? 
Gå inn på huseierne.no, les mer og se  

hva forsikringen vil koste deg.

12
9,-



3

59 Areal: Lær deg begrepene

62 Løsøre og tilbehør

  8 10 ord du bør kunne

10 Huseiernes flyktningaksjon

12 Pass opp for frosne boblebad

15 Kjøper bil for boliglånet

18 Trenger man boligkjøperforsikring?

22 Takvinduer: Varme hindrer isdannelse

25 – Gammeldags å bruke dopapir?

31 Har dere en heisansvarlig?

38 Flere våte kjellere

innhold

Venter Våtere Vær

Oppgradert

HUS&BOLIG // FASTE SIDER

54  Debatt
83  Nytt på markedet
97  Kryssord
98  Medlemsfordeler

38

71 78

Det er skremmende hvor store klima-
endringer vi får og hvor fort de kommer.

Bente Wahl

05  Leder
06 Peter Batta har ordet
47  Sett & hørt
50  Hus & Bolig spør: 
 Aune Sand

Statsmeteorolog Bente Wahl forventer enda våtere og villere vær 
fremover. Det betyr mange oversvømte kjellere. Foto: Hampus Lundgren

Reidun England og sønnen Ulrik 
venter på vinteren. Da får de svar 
på om energitiltakene  virker. 
Foto: Hampus Lundgren

Finner Varme
Flere hundre meter ned i grunnen 
finnes lagret solenergi. Den kan 
utnyttes. Foto: Rikke Åserud

er dOpapir 
gammeldags?
Det hevder designeren Christoph 
Behling. Han foretrekker vann til 
rengjøring. Foto: Scanstockphoto.
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Pilen som viser vei til 
god besparing!

Energimerking av varmeprodukter opptil 70 kW fra 26.09.2015 
Hvilken merking (bokstav/farge) varmepumpen får avgjøres av hvor ener-
gieffektiv den er under ett helt år. Årsvarmefaktoren (SCOP) viser hvor 
mye ett normalhus sparer under et normalår. Vår topptestede luft/vann-
varmepumpe Compress 6000 AW har f.eks. en SCOP på 4,89 noe som 
innebærer at den i løpet av et år avgir nesten 5 ganger mer energi enn 
den forbruker. Hvordan man måler SCOP er klart regulert og gir et bra og 
ærlig bilde av virkelig besparing. Compress 6000 AW får A++

www.bosch-climate.no
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I skrivende stund vet vi ennå ikke hvem som blir ord-
fører i Oslo eller hvem som skal sitte i byrådet. Men 
rundt om kring i landet begynner det å bli klart hvem 
som skal styre de neste fire årene.  
 Noen forlater sine politiske verv med lettet hjerte 
etter mange års innsats, andre blir skjøvet ut i kulden 
høyst ufrivillig. Inn kommer nye koster som vi har stemt 
frem. Selv har jeg politisk engasjerte venner og bekjen-
te fra ytterst på venstresiden, via sentrumspartiene og 
lokale bygdelister til ytterste høyre fløy. Flere av dem 
er blitt valgt inn i kommune- og bystyrer denne høsten 
etter iherdig valgkamp både lokalt og 
på Facebook. Noen er erfarne, andre 
er førstereis. Foran dem ligger fire år 
med hardt arbeid, endeløse bunker 
med papirer som skal leses og utal-
lige møter på kveldstid. Tenker jeg. 
Og er glad jeg slipper. Samtidig setter 
jeg pris på at noen tar på seg det an-
svaret og den jobben som følger med 
det å være lokalpolitiker.
 Drivkraften er ønsket om å gjøre 
ting på best mulig måte. En tro på 
at man kan forandre, kan få til noe. 
Det handler om omsorg for nærmiljøet, men også om 
makt.
 Svært mange av mine politiske venner brenner for 
noen få kjernesaker: Nye skolebygg, flere idrettsan-
legg, en verdig rusomsorg, bevaring av grøntarealer, 
omlegging av veier eller å legge til rette for stabile ar-
beidsplasser – for å nevne noen eksempler. Det er det 
de har lyst til å engasjere seg i. Men som min venninne 
sa her om dagen: Jeg må bruke krefter på mye annet 
også – som ikke alltid er like morsomt og som jeg ikke 
kan så mye om: Overvann og spillvann og kloakkled-
ninger og sånn… Høyst aktuelle problemstillinger nå 
som Petra akkurat har feid over østlandsområdet og 
gjort skade for millioner av kroner.

 Er pengesekken fyldig, er det lett å si ja til gode 
tiltak enten man sitter på høyre- eller venstresiden. Er 
inntektene små, og utgiftene store, kan det være gan-
ske krevende. Få tenker over at de aller fleste pengene 
– også i et kommune- eller bystyre – går til faste utgif-
ter; til lønn, husleie, nedbetaling av lån med mer. Det 
er det som blir igjen når alle forpliktelsene er dekket, 
man kan trekke tau om. Hvis det da er penger til overs. 
  En av dem som fikk fornyet tillit denne høsten, 
var ordfører Janne Fardal Kristoffersen (H) i Lindes-
nes. I forrige kommunestyreperiode kjempet hun med 

nebb og klør for å få kommuneøko-
nomien på fote. Og hun klarte det. I 
flere år hadde de brukt mer enn de 
hadde, med den følge at Lindesnes 
havnet på ROBEK-listen. Der var de 
i godt selskap med andre kommuner 
i økonomisk ubalanse som må ha 
godkjenning fra departementet for 
å kunne ta opp ytterligere lån eller 
inngå langsiktige leieavtaler. 
    – Min viktigste jobb er å få en sunn 
og fremtidsrettet økonomi. Det blir 
garantert tøffe tak, men ingen av oss 

kan ha større utgifter enn inntek-
ter. … Vi må ha fokus på å pri-
oritere det viktigste og heller 
la mindre viktige oppgaver 
ligge, påpeker hun. Måtte fle-
re kommunepolitikere tenke 
som henne!

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

Vi må ha fokus på 
å prioritere det 

viktigste og heller 
la mindre viktige 
oppgaver ligge.

ngs@hus eierne.no

Hampus Lundgren

  Leder // NiNa graNluNd sæther
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Folket har talt. Kommunevalget ble en skikkelig 
«blåmandag» for regjeringspartiene og de to støtte-
partiene. De gikk totalt tilbake med nærmere åtte 
prosentpoeng. Resultatet blir mange nye fjes i landets 
428 kommunestyrer. De virkelige vinnerne ble Miljø-
partiet De Grønne, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. 
Miljøpartiet traff med slagordet «grønt skifte», Sen-
terpartiet har åpenbart vunnet velgere som ikke liker 
sentraliseringen som foregår, mens 
Arbeiderpartiet har vært et trygt hol-
depunkt for misfornøyde velgere fra 
de borgerlige partiene.

Flyktningestrømmen i Europa 
påvirket innspurten
I god tid før valget visste vi at det 
blåste en kraftig, grønn vind blant 
velgerne. Men det som ingen forutså 
var at den siste uken i valgkampen 
skulle bli dominert av flyktninge-
strømmen i Europa. Det førte blant 
annet til at debatten om eiendomsskatt nærmest for-
svant i mediebildet.
 Som ved tidligere kommunevalg laget vi en kam-
panje mot eiendomsskatt. Den viktigste grunnpilaren 
for HL er at boligen er et nødvendig velferdsgode for 
oss alle. Derfor må hus og hjem skjermes for beskat-
ning. Eiendomsskatten treffer i tillegg blindt da den 
ikke tar hensyn til eierens inntekt, gjeld eller betje-
ningsevne. Kampanjen vår ble gjennomført med 10 
ulike tekster i Radio Norge, P-4 og Radio Metro. Som 
helt ny satsing var vi aktive i sosiale medier. I Oslo 
hadde vi dessuten plakater i takbuene på trikker, t-
bane og busser. Dessverre var det trykkfeil på de før-
ste plakatene som ble satt opp. De ble derfor tatt ned 
og skiftet ut. Dette var meget beklagelig og vi har tatt 
selvkritikk for dette. 

Mye rot i Bergen og Tromsø
Til tross for at de borgerlige partilederne stort sett har 
fått høre at de gjorde en god valgkamp, opplevde de 
en skikkelig bakrus. I all hovedsak har de sine lokal-
partier å takke for dette! Særlig i Høyre. I Bergen har 
det vært intern uro og rot de to siste år. Det er heller 
ikke godt politisk håndverk å avvikle eiendomsskat-
ten for deretter å gjeninnføre den to år senere. Kristin 

Clemet understreket dette i valgopp-
summeringen på NRK TV dagen et-
ter valget: «Det har vært fryktelig mye 
rot både i Bergen og Tromsø» var 
hennes formulering. 

«Hjemmesitterpartiet» er størst
Kun 59,7 prosent av velgerne avga 
stemme ved kommunevalget. Mer 
enn 40 prosent av velgerne holdt seg 
altså unna. Forklaringene spriker. Vi 
kan nok regne med at en del mis-
fornøyde borgerlige velgere valgte å 

være hjemmesittere, men det er uansett et demokra-
tisk problem når hjemmesitterne er Norges desidert 
største «parti. 
 Frem mot neste valg regner jeg med at partiene 
har lært at krangel, bråk og uro ikke fører til flere 
sympatisører og velgere. Snarere tvert imot! Slitasje er 
vanlig i alle samarbeid, men bør ikke stilles ut…

Hva blir konsekvensene av valgresultatet?
Det mest interessante blir hva Miljøpartiet egentlig 
står for, når valg av samarbeidspartner skal skje rundt 
om i landet. Om det ikke helt blir «grønt skifte», vil 
vi nok få se en «grønn vridning» av politikken, men 
med hvilken bakgrunnsfarge?
  Det vi kommer til å merke de neste fire år er mer 
eiendomsskatt. Ikke bare vil nok Oslo innføre denne 

Folket har talt: Blå-
mandag vil gi mer 

eiendomsskatt både 
på bolig, hytte og 
næringseiendom.

Blåmandag vil gi m er skatt
  GENERALSEKRETÆREN // HAR ORDET

Eiendomsskatt Oslo: Prosentvis endring i median utlignet skatt gruppert 
etter samlet inntekt før skatt og ligningsverdi på primærbolig i 2013.6 
Kilde: SSB og Menon

24 pRoSENT 
av OslOs hushOldniger 
med inntekt under 

500 000 KR 
vil få vesentlig mer skatt
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Blåmandag vil gi m er skatt
skatten, men også andre kommuner. I 2015 betaler 
norske huseiere vel 10 milliarder kroner i kommunal 
eiendomsskatt. Mitt tips er at dette vil øke til minst 
15 milliarder om fire år. Så får vi se om vi da har fått 
enda bedre eldreomsorg, barnehagetilbud og kvalitet 
på skole og utdanning enn vi ville fått ellers. Det var 
nemlig slagordene til valgvinnerne den 14. septem-
ber i år.

HL-aksjonen «Skaff bolig til flyktningene»
Styret i Huseiernes Landsforbund har beslut-
tet at også vi og våre medlemmer må gi 
en håndsrekningen til flyktningene som 
på grunn av forferdelig krig må forlate 
sine hjemland. Aksjonen vil være at vi 
oppfordrer våre medlemmer og andre 
huseiere som har ledig husrom 
å leie dette ut til flyktnin-
gene. I skrivende stund er 
aksjonen under forbe-
redelse, men du kan 
nå lese mer om den 
på vår hjemmeside 
www.huseierne.no.

Du kan følge Huseier nes Landsforbund 
på Facebook og Twitter.

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

går under sterk tvil til Oslo Arbeiderparti for deres konsekvente 
og rå valgkamp for innføring av eiendomsskatt. Hele valgkamp-
korpset var åpenbart drillet til fingerspissene om at all motstand 
mot eiendomsskatt skulle slås ned som løgnpropaganda. Ray-
mond Johansen sto frem som garantist for at det ville bli innført 
en moderat eiendomsskatt og at inntektene skulle brukes til  
500 nye pleiere i eldreomsorgen og full barnehagedekning. 
 Under valgkampen påviste vi at den nye eiendomsskatten 
ville føre til økt skatt for hvert år og at stadig flere vil få denne 
skatten når boligprisene – og dermed ligningsverdiene – stiger. 
Dette ble karakterisert som løgnpropaganda. 
 Vi skal følge nøye med på utviklingen av eiendomsskatten 
i Oslo. Før neste valg skal vi ta en evaluering av om Raymond 
Johansen betaler 177 kroner per måned i eiendomsskatt og om 
det bare er 22 prosent av boligeierne i Oslo som avkreves skatten. 
Vi skal også kreve dokumentasjon på om det er ansatt 500 flere 
pleiere i eldreomsorgen og om det har blitt full barnehagedek-
ning. Etter det skal vi vurdere ordet løgnpropaganda en gang til.

fra BATTA

går også til Oslo Arbeiderparti. Å gå til valg på et løfte om å 
innføre eiendomsskatt med et så stort bunnfradrag at det i 

virkeligheten blir det store flertall som bestemmer at et lite 
mindretall skal betale, er i strid med selve eiendomsskattens 
grunnidé om fellesskap.
         Den 4. september var førstesiden av Dagens Næringsliv 
preget av overskriften «Aps boligskatt kan være ulovlig».  
I artikkelen heter det blant annet.: «Kommunenes Sentral-
forbund, som rådgir alle landets kommuner i spørsmålet, 
tolker loven slik at bunnfradraget ikke kan settes høyere 
enn at minst halvparten av boligene blir skattlagt.» Men 
dette er ikke synspunkter Raymond Johansen legger vekt 
på.
       Det angriper selve solidariteten i skattesystemet når 
politikerne frister velgerne til å ramme bare den fem-
teparten av innbyggerne som har de mest verdifulle 
boligene, med et løfte om at ingen andre skal måtte 
betale. I virkeligheten er det slik at bare dersom skat-
ten kommer til å ramme LANGT FLER enn det som 
ble lovet før valget, vil eiendomsskatt i Oslo være 
utvilsomt lovlig. Men samtidig vil den da innebære et 

utvilsomt løftebrudd.

fra BATTA

@huseierne 22.sep
Advokatfullmektig Morten Fæste om hvor-
dan unngå problemer i et samboerforhold. 

Krisen i Hellas 
åpner for røverkjøp 
av ferieboliger 
mener mange 
eksperter.

Peter Batta 
Generalsekretær 
i Huseiernes Landsforbund
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Boligsalgsrapport

lånetakst

01
andelsleilighet

02

03

04
05

10 ord du 
bør kunne

Hva er egentlig punktfeste? Hva er en andelsleilighet? 
Og hva er forskjellen på takst og boligsalgsrapport? 

Skal du kjøpe bolig eller hytte møter du mange ord og 
betegnelser som kan være vanskelig å forstå. 

TeksT: NiNa GraNluNd Sæther

Et borettslag er et andels-
lag med formål å gi andels-
eierne bruksrett til en egen 

bolig i lagets eiendom. 
En andelsleilighet er en 

borettsandel som gir bruks-
rett til en av lagets boliger. 

Verditakst

En skjønnsmessig, veiledende 
vurdering av hva selger kan få 
for eiendommen i et normal-

marked. Settes av takstmann. 
Foto: Jonas Frøland  

/ NTBScanpix.

Veiledende takst som skal gi grunnlag for 
hvor mye eiendommen kan belånes med. 

punktfeste

I mange festekontrakter er tomtens 
størrelse ikke oppgitt. I stedet angis et 
punkt i terrenget hvor hus eller hytte 
skal oppføres. Dersom størrelsen 
ikke er oppgitt har fester fri råderett 
over et område på ett mål medregnet 
huset og avrundet etter forholdene på 
stedet. 

Et dokument basert på Norsk Standard 3600 som beskriver 
en eiendoms byggtekniske standard. Rapporten er spesielt 
utarbeidet med tanke på salg av eiendommen, og gir en 
beskrivelse av byggverk og bygningsdeler. Det blir utført 
visuelle observasjoner og inspeksjon på lett tilgjengelige 
deler av konstruksjonen. Rapporten skal gi systematisk 
og grundig informasjon om viktige forhold. 

  aktuelt // BOLIGkJØP
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Boligkjøperforsikring

Dette er en rettshjelpforsikring. Den dekker ikke feil 
eller mangler ved huset du kjøper, men dine egne og 

eventuelt motpartens saksomkostninger ved en 
rettssak. Foto: Svein Nordrum / NTBScanpix.

finansieringsBevis

En bekreftelse på hvor mye du kan få låne i banken, uten 
at du forplikter deg til å ta opp lånet. Kan brukes i flere 

budrunder inntil gyldighetsdato utgår.
Foto: Nina Granlund Sæther.

prisantydning

Skal etter eiendomsmeglernes bransjenorm 
gjenspeile markedsverdien av boligen ifølge 

megleren. Prisantydning skal ikke settes 
lavere enn selger er villig til å akseptere.

Foto: Scanstockphoto.

primærrom (p-rom)

De delene av bruksarealet 
som brukes til opphold, for 

eksempel stue, kjøkken, bad 
og soverom. Er normalt grunn-

laget for prisstatistikker.
Foto: Tyler Olsen / Scanstockphoto

Bruttoareal (Bra)

Arealet som gir uttrykk for 
hvor stor boligen er.  Måles fra 
innsiden av ytterveggene, 
og inkluderer de innvendige 
veggene og alle innrednings-
enheter. Arealet må være 
måleverdig; det vil si at det 
skal være minst 190 cm 
takhøyde og en bredde på 
minst 60 cm.
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 – Det betyr at vi per nå har drøyt 3 000 
sengeplasser rundt omkring i Norge. Vi 
imøteser med glede den positive opp-
merksomheten via Huseiernes Landsfor-
bund, sier Magne Henriksen i Vårt Land 
som er initiativtaker til nettsidene.
 – Det er viktig å få frem at det ikke hol-
der med et rom eller en seng, men det må 
være en selvstendig boenhet, poengterer 
Batta.

Med HL i ryggen
Huseiernes Landsforbund legger ikke byr-
den alene på medlemmene. Forbundet 
stiller gratis juridisk rådgivning til rådig-
het, for at terskelen for å gi husly skal bli 
så lav som mulig. Alle medlemmer som 
ønsker rådgivning i forbindelse med utleie 
til flyktninger får gratis juridisk rådgivning 
i alle saker som handler om utleieforhol-

Huseiernes Landsforbund aksjonerer nå 
for å hjelpe til i den dramatiske situasjo-
nen med den store flyktningestrømmen 
til Europa. HL oppfordrer  alle forbundets 
medlemmer som har kapasitet og anled-
ning til å være med og støtte denne dug-
naden.
 – Vi er en sterk organisasjon med 
mange godt etablerte medlemmer. Vi 
oppfordrer de med kapasitet og anledning 
til å melde seg til en god og tradisjonell 
norsk dugnad, for å møte en vanskeligstilt 
gruppe på en flott måte, sier generalsekre-
tær Peter Batta, som selv kom fra Ungarn 
til Norge som flyktning i 1956.
 All registrering skjer på nettsiden: 
Tilfluktshjem.no som administreres av 
avisen Vårt Land. Foreløpig har 1 630 per-
soner registrert seg. Snittet for hver som 
registrerer seg er 2,6 sengeplasser.

Huseiernes 
flyktningaksjon 

Foto: JarLe Grivi Brenna / nTBScanpix

Huseiernes Landsforbund oppfordrer alle forbundets medlemmer 
med ledige boenheter til å hjelpe flyktninger med husly.

det.  I tillegg jobber vi med å oversette vår 
utleiekontrakt til arabisk, slik at utleier 
og leieboer kan forstå kontrakten på like 
premisser. Dette er utrolig viktig for de ny-
ankomne.
 Når du registrerer deg som interessert 
blir informasjonen sendt rett til kommu-
nenivå, hvorpå man blir kontaktet der-
som kommunen har behov for din hjelp.
 Når du har blitt kontaktet av kommu-
nen kan du ta kontakt med vår juridiske 
avdeling hvis du har behov for ytterligere 
bistand, sier Batta.
 I dag foreligger det leiekontrakter på 
engelsk, polsk og urdu på huseierne.no. 
Disse er gratis for alle medlemmer. I til-
legg får alle som har boligforsikring i If 
en GRATIS UTLEIEFORSIKRING dersom 
de velger å leie ut husrom til flyktnin-
ger. 

 AKTUELT // UtLEIE    
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Nordmenn har lagt sin elsk på å senke 
seg ned i en stamp eller jacuzzi vinterstid. 
Hva er vel bedre enn å varme kroppen i 40 
graders vanntemperatur når luften utenfor 
holder minus 10? Men hva skjer dersom 
du endrer bruken og lar det stå tomt en 
vinter?
 – Normalt vil det ikke skje noen ting 
ettersom badekaret fint tåler å stå ute en 
hel vinter dersom det er tappet skikkelig 
for vann. Om ikke kan du naturligvis få 
en trist oppdagelse neste gang det skal 
brukes, forteller daglig leder Knut Giæver 
i HotSpring massasjebad.

Pass opp 
for frosne 
boblebad

TeksT: Dag Erik kongsliE

Ingen massasjebad er like. Er man uforsiktig 
kan man risikere at karet fryser om vinteren.

LUKSUS: Nord-
menn elsker å 

senke seg ned i 
varmt vann uten-

dørs. Men hva gjør 
man med boble-
badet når hytta 

skal vinterstenges? 
Foto: Pixtal / NTB-

Scanpix

Fikk badekaret ødelagt
Bente, som ikke vil stå frem med fullt 
navn, opplevde at hennes badekar på hyt-
ta i Søgne frøs i stykker tidligere en vinter. 
På grunn av hyppige strømbrudd ønsket 
hun å tappe badekaret tomt slik at hun 
ikke ville få problemer dersom strømmen 
ikke kom tilbake. Dette også fordi hytta 
var lite brukt om vinteren og badekaret 
følgelig stod mye ubrukt.
 – Etter råd fra en rørlegger tømte vi 
da badekaret for vann. Vi trodde vi hadde 
tømt det skikkelig, og helte også frost-
væske i avløpet. Det rørleggeren glemte å 

fortelle oss var at vi måtte bruke vakuum for å 
tømme alle ventiler slik at karet skulle bli helt 
tomt, forteller Bente.
 Restvannet i badekaret frøs, og karet ble 
helt ødelagt. 
 Saken ble ikke tatt videre verken til produ-
sent eller forsikringsselskap. 
 – Vi anså det som en tapt sak uansett. En 
såkalt brukerfeil hvor vi var uheldige ikke å få 
gode nok råd fra en rørlegger, sier hun.
 På telefon med If-skadeforsikring får vi 
opplyst at de allikevel kunne fått det dekket. 
Et slikt badekar inngår i innbo- og løsørefor-
sikring for hytter, og If og andre selskaper dek-

 AKTUELT // FORsIkRING    
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ker normalt inntil 30 000 kroner mot en 
egenandel på 4 000. Skulle man ønske å 
forsikre karet høyere, kan man tegne en 
egen verdisaksforsikring. 

Skal tåle mye
– De badene som vi distribuerer skal sjel-
den møte et slikt problem. De er vinter-
isolert på en slik måte at de vil tåle flere 
strømløse dager selv med vann i uten å 
fryse, forteller Giæver.
 Badekarene er også designet for å trekke 
lite strøm slik at man fint kan la de stå med 
strøm en hel vinter uten at det blir dyrt.

 – Vi har solgt massasjebad i mange år 
og vi har naturligvis hatt kunder som har 
opplevd det samme problemet. Men selv 
om man føler at badekaret brukes lite, vil 
vi alltid anbefale å la det stå på med litt 
strøm, fremfor å tømme det. Skal man 
derimot tømme badekaret bør man i hvert 
fall sørge for å gjøre det skikkelig, sier han.
 HotSpring er tydelige overfor sine 
kunder om denne problematikken. I kjøpe-
kontrakten og i brukerveiledningen er det 
nøye forklart hvordan og hvorfor tøm-
ming bør gjøres ordentlig.

 – Slik tror jeg også det er hos de fleste 
av våre konkurrenter. I hvert fall de som 
er seriøse og ikke driver import av billige 
produkter, påpeker Giæver. 
dek@huseierne.no
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opp for rammelånet. Samtidig svarer hen-
holdsvis 19 og 32 prosent at de har brukt 
boliglånet eller rammelånet til å kjøpe seg 
bil.
 – Boliglånet fungerer i dag ofte som 
et «bolig-og-alt-annet»-lån, og i løpet av 

Tall fra forbruksundersøkel-
sen til Statens institutt for for-
bruksforskning (SIFO) fortel-
ler at det ikke bare er bolig 
som betales over boliglånet. 
Boliglån er først og fremst til 
for å finansiere kjøp av bolig 
eller hytte. Undersøkelsen vi-
ser imidlertid at både i 2013, 
2014 og 2015 var det vanlig at 
boliglån også ble brukt til å 
finansiere en rekke andre for-
bruksområder som oppus-
sing, bilkjøp og nedbetaling 
av annen gjeld. 

Forskjell på lånekunder
Blant de som har svart i SI-
FOs spørreundersøkelse, sier 
51 prosent at de har brukt 
boliglånet til kjøp av bolig 
eller hytte, mens 34 prosent 
har brukt rammelånet til samme formål. 
Samtidig sier 19 prosent at de bruker bo-
liglånet til nedbetaling av annen gjeld, 
mens 9 prosent betaler annen gjeld med 
rammelånet. 22 prosent pusser opp for 
boliglån, mens 37 prosent sier de pusser 

Kjøper bil for boliglånet

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE

Kun halvparten av nordmenn bruker boliglånet til å kjøpe bolig eller hytte. 
Det er populært å bruke lånet til å kjøpe bil eller nedbetale annen gjeld.

livet kommer det ofte nye lå-
nebehov som de unge trolig 
ikke har tenkt på, sier forsker 
Frode Alfsnes hos SIFO.
 Forbrukerøkonom Silje 
Sandmæl i DNB mener at 
økningen av nedbetaling av 
annen gjeld med boliglån er 
et usunt tegn.
     – At boliglånet i større grad 
enn før blir brukt til dette, vi-
ser at mange har vært nødt til 
å ta opp akutte nødlån fordi 

de har fått større forbruksgjeld enn de har 
klart å betjene, sier Sandmæl.
    Samtidig er rammelånskundene kunder 
som bankene stoler ekstra på. Et ramme-
lån er en slags kreditt banken lar deg rå 
over på egenhånd. Du betaler ingen 

NØDLÅN: Silje Sandmæl 
frykter at SIFO-tallene 
tyder på at nordmenn må 
ta opp nødlån i bolig for 
å betale gammel moro. 
FOTO: DNB
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renter eller avdrag så lenge pengene står 
på kontoen i banken. Fra du bruker dem 
vil du måtte betale renter og avdrag som 
på resten av lånet.
 – Måten lånene blir brukt på er både 
et tegn av tiden og bekrefter egentlig det vi 
vet om de forskjellige kundegruppene. Et 
rammelån er en slags kreditt du innvilges 
av banken og du fungerer som din egen 
banksjef. En bank anser rammelånskun-
dene for å ha god kontroll på økonomien. 
Derfor brukes også rammelånet sjeldent 
til å nedbetale annen gjeld, ettersom kun-
dene har kontroll på økonomien, sier for-
brukerøkonomen. 

Gjeldsoptimister
Sandmæl frykter at SIFO-rapporten viser 
at nordmenn ikke er godt nok forberedt 
på vanskeligere økonomiske tider. 
 – At boliglånet brukes på denne må-
ten er et dårlig tegn når vi også vet at be-
talingsproblemene generelt i samfunnet 
øker. Folk tar opp for mye forbruksgjeld 
i stedet for å spare til man har råd til inn-
kjøpene. Den dagen rentene begynner å 
øke, er jeg redd vi kommer til å få mange 
nordmenn med ukontrollerbar økonomi. 
Dette henger meget godt sammen med 
tallene som viser at unge nordmenn tror 
de er kvitt gjelden når de bli pensjonister, 
sier hun.
 Udersøkelsen viser at de unge er 
gjeldsoptimister. 90 prosent av de spurte 
i 30-årene planlegger å være gjeldfrie når 
de når pensjonsalder. Undersøkelsen viser 
også at det er en gradvis utvikling fra de 
unge til de eldre på om de planlegger å ha 
nedbetalt all boliggjeld når de pensjone-
rer seg. 
 – Det er vanskelig å se langt fram i tid 
og mennesker er ofte optimistiske med 
hva de skal rekke å gjøre. Veldig mange 
legger disse nye lånene til boliglånet, og 
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nedbetalingstiden på boliglånet blir for-
lenget inn i pensjonstiden, sier Alfsnes.
 – Ettersom vi vet at de færreste sparer 
ekstra til pensjon utover det arbeidsgiver 
betaler inn, vil mange i fremtiden opp-
leve en skikkelig inntektsknekk når pen-
sjonen inntrer. Flere og flere går over til 
innskuddspensjon. Dette er en pengesekk 
du har betalt inn til via arbeidsgiver, og 
den blir tom etter hvert som du blir eldre. 
Samtidig som at denne lønnen i utgangs-
punktet er lavere, vil du når pengesekken 
er tom kun motta inntekt fra folketryg-
den, sier Sandmæl. 
 – Knekken vil komme fordi de aller 
fleste har lagt seg til et forbruk og leve-
mønster som samsvarer med hva du had-
de i lønn – ikke hva du kommer til å få, 
advarer hun.

Realistiske eldre
Blant den eldre garde er troen vesentlig 
lavere. Blant de som er over 60, svarer om-
kring halvparten at de ikke kommer til å 
være ferdig med boliggjelden når de pen-
sjonerer seg.
 Blant yrkesaktive over 60 år og de 
som delvis tar ut alderspensjon, svarer 
halvparten at de har eller vil ha bolig-
gjeld når de pensjonerer seg. Men pensjo-
nistene er mer positive til sin egen øko-
nomi enn det folk i arbeid forventer at 
de kommer til å være når de pensjonerer 
seg. Og dette gjelder spesielt kvinner. De 
fleste sparer til pensjonsalderen gjennom 
jobben og gjennom boligsparing. Menn 
sparere i større grad enn kvinner i andre 
spareprodukter enn bankkonto. 
dek@huseiene.no
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Eierskifteforsikring er nærmest blitt en 
selvfølge de siste årene, og boligkjøperfor-
sikring blir stadig mer populært.
 – Forsikringene i bolighandelen i 
Norge er et sykdomstegn, mener Thomas 
Bartholdsen i Forbrukerrådet.
 – Slik markedet er blitt, så anbefaler vi 
eierskifteforsikring. Boligkjøperforsikring 
må det være opp til hver enkelt å vurdere 
nytten av, sier Anders Leisner, advokat i 
Huseiernes Landsforbund.

Trenger man 
boligkjøperforsikring?

TeksT og foTo: Linda Ørstavik Öberg

Stadig flere velger å 
bruke penger på bolig-

kjøperforsikring, men hva 
dekker den – og trenger 

man det egentlig?

dekker ikke skaden
– Dette er overhodet ikke en slik forsik-
ring man bare «må» ha, som for brann og 
innbrudd.  Denne forsikringstypen funge-
rer slik at dersom forsikringsselskapet selv 
kommer til at du har en bra sak, kan de 
dekke rettsomkostninger knyttet til bolig-
kjøpet. Noen forbrukere tror forsikringen 
dekker utgiften til å fikse skaden, men det 
er helt feil, sier Bartholdsen, fagdirektør 
for bolig i Forbrukerrådet. Han mener at 

 AKTUELT // ØkoNoMI    
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SKAL, SKAL IKKE: Det er dyrt å kjøpe bolig, og med 
så mye penger i spill er det mange som velger å betale 
litt ekstra for å føle seg enda litt sikrere på kjøpet.

dersom du er trygg på at du uansett ikke vil gå til sak fordi du 
anser boligkjøpet som trygt siden du har fått utfyllende infor-
masjon om den reelle tilstanden og har undersøkt grundig selv, 
så er dette en forsikring du ikke trenger.  
 – Det er også lettere å takke nei til tilbudet om boligkjøper-
forsikring dersom du vet at du har hjemforsikring som har dek-
ning for juridisk bistand. Men mange forbrukere liker følelsen 
av å være godt forsikret, og er villige til å betale for den. For-
brukere bør være bevisst at det ikke er automatikk i at boligkjø-
perforsikringen dekker deres kostnader. Mange føler seg snytt, 
og de føler at boligkjøperforsikringsselskapet ikke støtter dem 
og heller svekker saken deres. Og det finnes absolutt saker der 
forbrukere har kjørt saken selv og vunnet, selv om boligkjøper-
forsikringsselskapet har sagt nei, sier Bartholdsen.
 – Og selv om du har boligkjøperforsikring, kan det 

Ingen saker legges bort, 
men det er riktig at 

advokatene våre i snitt 
anbefaler 1 av 3 boligkjøpere 

å gå videre med saken. 
Dag are Børresen, 

informasjonssjef og aDvokat i Help
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Thomas Bartholdsen, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet.

Fakta //

•  Boligkjøperforsikring er kjøpers mot-
vekt til selgers eierskifteforsikring. 

•  Boligkjøperforsikring kan kun tegnes 
av privatpersoner som kjøper bolig til 
eget formål.

•  Forsikringen må tegnes samtidig 
med boligkjøpet gjennom eiendoms-
megleren, senest ved kontraktsigne-
ring. 

•  Megler har ansvar for å kreve inn 
premien som en del av oppgjøret. De 
mottar en godtgjørelse for å dekke 
kostnadene. Denne ordningen er 
godkjent av Finansdepartementet.

•  Forsikringen betales som en en-
gangssum og gjelder fra signering 
til overtagelse, og i fem år etter 
overtagelse. Det er ingen egenandel 
ved bruk.

•  Pris avhenger av boligtype. Boretts-
lagsbolig koster 3 900, aksje- og 
selveierleilighet 6 500 og enebolig, 
tomannsbolig, rekkehus, fritidsbolig 
og tomt koster 9 200 kroner.

•  Forsikringen dekker klager knyttet til 
alle typer kjøp av ferdig oppført bo-
lig, tilgang til juridisk bistand i inntil 
fem år etter overtagelse, rådgiv-
ning og advokathjelp. Den skal også 
dekke håndtering gjennom rettsap-
paratet når du trenger det.

 Kilde: Help.no

Boligkjøperfor-
sikring fra Help:
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forplikter Help seg til å betale sakskostna-
dene dersom kunden vinner frem i saken 
med annen advokat. Har man ikke bolig-
kjøperforsikring, kan det oppleves vanske-
lig å klage på advokaten sin, sier han.
 Ved bruk av annen advokat dekkes 
altså advokatbistanden etter offentlig sa-
lærsats. Idømte sakskostnader dekkes ikke 
ved bruk av annen advokat. 

Mener fordelene er mange
Børresen mener at det er mange gode 
grunner til å velge boligkjøperforsikring 
neste gang du kjøper bolig. 
 – Du slipper å lete etter advokat som 
har boligtvister som spesialfelt. Du slip-
per å føle deg presset til å forlike en sak 
før rettshjelpsdekningen i innbo-/husfor-
sikringen er brukt opp, siden boligkjøper-
forsikringen dekker alle nødvendige saks-
kostnader, til Høyesterett om nødvendig, 
sier Børresen.
 Du slipper prosessrisiko siden bolig-
kjøperforsikringen dekker idømte saks-
kostnader om man taper saken, og du 
slipper å frykte at advokatutgiftene skal 
spise opp det man oppnår i prisavslag el-
ler erstatning, avslutter han.

Usikkert regnestykke
Som med all annen forsikring, er det umu-
lig å gi et klart svar på om boligkjøperfor-
sikring lønner seg eller ikke. Det er mye 
som påvirker det endelige regnestykket.
 – Men det er viktig å vite at en bolig-
kjøperforsikring er en advokatforsikring, 

være en årelang kamp og mye usikkerhet 
før saken blir avgjort.

2 av 3 saker når ikke rettssystemet
Bare i fjor kjøpte 35 000 boligkjøperfor-
sikring av Help som mottok ca. 10 000 
henvendelser fra kunder.
 – Alle saker som registreres hos oss, 
gjennomgås av en av våre 100 advokater. I 
samråd med kunden tar advokaten stilling 
til hva som skal innhentes av fagkyndige 
vurderinger og opplysninger. Ingen saker 
legges bort, men det er riktig at advokatene 
her i snitt anbefaler 1 av 3 boligkjøpere å 
gå videre med saken. Dette tallet er nokså 
stabilt gjennom 10 år, sier Dag Are Børre-
sen, informasjonssjef og advokat i Help.
 2 av 3 saker når med andre ord aldri 
rettssystemet. Om det er rettslig grunnlag 
for å fremme krav etter avhendingsloven, 
beror på en vurdering som den enkelte ad-
vokat må foreta. Advokatens oppgave er å 
vurdere om saken er prosedabel eller ikke, 
og denne vurderingen ligger til grunn for 
videre prosess.
 – Vårt mål er at alle våre advokaters 
vurderinger skal være etterprøvbare. Siden 
Help yter advokathjelp gjennom forsik-
ring, er vi pålagt gjennom vår konsesjon å 
ha en klagenemnd der minst ett medlem 
har bakgrunn fra forbrukermyndighetene. 
Alle kunder som ber om dette får saken 
sin vurdert der, og hvis kunden får med-
hold plikter Help å dekke sakskostnadene 
inntil rettskraftig dom foreligger. Men 
selv om kunden ikke skulle få medhold, 

Dag Are Børresen, 
informasjonssjef 

og advokat i Help.
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ikke en kjøps- eller ansvarsforsikring på samme måte som en 
eierskifteforsikring. Den dekker i utgangspunktet ikke feil og 
mangler, den dekker dine egne og eventuelt motpartens saks-
omkostninger, sier Anders Leisner, advokat og leder for juridisk 
avdeling i Huseiernes Landsforbund.
 Hvis du først kommer ut for noe er forsikringen selvsagt god 
å ha, men mange er ikke klar over at man allerede har en begren-
set rettshjelpsdekning gjennom vanlig innbo- eller boligforsik-
ring. Denne forsikringen har ofte et tak på 100 000 kroner eller 
mindre, i tillegg til en egenandel på 20 prosent.
 – En standard sak i første rettsin-
stans koster gjerne rundt 100 000 kro-
ner i advokatavgifter. Hvis du taper blir 
det da 200 000 kroner totalt siden du 
også må dekke motpartens advokatut-
gifter, forteller Leisner.
 For å illustrere: Hvis du har bolig-
kjøperforsikring blir ditt eneste utlegg 
selve forsikringen på ca. 5 000 – 10 000 
kroner, så dekker boligkjøpsforsikrin-
gen de resterende 190 000 kronene.
 Hvis du er dekket gjennom innbo- 
eller boligforsikring, vil taket ofte ligge 
på 100 000, i tillegg til at du må ut med 
egenandel på 20 prosent. Av det totale 
beløpet på 200 000 kroner, må du da 
selv dekke 120 000 kroner av dem.
 Uten noen forsikring så må du dekke alt selv, og regningen 
på 200 000 kroner vil svi for de fleste av oss. I de tilfellene hadde 
det selvsagt vært fint å være dekket gjennom en form for forsik-
ring.
 Anders Leisner forteller at Huseiernes Landsforbund får 
mange henvendelser fra folk som vil prøve saken på nytt, eller 
som har opplevd at selskapet som har solgt dem boligkjøperfor-
sikringen ikke vil gå videre med deres sak.
 – Vi har ingen grunn til å tro at valget om ikke å gå videre 
med en sak er taktisk fra selskapenes side for å tjene mer penger. 
Utfordringen med slike saker ligger ofte i å få klienten til å forstå 
at avhendingsloven er streng, og at det skal være en betydelig 
mangel hvis man skal vinne frem.

Sjekk vilkårene
Prisen på kjøperforsikring varierer med eiendomstype og mel-
lom de ulike tilbyderne av slik forsikring. Før du starter bolig-
jakten bør du rett og slett sjekke vilkårene i din egen hjemforsik-
ring, eventuelt ringe selskapet.  
 – Det er vanlig å ha rettshjelpsdekning i innbo- og bolig-
forsikringen, og grensen ligger gjerne på rundt 100 000 kroner. 
Her må man sjekke vilkårene i avtalen. Det er lettere å takke nei 
til tilbud om boligkjøperforsikring hvis du vet hva du har, sier 
Bartholdsen i Forbrukerrådet.
     Ifølge Bartholdsen har noen selskaper endret sine vilkår, slik 
at dersom du kjøper boligkjøperforsikring så får du ikke benyt-
tet din rettshjelpsdel av hjemforsikringen til boligkjøpet. 
     – Hvis dette gjelder ditt forsikringsselskap vil jeg mene at det 
er at det er en endring som burde få deg til å vurdere om du er 
bedre ivaretatt i et annet selskap. 
     Han mener at regjeringen har satt fint fokus på autorisa-
sjon, ansvar og kompetanse på takstmenn, samt på bruken av 
tilstandsrapport. Arbeiderpartiet har også levert et forslag i Stor-
tinget for å rydde opp i norsk bolighandel. Det skal behandles 
i høst.
     – Så nå begynner politikerne å våkne, heldigvis for oss forbru-
kere, avslutter han. loo@huseierne.no

Anders Leisner, 
advokat i Huseiernes 

Landsforbund.

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
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Sertifi sert og godkjent av Nemko
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Takvinduer:

varme 
hindrer 

isdannelse

TEKsT Og fOTO: NiNa GraNluNd Sæther

Mange sliter med lekkasjer fra takvinduer 
vinterstid fordi snø og is bygger seg opp på 

nedsiden av vinduene. Simen Sæther på Lille-
hammer har funnet en løsning på problemet.

I mange områder av landet vil 
snø legge seg på takvinduene 
om vinteren. Men fordi det er 
betydelig varmelekkasje gjen-
nom vindusglasset hvis rom-
met innenfor er oppvarmet, 
vil snøen ganske raskt smelte. 
Men når smeltevannet renner 
av og treffer den kalde takfla-
ten, fryser det raskt til igjen. 
I løpet av kort tid dannes det 
en issvull på nedsiden, nytt 
smeltevann demmes opp og 
vannlekkasjer oppstår. Smeltevannet kan 
også føre til isdannelser og istapper fra ta-
kutstikk og renner. Problemene er ifølge 
Sintef Byggforsk størst på steder med mye 
snø og lave temperaturer.
 Et tiltak som kan redusere snøsmel-
tingen er å bruke vinduer med god isola-
sjonsevne. Også innvendig solavskjerming 
kan hjelpe, påpeker Sintef Byggforsk.

Petter Smart
Det skal ikke komme mye snø før det byg-
ger seg opp en issvull på nedsiden av vin-

vinduene. De synes ikke, og de sklir ikke 
av.
 – Når det kommer et skikkelig snø-
fall setter jeg i kontakten, snøen smelter 
og problemet er løst, forteller han. Frost-
punktet forskyves nedover, og vannet ren-
ner ikke inn. Når det ikke lenger snør, 
skrur han av strømmen igjen. Derfor er 
ikke takoppvarmingen noe kostbart tiltak. 
ngs@huseierne.no 

Simen Erik Sæther

Is- og snø-
smeltingsmatte 

beregnet for 
takrenner fra 

Pervaco.

duene, forteller Simen Sæther 
på Lillehammer.
 – Når sola skinner på 
ruta virker den som ei steke-
panne. Vannet smelter og ren-
ner inn vinduet – og drypper 
ned i leiligheten under. Proble-
met oppstod hver eneste vinter 
på vinduene som har litt slak 
helling. Der takvinkelen er litt 
brattere er dette imidlertid 
ikke noe problem. Der 
sklir snøen av før det 

rekker å bli noen svull, sier 
han. 
 Både de som bodde i un-
deretasjen og Sæther var gan-
ske fortvilet. I lange tider måt-
te husværet stå tomt. Men så så 
han en reklame for smeltemat-
ter som kunne legges i trapper. 
De må da også kunne brukes på 
taket, tenkte han.
 Det var akkurat plass til de 
tynne elektriske smeltemattene 
under taksteinen på nedsiden av 
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Fakta //

•  Smeltematter bruker mindre strøm enn varme- 
kabler, og er mye lettere å legge. Mattene tiner alt 
av is og snø ved kontakt. De finnes i ulike størrel-
ser, og bruksområde er stort.

•  Den elektriske matten må kobles til en jordet 
utekontakt. 

•  Mattene kan leveres med automatisk av og på-
funksjon med en temperaturstyrt sensor. Da stiller 
man bare på en timer slik at matten selv skrur seg 
på ved behov.

•  Mattene er enkle å installere og de kan seriekobles.

•  Det finnes flere leverandører på markedet, blant 
annet isfritt.no, pervaco.no og smeltematte.no

Smeltematter

Nordiske varmeløsninger
i verdensklasse

Ved kjøp av Nobø Energy Control 
eller andre varmestyringssystemer gir 
Enova tilbake 20% av dokumenterte 

totalkostnader, inkludert mva. Du kan 
få refundert maksimalt 4.000,- kr.

Nobø Energy Control er et trådløst 
energistyringssystem som gjør at 

hele familien enkelt kan kontrollere 
varmen i boligen ved hjelp av 

smarttelefon og nettbrett.

Les mer om varmestyring på 
www.nobø.no
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Få refundert 
inntil 4.000,- kr 

ved kjøp av varme-
styringssystem.

Enovatilskuddet!

enova.no
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www.woodsnorge.no

ENKEL OG ROBUST

ENKEL BETJENING

AVRIMINGSFUNGSJON

RENSER LUFTEN

KAN BRUKES I LAVE 
TEMPERATURER

GOD PÅ KAPASITET

SVÆRT LAVT 
STRØMFORBRUK.

Tørker klær 
på halve tida

Utdrag fra testen på www.klikk.no

Råd & Rán nr. 9/01

“Woods afukter mest vatten 
og engergieffektiv”

Woods DS28-F
Effektiv og robust

www.klikk.no 14.9.15 
WOODS DS28-F

Terningkast

“Kort sagt 
robust og effektiv”

Wood’s Luftavfuktere fra Canada

Best garatiprogram i Norden
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– Gammeldags å 
bruke dopapir

TeksT: 
NiNa GraNluNd Sæther

Mose og spikkede trepinner, som ble satt 
inn i veggen igjen etter bruk, var vanlig før 
vi fikk toalettpapir. Men kan vi nordmenn 

venne oss til vask og føn nedentil?

PRODUKTUTVIKLING: Geberits Aqua Clean Mera skiller seg ikke 
vesentlig fra andre vegghengte toaletter ved første øyekast. 

Men det er egentlig en avansert teknologisk innretning.

 AKTUELT // BAD    
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– Hvem ville finne på å gni stumpen på 
en liten baby ren med tørt papir hvis man 
har tilgang på rent vann, spør Christoph 
Behling.  Den sveitsiske designeren, som 
holder til i London, har høstet stor aner-
kjennelse fra en rekke bransjer og miljøer. 
Han er blant annet sjefsdesigner for klok-
kemerket TAG Heuer. Nå har han også 
vært formgiver for Geberits nye dusjtoa-
lett.
 I store deler av Asia foretrekker man 
dusjtoaletter fremfor papir. Og Behling 
er ikke i tvil om at vann har sine fordeler. 
Det lærte han da han bodde i Japan. Et-
ter å ha blitt vant til dusjtoalettet liker han 
ikke lenger å bo på hotell uten. Det blir 
som ikke å få dusjet om morgenen. 
 - Ny teknologi vil også innta baderom-
mene. Det er rett og slett gammeldags å 
bruke papir, påstår han. – Skulle jeg skjæ-
re ned trær og lage papir for å rengjøre 
min datter?

Hverdagsluksus
Å snakke om toaletter er beklemmende 
for de fleste. Men det er også viktig, hev-
der designeren. Selv om han er kjent for å 
formgi luksuriøse produkter, misliker han 
å bli satt i bås.
 – Jeg foretrekker å gjøre de små tin-
gene i livet bedre. Vi går på toalettet flere 
ganger om dagen. Å gjøre et toalett funk-
sjonelt og behagelig – det er det som er 
luksus for meg, sier Behling. 
 Han liker skandinavisk design, og har 
for eksempel Wegner-stoler hjemme. Vi 
har vært gode til å bringe det beste ut av 
hverdagsproduktene, hevder han. 
 – Det blir som å lage god mat med 
enkle råvarer; det er det jeg liker ved den 
skandinaviske kulturen. Det er det som er 
ekte kvalitet.
 Men kvalitet koster. Og det koster 
noen kroner å kjøpe et dusjtoalett. Prisen 
ligger på ca. 6 -7 000 kroner for de aller 
billigste til ca. 50 000 kroner for de mest 
eksklusive. Montering kommer i tillegg.
 – Et badekar man kanskje bruker fire 
ganger i året koster langt mer, men det gir 
ikke på langt nær så mye velvære, hevder 
Christoph Behling.
 

Har luktavsug
Wenche Sydhagen, markedskoordinator 
for Geberit i Norge, synes det er ekstra stas 
at Christoph Behling tok på seg oppdraget 
med å designe deres nye toalett, toppmo-
dellen AquaClean Mera.
 – Han har gjort en fantastisk jobb med 
å pakke Meras unike funksjonalitet inn i 

FORMGIVER: Christoph 
Behling er godt kjent for 
sine eksklusive båter og 
kostbare klokker, men 
vil ikke settes i bås som 
luksusdesigner. Han tak-
ket derfor ja til å formgi 
nye dusjtoaletter.

 AKTUELT // BAD    



27

et lekkert og sømløst design, sier hun.
 I tillegg til å dusje baken med vann, og 
føne den tørr etterpå, har toalettet en rek-
ke smarte løsninger mener hun. For det 
første vil dette toalettet en gang for alle ta 
livet av diskusjonen om toalettsetet skal 
være oppe eller nede. Innebygde bevegel-
sessensorer åpner toalettet automatisk når 
noen nærmer seg. Den samme sensoren 
tenner et diskret LED-lys som er perfekt 
for nattlige toalettbesøk.
 Det er også automatisk oppvarming i 
toalettsetet. Så uansett hvor kaldt det er på 
badet vil man ikke få kuldesjokk når man 
setter seg ned. Vannet som kommer ut er 
selvfølgelig kroppstemperert.
 Til stor glede for den som sitter på do 
– og alle som kommer rett etterpå – har 
AquaClean Mera også automatisk luktav-
sug. En stillegående vifte fjerner all lukt 
der den oppstår; det vil si nede i toalett-
skålen. Det gjør duftlys og annen ventila-
sjon overflødig skal vi tro Sydhagen.
 – Undersøkelser vi har gjort om nor-
ske toalettvaner viser at nordmenn bruker 
i snitt 14 minutter om dagen på toalettet. 
Omtrent hver tredje norske forbruker øn-
sker seg bedre hygiene ved toalettbesøk, 
og med dusjtoalett blir du rengjort med 
vann, noe som øker følelsen av velvære 
hos alle som prøver det. Flere av våre kun-
der sier at etter at de har fått seg dusjtoa-
lett hjemme, føler de seg ikke skikkelig 

rene når de må rengjøre seg med toalett-
papir, forteller Wenche Sydhagen.
 Mens nesten syv av ti japanske familier 
har et dusjtoalett hjemme, er dusjtoaletter 
fremdeles et nisjeprodukt i Skandinavia. 
Den danske VVS-bransjen spår at 2015 
kommer til å bli gjennombruddsåret for 
dusjtoaletter i Danmark. Wenche Sydha-
gen i Geberit Norge har tro på at også nor-
ske forbrukere i større grad vil velge denne 
typen toalett.
 – Den trenden vi ser er at baderommet 
blir mer luksuriøst. Vi ser frittstående ba-
dekar, minimalistisk design og flere kva-
dratmeter. Her passer AquaClean godt til 
trenden.

Praktisk for bevegelseshemmede
Også Villeroy & Boch / Gustavsberg tilbyr 
dusjtoaletter. ViClean er deres nye modell. 
Den er laget i samarbeid med de italien-
ske designerne Daniel Debiasi og Federico 
Sandri. Toalettet har justerbar dusjdyse, 
regulerbar vannstråle og temperatur. Her 
kan man få bevegelig komfortdusj eller 
pulserende massasjedusj om man vil.
 Rensing med vann gir ifølge produ-
senten en mer skånsom behandling av 
sart hud og reduserer risikoen for aller-
giske reaksjoner ved bruk av papir. 
 I tillegg vil dusjoalett være en meget 
god hjelp for personer med redusert 
bevegelighet. Man slipper rett og 

5
FAKTA OM 
DOBESØK

1
Nordmenn bruker i 

gjennomsnitt 14 
minutter av dagen til 

toalettbesøk.

2

3

18 prosent bruker 
smarttelefon under 

toalettbesøk.

9 prosent sjekker epost på 
mobil eller nettbrett mens 

de sitter på toalettet.

HIGH TECH: Den nye modellen fra Geberit sørger for godt renhold med lunkent vann. 
Etter vask blir man fønet tørr. Nede i toalettet finnes et eget sug som fjerner ubehagelig 
lukt. Og selve toalettet vaskes automatisk etter bruk.

4

5

78 prosent av befolk-
ningen bruker toalettpapir. 

80 prosent vasker alltid 
hendene etter toalettbesøk.

Kilde: YouGov på oppdrag 
fra Geberit i 2014.
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slett å vri seg rundt for å komme til med 
papiret.
 Det bekrefter redaktøren i fagtidsskrif-
tet Handicapnytt, Ivar Kvistum:
 – Denne type teknologi kan bidra til 
at en del mennesker får mindre behov for 
assistanse, sier han.
 Funksjonshemmede kan få både 
dusjtoaletter og bidétilsatser gjennom de 
offentlige hjelpemiddelsentralene. Men 
grensene mellom funksjonshemmet og 
ikke-funksjonshemmet er flytende, på-
peker han. Også eldre mennesker som 
begynner å bli litt stive i leddene kan ga 
glede av denne typen produkter.
 – Jeg synes derfor det er naturlig at 
det finnes et privatmarked ved siden av 
det som det offentlige kan tilby av hjel-
pemider for funksjonshemmede, sier Ivar 
Kvistum til Hus & Bolig. ngs@huseierne.no

Ny teknologi vil 
også innta baderom-
mene. Det er rett og 
slett gammeldags 

å bruke papir
Christoph Behling

 AKTUELT // BAD    

FOR DEN FØLSOMME: 
Villeroy & Boch / Gus-
tavsberg reklamerer med 
at deres  ViClean-L har 
justerbar dusjdyse og 
regulerbar vannstråle. 

Ivar Kvistum. Foto: Erik Norrud, 
Norges Handikapforbund.



Enovatilskuddet
– gjør veien til en bedre bolig enklere og billigere!

Enovatilskuddet gir deg penger tilbake 

Enovatilskuddet gir deg penger tilbake for en rekke energitiltak som reduserer energibruken og øker 
bokomforten. Det er enkelt å få tilskudd. Gjennomfør energitiltaket, registrer det hos oss 
og motta utbetalingen innen 3 uker. 

Med Enovatilskuddet, gir vi et tilskudd til deg som ønsker å gjøre en innsats for klimaet.

Les mer på www.enova.no/enovatilskuddet
Har du spørsmål kan du kontakte Enova Svarer på 800 49 003



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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I forrige nummer skrev Hus & Bolig om 
evakuering av bolighus ved brann. I kjøl-
vannet av artikkelen fikk redaksjonen 
spørsmålet: Hva med evakuering av heis 
ved strømbrudd? Bør ikke alle sameier og 
borettslag vite hva de skal gjøre hvis for-
tvilede medboere blir stående fast mellom 
to etasjer når strømmen går? 

Bakerst i køen? 
– Jeg tenker som så at dersom strømmen 
går i hele Drammen, vil vel et lite sameie 
som vårt ikke være prioritert for utryk-
ningspersonalet. Dersom noen sitter fast 
i heisen mellom etasjer og får panikk, må 
det vel være lurt at vi som bor her vet hvor-
dan vi kan senke heisen og nødevakuere? 
Jeg har jo hørt om folk som har gått løs på 
heisdørene med brekkjern og utsatt både 
seg selv og andre for fare, samt fått repa-
rasjonsutgifter i etterkant på titusenvis av 
kroner, sier styreleder Arne Braathen. Han 
er leder for et seksjonssameie i Drammen 
med bare åtte sameiere, og er redd for at 
boligen deres stiller langt bak i køen ved 
et strømbrudd der heisene kanskje stan-
ser i mange bygninger på en gang, og alle 
trenger hjelp samtidig. 
 Det høres fint ut å kunne hjelpe na-
boen ut av heisen i en nødsituasjon. Men 
bør egentlig alle i en blokk kjenne til 
hvordan man evakuerer heisen i en nød-
situasjon? Vi brakte spørsmålet videre til 
Direktoratet for byggkvalitet (Dibk).
 – Nei. At alle i et sameie skal ha til-
gang til heismaskinrommet og eventuelt 
begi seg inn på å nødevakuere heisen er 
ikke tilrådelig, sier heisekspert Søren Ty-
bring Haug i direktoratet. Han forklarer 
at det er forbundet med stor fare dersom 
folk uten tilstrekkelig opplæring og kunn-
skap begir seg inn i heismaskinrommet. 
Derfor skal også rommet være avlåst. 
 – Men det er ingen regler som 
sier at man ikke kan innrette seg, 

Har dere en 
heisansvarlig? 

TeksT: Rikke ÅseRud

Har dere heis i borettslaget eller sameiet? Da bør dere avklare 
hvem som skal holde det daglige tilsynet med den. 

TRYGT: Det skal være trygt å ta heisen, det er styreleder Arne Braathen og heis-
montør Tommy Hansen enige om. En heisansvarlig i sameiet er derfor lurt å ha.

 AKTUELT // sIkkeRHeT    
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3 
heis-
råd

1
Pass ekstra på 
hvis du skal ha 
med deg små 
barn eller dyr 
inn i heisen.

2

3

Hvis heisen 
stanser: Pust 
rolig. Trykk på 
alarmknappen. 
Vent til du får 

hjelp.

Ta aldri heisen 
hvis brann-

alarmen går.

sier Haug og påpeker videre at det er lurt å 
ha en heisansvarlig i sameiet, som er opp-
lært av heisfirmaet til eventuelt å foreta 
evakuering om det blir nødvendig, – og 
dersom heisleverandøren mener det er til-
rådelig å gi denne personen et slikt ansvar. 
Denne personen bør også føre daglig til-
syn med heisen. 
 Det er verdt å merke seg at det står i 
veiledningen til Tek 10 at eier av heis, el-
ler representant for eier, skal føre daglig 
tilsyn for å sikre at heisen ikke har utven-
dige skader eller andre problemer. Denne 
personen skal ifølge veiledningen ha de 
nødvendige kunnskaper – det vil si at han 
eller hun bør være opplært av heisfirmaet. 
De aller fleste heisfirmaer tilbyr slik opp-
læring kostnadsfritt.  

Toveis kommunikasjon
I Norge er det et krav at hjelp alltid skal 
kunne tilkalles fra heisen: Alle heiser skal 
ha tilknytning til et alltid betjent sted. I 
nye heiser skal kommunikasjonen være 
toveis. Dette betyr at man raskt skal få 
hjelp ved problemer. Alarmsentralen kan 
enten være tilknyttet heisfirmaet, et ek-
sternt servicefirma eller brannvesen. 
 I Drammen kan seksjonsleder Rune 
Rue Johnsen berolige med at heller ikke 
de kjenner til at det skal være problemer 
med lang responstid ved heisstans i områ-
det. 
 – Med det forbehold at vi ikke har ho-
vedansvaret for andre heiser enn de som 
er tilknyttet vår alarmsentral, vil jeg ikke 
påstå at det er noe problem å rykke raskt 
ut til de som har problemer når strømmen 
går, sier Johnsen. 
 Heller ikke i Dibk har de tilbakemel-
dinger som skulle tilsi at man risikerer å 
bli stående fast i noen heis i timevis. 
 – Vi har ikke noe inntrykk av at sen ut-
rykning er problematisk her i landet, sier 
Haug. 

Andre ulykker
Haug vil imidlertid minne folk om å bru-
ke hodet når de tar heisen – og ikke minst 
hvis den stanser. Ulykker kan oppstå hvis 
folk får opp dørene og klatrer ut fra en 
heis som står mellom to etasjer. 
 – Når man blir hengende etter armene 
og kroppen kommer under heisgulvet, 
får man ubalanse og klarer ikke å holde 
igjen. Slik faller folk ned i heissjakten, og 
det kan få fatale følger. Derfor er det veldig 
viktig at de som bruker heis daglig er for-
beredt på å forholde seg rolig og vente på 
hjelpen dersom heisen stanser, forklarer 
Haug. 

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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 AKTUELT // SIKKERHET    

Ifølge Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK 10) 
§ 16.1 og 16.6 har heiseier ansvar for at:

FAKTA //

• alle nye og eksisterende løfteinnretninger er registrert i Nireg 
(nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger)

• anlegg som er i bruk er sikkerhetsmessig forsvarlig

• det utføres vedlikehold, ettersyn, nødvendige reparasjoner og 
sikkerhetskontroll med anlegget

• vedlikehold og ettersyn utføres av fagkyndig personell og at 
sikkerhetskontroll gjennomføres av bemyndiget sikkerhets-
kontrollorgan

•  I ansvar for at anlegget er sikkerhetsmessig forsvarlig i bruk 
forutsettes også et daglig tilsyn. 

HEISEIERS anSvaR

 En annen typisk heisulykke kan ramme hunder og hundeei-
ere: Når hunden blir stående på utsiden og eier på innsiden og 
båndet blir liggende i klem i heisdøren kan både eier og hund 
bli stygt skadet. Slike ulykker har hendt, melder Haug, som opp-
fordrer alle til å passe ekstra godt på de firbente når de skal ta 
heisen. raa@huseierne.no

IKKE FOR ALLE: Nøkkelen til heisens tekniske rom bør 
oppbevares slik at bare de som har tilstrekkelig 
opplæring til å bruke den kan få tak i den.

ThyssenKrupp Encasa  
Life in motion.

Tlf. 21 97 97 00 • tk-encasa.no • post@tk-encasa.no

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

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

Mer informasjon finner du på tk-encasa.no

   Ser ut som 
en heis, og brukes 
som en heis!
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– Det kan være en grisete 
og ubehagelig opplevelse 
når ekskrementer og dopa-
pir flyter rundt i kjelleren 
ved oversvømmelse. Like-
vel vil vannet kunne gjøre 
mer skade enn bakteriene 

i kloakken, sier fagsjef Johan Mattsson i  
Mycoteam. – Bakteriene i kloakken klarer 
seg ikke lenge i friluft. Etter kort tid vil de 
dø helt av seg selv. Foto: Mycoteam

Det lille, fuktglade insektet sølvkre, som lever 
på mange baderom rundt om i landet, har en 
robust storebror som har kommet til Norge 
fra utlandet: Skjeggkre. 
 – Vi sliter litt med skjeggkre for tiden. Det 
sier avdelingsdirektør Preben Ottesen ved 
Folkehelseinstituttet. Denne sommeren har 
sølvkreets utenlandske storebror for alvor 
kommet til Norge – trolig for å bli.
 Sølvkre kjenner mange til. De bittesmå 
dyrene, som beveger seg lynraskt med ålende 
bevegelser, trives der det er mørkt og fuktig. 
Mange har dem på baderommet, kanskje 
også på kjøkkenet. Ved å skru opp varmeka-
blene på baderommet, samt sørge for å holde 
det tørt, rent og lyst, vil de i mange tilfeller 
skygge banen. Sølvkreet har imidlertid en 
«storebror» - skjeggkre. Disse dyrene ligner 
sølvkre av utseende, men er større, har len-
gre antenner, og dessuten tåler de tørt miljø 
bedre enn sølvkre. Det vil si at de kan trives 
ikke bare på baderom, men også i stua, på 
soverommet og ellers i boligen.

 – De er dessverre vanskelige å bli kvitt. 
Mot sølvkre kan man bruke forgiftet sukke-
råte; men når man prøver dette på skjeggkre, 
er resulatet at skjeggkreet heller spiser andre 
ting – og de er så godt som altetende. Man 
kan sikkert holde dem i sjakk ved å støvsuge 
ofte og sørge for generelt god rengjøring, 
men de er vanskelige å bli helt kvitt.
 Ottesen forteller at skjeggkreets etable-
ring i Norge er et resultat av globaliseringen. 
Akkurat hvor de kommer fra er han imidlertid 
ikke sikker på.
 – De har lenge hatt disse smådyrene i 
Australia, uten at jeg skal si at de nødvendig-
vis kommer derfra. Og i Sverige har de hatt 
dem lenger enn her. Den gode nyheten er 
imidlertid at de ikke er farlige.
 – De er ikke kategorisert som skadedyr. 
Men mange opplever dem som ubehagelige. 
I Europa har de i stor grad bare innfunnet seg 
med at skjeggkre finnes rundt om kring. Mu-
ligens må også vi bare venne oss til dem, sier 
Ottesen. raa@huseierne.no Foto: Mycoteam

Se opp for Skjeggkre

Vann mest skadelig Farlige piper

  Aktuelt // SmåStoff

Pipene på norske hytter kan 
være fulle av brannfarlig bek-
sot. Antenner tjærebelegget 
kan temperaturen i pipebran-
nen bli opp mot 1400 grader. 
Skorsteiner i vanlige bolighus 
feies hvert fjerde år, men på 
hyttene må eierne selv å sørge 
for å følge opp pipa.

Velger mobilen
Verdisaker som lommebok, 
husnøkler eller bankkort, 
samt fotografier er viktig å 
redde mener de fleste. 31 
prosent velger å ta med seg 
mobiltelefonen dersom det 
begynner å brenne. Bare 17 
prosent tenker på bilnøkkelen. 
Det viser en spørreundersøkelse TNS Gallup har gjort 
for forsikringsselskapet If i forbindelse med Brann-
vernuka 2015. Foto. NTB Scanpix.

ledninger    
i grunnen

unge   
velgere
Tall viser at 57 prosent av 16- 
og 17- åringene i kommunene 
som deltok i forsøket med ned-
satt stemmerettsalder brukte 
stemmeretten ved 
kommune-
styrevalget.

Samarbeidsforum for ledninger 
i grunnen, en bredt sammen-
satt gruppe fra departementer, 
private og offentlige aktører, ar-
beider for å øke effektiviteten av 
arbeider for framføring av kabler 
og ledninger som ofte legges i 
offentlige veier. Et av effektivi-
seringstiltakene er utarbeidelse 
av to norske standarder, NS 
3070-1 og NS 3070-2. De er nå 
ferdigstilt.
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Jøtul og designbyrået Anderssen & Voll har laget en tidløs og rent-
brennende støpejernovn som gir panoramainnsyn til flammene. Nå er 
de nominert til Hedersprisen for god design.
 – Jøtul er et fremragende eksempel på en norsk bedrift med 
lange tradisjoner som likevel ikke er redd for å gå nye veier. Ved hjelp 
av førsteklasses designkompetanse holder Jøtul seg relevante i et 
norsk og internasjonalt marked der endringene skjer fort, sier næ-
ringsminister Monica Mæland. 
 Hedersprisen for god design er Norges ledende utmerkelse som 
gis til både bedrifter og designere for innovative designprosjekter.

En ny høyteknologisk felle har 
så langt tatt 170 000 rotter og 
mus.
 – Vi har aldri hatt feller som 
har fungert så bra, melder lan-
dets største skadedyrselskap. 
Den nye fangstmetoden er 
giftfri. Anticimex satser nå for 
fullt på høyteknologisk muse- 
og rottebekjempelse.
 – Dette er en revolusjon 
innen skadedyrbekjempelse. 
Vi går fra jevnlige inspeksjoner 
av åtestasjoner til overvåking 
og fangst av gnagere 24 timer 
i timer i døgnet, sier skadedyr-
tekniker Erik Thomas Gjølme i 
Anticimex Norge.
  Fellene plasseres langs 
vegger og andre typiske ferd-
selsårer, med en tørket leverbit 
som åte. En variant av fellety-
pen plasseres kloakken, der et 
stempel slår rottene i hjel når 
de passerer.  Fellene løser ut 
når gnageren aktiverer en sen-
sor, og gir beskjed om fangsten 
via sms.

Ny felle gir 
storfangst

Når du 
forlater 
kjæledyr 

alene hjemme, er 
det viktig å holde 
dem på et område 
nær inngangen. 
Det gjør det lettere 
for brannmann-
skap å finne dem 
dersom det opp-
står brann.

Unge 
dyr, som 
valper 

og kattunger, bør 
være i et inngjer-
det område når 
du er borte. Dette 
reduserer risikoen 
for at de tygger 
på strømførende 
ledninger og andre 
potensielle brann-
feller.

Bli enige 
om hvem 
som er 

ansvarlig for å eva-
kuere kjæledyrene 
i tilfelle brann. La 
eventuelt alarm-
selskap og nøde-
tater få vite at det 
bor dyr i hjemmet.

Samarbeid
CICERO og If har inngått et samarbeid om et forsk-
ningsprosjekt som blant annet skal gjøre det mulig 
å forutse helt nøyaktig hvor mye nedbør det vil 
komme på ulike steder i Norge og Europa.

Vil ha færre hjemmesittere
Under kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 
har departementet testet flere tiltak for å se om 
dette har påvirket valgdeltakelsen. Målet er å øke 
valgdeltakelsen.

Tar knekken på veggedyr
Anticimex har containere som fryser 
veggedyrene i hjel. Metoden er effektiv, 
men krever plass. Nå tar de i bruk telt 
som settes opp innendørs og varmer 
skadedyrene til døde. Veggedyr tåler 
ikke temperaturer over 44-45 grader.
 – Et lufttett telt settes opp inne i 
boligen som har fått veggedyr. Madrasser, nattbord, sengetøy 
med mer plasseres i teltet, og varmen settes på. Temperaturen 
holdes over 54 grader i flere timer, sier Thomas Riise i Anticimex.
Behandlingen tar knekken på både dyr og egg. Foto: Kaia Means.

Nominert til 
hederspris



S30 Optimal for 
sommerbruk

Skyvedør* Bredde
(cm)

Kampanje-
pris

2-felt 150 4.196,-
2-felt 210 4.646,-
3-felt 250 6.071,-
3-felt 310 6.521,-
4-felt 340 8.096,-
4-felt 410 8.621,-

S30 Excellent for en 
utvidet sommer

Skyvedør* Bredde
(cm)

Kampanje-
pris

2-felt 150 5.036,-
2-felt 210 5.666,-
3-felt 250 7.486,-
3-felt 310 8.046,-
4-felt 340 9.866,-
4-felt 410 10.496,-

Isomax for
helårs bruk

Skyvedør* Bredde
(cm)

Kampanje-
pris

2-felt 145 11.546,-
2-felt 205 13.856,-
3-felt 240 17.846,-
3-felt 280 19.666,-
3-felt 330 21.976,-
3-felt 390 24.776,-

S30 Isolent for
vår til høst

Skyvedør* Bredde
(cm)

Kampanje-
pris

2-felt 150 5.036,-
2-felt 210 5.936,-
3-felt 250 7.436,-
3-felt 310 8.336,-
4-felt 340 9.536,-
4-felt 410 10.556,-

9.866,-
4-felt 410 10.496,-

9.536,-
4-felt 410 10.556,-

21.976,-
3-felt 390 24.776,-4-felt 410
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Hverdags-  
poetene
Tidligere gikk det lang tid mellom 
hver gang man var på besøk hos de 
såkalte hverdagspoetene, nå er de 
plutselig overalt. Farmors broderte 
visdomsord og bibelvers er plutse-
lig blitt helkommersielle. «Home 
sweet home» lyser mot meg før 
døren åpner seg og jeg får verdens 
beste klem fra en barndomsvenninne. 
Innenfor er det plass til alt, «keys», «mo-
ney», «shoes» og «bags». Godt å vite at 
det er plass til «jackets» også tenker jeg, i 
det jeg lurer på hvor jeg skal gjøre av den. Enda godt at jeg har 
hatt engelsk på skolen så jeg finner frem, et øyeblikk innbiller 
jeg meg faktisk at jeg er et helt annet sted enn i rekkehuset på 
Lambertseter. Langveggen inn mot stua forteller meg at jeg må 
«live, laugh and love» og skiltet over spisestuen forteller meg 
at «happiness is not a destination, it is a way of life». Enda bra 
at vi fikk avklart et av livets helt klart største mysterier før vi 
setter oss ned. Jeg får både vafler og egen kopp, beleilig med 
bokstaven L i tilfelle jeg skulle bli usikker på hvor jeg setter 
den fra meg senere. Her serveres det både «tea» og «coffee» fra 
hver sine dekorative bokser. I det jeg beveger meg mot bade-
romsdøren, får jeg et glimt av soverommet. Du trenger ikke 
å lure på hvor «mr» and mrs» har sine plasser i denne senga, 
og teksten på kommoden lyser mot meg: “De vakreste ting i 
livet kan hverken sees eller berøres, de skal føles i ditt hjerte”. 
Ikke helt det jeg tenker på når jeg henter meg et par sokker 
på morgenkvisten, men ok. Jeg setter meg ned på toalettet og 
trekker et lettelses sukk når jeg ser at toalettpapiret er hvitt, 

ingen tekst, hjerter eller bruks-
anvisning. Men skittentøys-
kurven er for lengst avslørt 
av dekknavnet «laundry», og 
jeg tør ikke engang å tenke på 
hva som ligger i boksen med 
«stuff». Jeg tar en dæsj med 
«soap», før jeg finner håndkle-
et merket «guests». Noen gan-
ger kan litt for mye selvsagt 
informasjon faktisk bli litt 
forvirrende. Jeg trekker pusten 
dypt, og gjør meg klar for run-

de to. Vi skravler om høyt og lavt, ler, jeg glemmer alt rundt 
meg. Det er blitt sent. Jeg gir venninnen min en klem og setter 
fart mot døra. Da legger jeg merke til dagens forhåpentligvis 
siste skilt. «Look for the answer inside your question», ja det er 
jo rimelig enkelt når man ikke vet om man i utgangspunktet 
egentlig lurte på noe som helst.På vei til t-banen ser jeg Rema 
1000s skilt «Det enkle er ofte det beste», og jeg kjenner at slag-
ordet plutselig plager meg. Godt at jeg snart er hjemme og kan 
senke skuldrene igjen. 

 aKtUeLt // Peti t 

«Look for the answer 
inside your question», 

ja det er jo rimelig 
enkelt når man ikke 

vet om man i utgangs-
punktet egentlig lurte 

på noe som helst.

Journalist Linda Ørstavik Öberg
loo@huseierne.no

JoUrnalist
LINDA ØRSTAVIK 

ÖBERG

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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– Ja, jeg er bekymret. Jeg var ikke det for fem år 
siden. Men den siste tiden har det skjedd en ri-
vende utvikling. Vi får flere og flere rapporter fra 
hele verden, og alle peker i samme retning. Det 
er skremmende hvor store klimaendringer vi får 
og hvor fort de kommer.  
 Det sier statsmeteorolog Bente Wahl. Hus & 
Bolig møter den blide værmelderen mellom sla-
gene på NRK Marienlyst en grå høstettermiddag 
for å snakke om været. Det er allerede en stund 
siden ekstremregnet Petra forlot landet. I kjøl-
vannet etterlot hun seg flomskader for over 120 
millioner kroner og 1 200 boliger med skader. 
Også i dagene før Petra kom, regnet det kraftig 
mange steder. Notodden, Eggedal, Kongsberg, 
Røyken, Drammen, Kværnerbyen i Oslo, Løren-
skog, Skien og Larvik var blant stedene der van-
net flommet oppover husvegger, over veier, inn i 
restauranter, barnehager og parkeringshus 
i september i år. 

Flere 
våte 

kjellere
Det har vært mange våte 

kjellere i høst – og flere skal 
det bli i årene fremover. Været 
blir varmere, våtere, villere, og 
det skjer ikke langt inn i frem-
tiden. Det har allerede begynt. 

TeksT: Rikke ÅseRud

  Aktuelt // kLIMA
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BLID – MEN BEKYMRET: Bente Wahl er like blid 
både på og utenfor skjermen. Men hun er  også 
bekymret. – Jeg var ikke det for fem år siden. 
Men det har skjedd mye, og det går fort, sier hun.
Foto: Hampus Lundgren.
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Hvem har ansvaret for at 
vann siger inn i kjellere 
landet rundt? 

Overvannsutvalg

 – Hvis vi fortsetter å slippe ut like mye 
klimagasser som i dag, er det beregnet 
en økning på 18 prosent nedbør i Norge 
frem mot år 2100. Antall dager med kraftig 
nedbør øker. Det blir fortsatt slik at Vest-
landet og Midt-Norge får mest regn, men 
prosentvis øker det også mye på Østlan-
det, varsler meteorologen. 
 Med stadig kortere mellomrom må 
vi altså være forberedt på å ta imot Petras 
sinte søstre i årene fremover. Problemet 
er bare at vi er så langt fra klare for det. 
Verken hus, byer, tettsteder eller avløpsan-
legg er dimensjonert for det 
været vi allerede har fått en 
forsmak på. 

Urban flom
– Et av de største probleme-
ne når vi får mer regn og ek-
stremvær er at vi har asfal-
tert rubbel og bit i tettbygde 
strøk. Vi har så mange tette 
flater i områdene der folk 
bor at vannet ikke har noe 
sted å renne. Byene våre er 
omtrent vanntette. Men 
vannet må ut et eller annet sted, og da fin-
ner det sine egne veier, sier Wahl.
 Når vannet ikke har andre steder å gjø-
re av seg, dukker det opp der det absolutt 
ikke skal være – på veier, plasser og ikke 
minst i kjellere. Dette fenomenet – urban 
flom – beskrives blant annet av Sintef 
Byggforsk som en av de største klimatrus-
lene mot bygninger og infrastruktur i ti-
den fremover. Der regnet tidligere kunne 
trekke inn i gresskledt grunn, eller fant 

veien i elve- og bekkeløp, er det nå tette 
flater der vannet renner av, og bekker og 
elver er ofte lagt i rør. De elveløpene som 
fortsatt finnes, overbelastes, og flommer 
over sine bredder langt oftere enn før. Van-
net som treffer tette hustak samles i tak-
renner som er koblet på et avløpsnett som 
langt i fra er dimensjonert for slike vold-
somme mengder. Slik overvannsproble-
matikk er noe helt annet enn «vanlig» vår-
flom. Det er et forholdsvis nytt fenomen 
som har utviklet seg i takt med urbanise-
ringen og værendringene, og det rammer 

nye områder og steder som 
ikke nødvendigvis ligger så 
veldig nær elver eller der 
hvor oversvømmelser har 
vært problematisk tidligere. 
I praksis er det i tiden frem-
over nærmest umulig å si 
hvilke kjellere som vil være 
trygge. Stadig færre, om vi 
skal tro de dystre fremtids-
utsiktene. Og de som først 
rammes én gang, risikerer å 
få problemene tilbake, om 
og om igjen. 

 – Vi har hatt tilfeller der kjelleren 
gjentatte ganger har blitt oversvømt ved 
regnvær. Når dette skjer kanskje ti ganger 
er det klart at vi ikke lenger kan behandle 
oversvømmelsene som uventede ulykker. 
Det blir høyere egenandeler og til slutt 
vanskelig å forsikre, sier informasjonssjef 
Jon Berge i If. 

Vannet sprutet
På Røyseløkka i Sandefjord har det 

  Aktuelt // KLIMA

Jon Berge, 
informasjonssjef If. 
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på takene er én løsning. En annen er å 
bygge flerfunksjonelle anlegg; for eksem-
pel idrettsbaner og grøntområder som 
man tillater at fylles med vann ved be-
hov. Åpne elveløp i byområdene vil også 
gi vannet plass – i tillegg til at det skaper 
hyggelige by- og bomiljøer, sier Refling. 
Han påpeker at huseiere mange steder 
også må forberede seg på å koble takren-
nene fra avløpsnettet, slik de blant annet 
har gjort i enkelte deler av Fredrikstad. 
raa@huseierne.no

FLOM: Femti- og hundreårsflommer 
kommer til å skje langt oftere enn 
navnene tilsier. Foto: Hans O. 
Torgersen / Scanpix.

Til tross for at rettssystemet de siste årene 
har avsagt dommer som er retningsgi-
vende for hvor ansvaret for skadene skal 
legges, er det mye som er uavklart. Regje-
ringen har derfor nedsatt et ekspertutvalg 
for overvann, som skal levere sin rapport i 
desember i år. Utredningssjef Dag Refling i 
Huseiernes Landsforbund sitter i utvalget.
 – Vi prøver å finne ut av hvem som 
skal ha ansvaret for hva. Det er ikke bare 
lett. Ved et styrtregn er det gjerne sam-
mensatte faktorer som fører til oversvøm-
melser, våte kjellere og andre ulykker, sier 
Refling. 

 For er det den tette kummen utenfor 
som gjør at vannet nå siger inn i kjelleren, 
eller er det boligbyggeren som ikke gjorde 
dreneringen godt nok, eller er det veien 
like ved siden av som er bygget med feil 
helling? Ofte er slike spørsmål nærmest 
umulig å komme til bunns i. 
 I tillegg til å se på lovverk og ansvars-
fordeling, har utvalget også tatt for seg en 
rekke løsninger som mange kommuner 
nå må innlemme så raskt som mulig i sitt 
planarbeid. 
 – Det finnes gode løsninger på disse 
problemene. Grønne hustak, altså gress 
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at vi hadde gitt beskjed til kommunen. 
Jeg fikk det for meg å gå ned i kjelleren 
og sjekke. Det var et lite hyggelig syn som 
møtte meg; vannet sprutet opp av toalet-
tet, forteller Albertsen. 
 I løpet av de neste timene ble kjelle-
ren, som har en grunnflate på rundt 120 
kvadratmeter, fylt med vann til 60 centi-
meter opp på veggen. Albertsen er usikker 
på hva som egentlig var årsaken. 
 – Vi har fått forklart at dette antagelig-
vis hadde å gjøre med at overvannet 
på et vis presset seg ned i kloakken, 

alltid vært tørt i kjelleren til Dag Albert-
sen. Frem til september i år. Da gikk det 
helt galt. 
 – Det var et voldsomt lokalt regnvær, 
som kom noen dager før ekstremværet 
Petra. Grunnen her syntes å være mettet 
med vann. Den natten det regnet som 
verst våknet vi i tre-fire tiden, og da vi tit-
tet ut av vinduet så vi at det nærmest var 
en elv over eiendommen her. Det var vann 
som hadde banet seg vei fordi noen av de 
kommunale slukene like ved var tette, og 
ikke var blitt renset før uværet, til tross for 
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er kommunene klare?
Manglende samarbeid 
mellom ulike sektorer 
i kommunene skaper 

problemer.

Hvor langt kommunene og fylkeskommu-
nene har kommet i arbeidet med å ruste 
Norge for ekstremnedbør varierer sterkt. 
En studie seniorforsker Cecilie Flyen ved 
Sintef Byggforsk har gjort av utsatte byg-
ninger i Oslo, Fredrikstad og Trondheim, 
viser at manglende samarbeid mellom uli-
ke etater i kommunene skaper problemer. 
 – Hovedproblemet vi har observert i 
kommunene som er med i analysen, er 
manglende samarbeid mellom vann- og 
avløpssektoren, plansektoren og bygge-
sektoren. Kompetansen om klimatilpas-
ning finnes, men ikke på riktig sted, sier 

Flyen i en pressemelding.
 I Nedre Eiker kommune kom flomfo-
rebygging for alvor på dagsordenen etter 
uværet Frida i 2012. Ifølge tall fra Norsk 
Naturskadepool forårsaket Frida over tu-
sen skader på private eiendommer i kom-
munen. Prislapp: 242 millioner kroner. 
 – Vi ligger tradisjonelt flomutsatt til. 
Men det vi ser er at hendelser som tidli-
gere skjedde med kanskje femti års mel-
lomrom, må vi nå være forberedt på å 
håndtere med to-tre-fire års mellomrom. 
Klimaendringene er et samfunnsansvar og 
det er viktig for oss å ta tak i problemet, 

VÅT: September var en våt måned. Kværner-
byen i Oslo var blant områdene som ble hardt 

rammet. Foto: Terje Pedersen / Scanpix.
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nyheter

Samme opplevelSe: Naboene Dag Albertsen, Gretha De La Garza og Knut Arna opplevde nøyaktig 

den samme skrekkopplevelsen natt til sist fredag: Kjellerne ble fullstendig ødelagt.  foto: Sigurd Øie

60 cm: Vannet sto 60 centimeter over gulvet i kjelleretasjen til Dag 

Albertsen.  

foto: dag alBertSen

«Synderen»: Det var her kloakkvannet regelrett sprutet opp hos 

alle de tre naboene: Fra toalettet.  
foto: dag alBertSen

Tre naboer på Røyse

løkka opplevde det 

store marerittet natt 

til sist fredag. Da sto 

det en fontene  

av kloakkvann opp  

fra toalettet, som 

ødela kjeller

leilighetene deres.

Sigurd Øie
sigurd.oie@sb.no

930 18 345

De tre naboene opplevde  

vantro og sjokk, for oversvøm

melsen kom særdeles over

raskende på dem alle.

Alle tre så at vannet sto  

nesten som en fontene opp fra 

toalettene sine, og fra sluk i  

underetasjen.

70 cm vann

– Jeg hadde 70 centimeter vann 

i underetasjen. Det sto midt på 

låret mitt, sier Gretha De La 

Garza.
– Jeg hadde rundt 60 centi

meter, sier Albertsen.

– Det var 30–40 centimeter i 

de fleste rom hos meg. Men i 

vaskerommet sto vannet over 

en meter høyt, sier Arna.

– Vi prøvde desperat å redde 

unna det vi kunne, men følte 

oss hjelpeløse. Det var en  

forferdelig opplevelse, sier De 

La Garza.
Alle tre har fått ødelagt mye 

utstyr som de bruker daglig, 

som vaskemaskiner, varmt

vannsberedere, frysebokser, 

TVer etc.
– Jeg kontaktet brannvesenet 

for å få dem til å pumpe unna 

vannet fredag. De kunne ikke, 

fordi det dreide seg om kloakk

vann. Vi fikk beskjed om ikke å 

gå i vannet, sier Knut Arna.

– Jeg har bodd her på Røyse

løkka i 20 år nå, men har aldri 

hatt noen oversvømmelse inne 

i huset tidligere – det er godt 

drenert. Men man er sjanseløs 

når oversvømmelsen kommer 

innenfra, sier Dag Albertsen, og 

legger til:

– må ikke skje ig jen

– Vi ønsker alle svar på hvordan 

dette kunne skje, for det er helt 

tydelig at det var et stort over

trykk fra kloakken. Dette må  

aldri få lov til å skje igjen, slår 

Albertsen fast.

Hvor store skader kloakkvan

net har forvoldt hos de tre, vet 

de ikke. Men at det dreier seg 

om millionverdier, er helt klart.

– Vi hadde takstmann på  

inventaret vi hadde i stua i kjel

leren, og bare det kommer på 

over 500.000. Og da er ikke  

prisen på alt det som er ødelagt 

på selve huset, tatt med. Dette 

kan lett ende opp med over én 

million bare i vårt hus, sier 

Tre naboer på Røyseløkka opplevde nøyaktig samme marerittet natt til sist fredag

vannet sprutet opp fra toalettet 

Foto: C
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tett kum: Dag Albertsen, her sammen med nabo Knut Arna (til 

høyre), meldte fra om denne tette kummen til kommunen. 

opp i høyden: Familien Albertsen jobbet febrilsk med å flytte alt 

høyest mulig opp, men mye ble ødelagt.  foto: dag alBertSen

Tre naboer på Røyseløkka opplevde nøyaktig samme marerittet natt til sist fredag

Vannet sprutet opp fra toalettet 
Gretha De La Garza.

Det var takstmann hos  

Albertsen da avisa var på besøk, 

og Arna ventet på dem.

Alle de tre huseierne bruker 

kjelleretasjen som en viktig del 

av huset, og de var i daglig bruk.

Både De La Garza og Albertsen 

sjekket sine kjellere sent  

torsdag kveld, ved 01-tida. Da 

var det helt tørt der. De var be-

kymret for alt regnet som kom.

Var et sjokk

– Det var et sjokk å våkne  

klokka 05 og se at kjelleren sto 

fullstendig under vann, sier De 

La Garza.
Hun må flytte ut av huset sitt 

midlertidig mens det repareres 

og reno veres.

– Jeg har små barn, og vi må 

finne oss et annet sted å bo. Jeg 

regner med at vi må flytte 

hjemmefra i minst et par måne-

der, og det skaper mange  

problemer, sier De La Garza.

Både Dag Albertsen og Knut 

Arna velger trolig å bo hjemme. 

Men da må de få forsikringer 

om at det ikke er helsefarlig å 

bo der.

Sigurd Øie
sigurd.oie@sb.no

– Vi så et det var et tett sluk i 

krysset Lahelleveien/Myre-

skauen. Vi vet av erfaring at når 

det er tett, kommer det mye 

regnvann rennende ned på vår 

eiendom. Først ringte jeg, der-

etter kona, sier Albertsen.

– De rakk aldri å komme før vi 

fikk kjelleren oversvømt. Vi 

aner heller ikke om det tette 

sluket har noe å gjøre med  

kloakken i vår kjeller å gjøre. 

Men jeg er veldig interessert i å 

finne det ut, sier Dag Albertsen.

– Vi er også interessert i å fin-

ne ut hvordan dette kunne skje,  

sier kommunalteknisk sjef 

Arne Johnsen i Sandefjord 

kommune.
Han forteller at kommunen 

har fått en del henvendelser  

etter uværet forrige uke.

– Det er umulig å si hva som 

har skjedd i Røyseløkka i dag. 

Det må vi få lov til å undersøke i 

nærmeste framtid. Forhåpent-

ligvis finner vi grunnen til over-

svømmelsene og kan gjøre noe 

med det, sier han.

Han har samme svar når det 

gjelder sluket i Lahelleveien/

Myreskauen.

– Vi må undersøke først, sier 

han.

– fortalte om tett sluk

FAKSIMILE: Sandefjords Blad.
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SØKKVÅTT: Når det regner mye på 
kort tid kan bakken mettes av vann. 
Faren for oversvømmelser øker. 
Foto: Hampus Lundgren.

sier fagansvarlig for vann, Stein Horgen 
Ellingsen i Nedre Eiker kommune. 
 Etter uværet Frida fikk kommunen 
midler til flomforebygging fra NVE for 
noen av de mest utsatte områdene, men 
ikke alle. Kommunen ble igjen hardt ram-
met i september i år, da to kraftige regn-
vær, hvorav det siste var uværet Petra, for-
årsaket hundrevis av skader, grunnet en 
kombinasjon av flom og overvann på ville 
veier. 
 – Problemet er ekstremvær og selvføl-
gelig økonomi. Vi ser at flomsikringstiltak 
hjelper, og skulle gjerne bygd ut mer, men 

vi er avhengig av midler, og det bestem-
mes på regjeringsnivå. Når det gjelder til-
bakeslag av avløpsvann er vi i gang med 
utskiftning av avløpsnettet. Utskiftings-
takten er nå på to prosent årlig; det er 25 
prosent mer enn tidligere, sier Ellingsen. 
raa@huseierne.no
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Det er skremmende 
hvor store klima-
endringer vi får 
og hvor fort de 

kommer. 
StatSmeteorolog 

Bente Wahl

TILBAKESLAG: Når avløpsnettet blir overbelastet trenger vannet seg frem der det kan. 
For eksempel opp av toalett og sluk i kjellere. Illustrasjon: Kenneth Lauveng.

men jeg skulle gjerne funnet ut om det 
er en konkret feil noe sted som eventuelt 
kan rettes. Selv om dette er første gangen 
vi har opplevd dette, frykter jeg at det ikke 
blir siste, dersom vi ikke finner mer ut av 
årsaken. Hvis det bare var det voldsomme 
regnværet som gjorde dette, må vi vel be-
lage oss på flere episoder, sukker Albert-
sen, som nå har fått hjelp fra forsikrings-
selskap og skadesanering. 
 – Vi får god hjelp, jeg har ikke noe å si 
på det. Men vi skulle helst vært dette foru-
ten, sier Albertsen. 

mange vannerstatningssaker
De siste årene har det vært en økning i 
vannskader generelt, og i dag utgjør de 
noe over 30 prosent av erstatningene un-
der boligforsikringen, ifølge tall fra Finans 
Norge. Det som kan sies å knytte seg til 
overvann, tilbakeslag og nedbørshendel-
ser utgjør ca. ti prosent. En typisk skade 
knyttet til inntrengning av vann eller klo-
akk i bolig eller næringsbygg ligger på 
mellom 50 000 og 150 000 kroner. Belø-

  Aktuelt // KLIMA

pet blir raskt høyt der kjelleren er innredet 
og i daglig bruk. 
 Selv om vi i Norge er heldige og har 
forsikringer som dekker denne type ska-
de, er det ingen tvil om at de fleste av oss 
vil slippe å vasse til knes i vann og kloakk 
i egen kjeller. Og selv om forsikringssel-
skapene dekker skadene, vil de økte ut-
leggene til syvende og sist slå tilbake på 
boligeiere, enten i form av høyere forsi-
kringspremier eller i form av at kommu-
nen de bor i må punge ut. 
 – Vi i forsikringsbransjen har jobbet 
med overvannsproblematikk i mange år. 
Vi har blant annet hatt flere rettssaker der 
vi har fått avklart ansvaret for ulykker som 
skyldes dårlig vedlikeholdt avløpsnett, og 
en viktig høyesterettsdom fra 2011 legger i 
stor grad ansvaret her på kommunen. Det 
har gjort at vi de siste årene har kunnet 
kreve tilbake ca. 30 millioner kroner i året 
fra norske kommuner, forklarer informa-
sjonsdirektør Jon Berge i If. 
 Tall fra Finans Norge viser at mange 
land i EU opplever økte forsikringspre-
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mier på grunn av skader som skyldes flom 
og oversvømmelser i byer. I Danmark har 
forsikringspremien på tilbakeslag i hus og 
kjellere steget med opp mot 70 prosent 
på grunn av økt risiko for skade etter flere 
ekstreme nedbørshendelser. Sommeren 
2011 hadde København et styrtregn som 
forårsaket skader for ni milliarder kroner. 
Sju milliarder ble dekket av forsikring. 

Ingen vilje?
Det mangler politisk vilje til å ta tak i fore-
byggende arbeid, mener fagsjef Mia Ebel-
toft i Finans Norge. 
 – Dette blir dyrt for oss alle, uansett. 
Da må det være bedre om kommunepo-
litikerne vedtar for eksempel raskere opp-
gradering av avløpsnettet i utsatte kom-
muner, enn at man hele tiden kommer 
bakpå og må reparere etter skadene, sier 
Ebeltoft. 
 Men som også denne høsten har vist: 
Valgkamper handler sjelden om vann- og 
avløpspolitikk. raa@huseierne.no 

 VÅTERE: Kartet til venstre viser antall dager med mer enn 10 mm nedbør 1957 - 2010. 
Siden 1957 er nesten hele landet blitt våtere. Det er bare områdene som er farget gule og 
røde på kartet til høyre som er tørrere nå: Kilde: MI / NVE.

LOKALE BYGER: Harde, lokale byger 
vil det bli mer av. Bygevær er 

svært forutsigbart. Foto: IF.

UTVIKLINGNEDBØR
1957 - 2010
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Det er desverre ikke alltid så enkelt å se hvilke.

En sertifisert takstmann fra NTF som benytter Boligsalgsrapport er den beste garantien for en trygg og 
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Gjennomsnittlig nominell 
salgspris for enebolig i 2000 

var 1 361 000 kr, mens prisen 
i 2013 var 3 186 000 kr.

Mye av verdistigningen på verdens børser kan antagelig 
føres tilbake til at internasjonale renter har falt og falt og 

falt lenger enn man bare for noen år siden trodde var mulig. 
Negative renter liksom, særlig. 

Fakkeltid

Musselmalt

Høsten er her og kveldene blir stadig mørkere. 
Da kan det være lurt å tenne lys. Fakkelboks-

holderen Boo fra svenske Skargaarden hindrer 
at gulv eller plen blir ødelagt.

Det første musselmalte porse-
lenet ble skapt på Meissenfa-
brikken i Tyskland rundt 1740. 

De blå blomstene ble raskt 
svært populære – også hos 

konkurrentene Den Kongelige 
Porcelainsfabrik og  Pors-
grunds Porselensfabrik. 

Mønsteret ble opprinnelig 
anvendt på bruksporselen med 

riflet overflate, som kunne 
minne om muslinger.

Vaffelkos
– Nordmenn spiser vafler om 
lag hver tredje uke i gjennom-

snitt. De eldre er ivrigst, og 
menn spiser noe mer vafler 

enn kvinner, forteller Gunnar 
Thoen, markedsanalytiker i 

MatPrat, Opplysnings-
kontoret for egg og kjøtt.

De eldste vaffeljernene hadde 
bare ett hjerte. Rutemønsteret 
stammer fra 1200-1300 tal-
let. Det skal være laget etter 

bivokskakene i bikuben. 

Tom STaavi, vG

Vil redde bygning
Kraby stasjon, en av perlene langs den 
nedlagte Skreiabanen på Toten, trenger sårt 
vedlikehold. I dag er det kommunen som eier 
bygget, men på grunn av trang kommuneø-
konomi blir bygningsteknisk redningsaksjon 
ikke prioritert. Nå ønskerl private krefter å 
overta bygget og sette det i stand, skriver 
Toten blad. Foto: Jensens / Wikipedia.

I forbindelse med registrering av eplesorter for Nordisk genbank i 1981 ble det utarbeidet en liste 
over 414 navn på gamle, norske eplesorter, skriver Norsk Hagetidend. Men ifølge Kåre Valset ved 
NLH var listen ufullstendig.  
 Gravenstein er den eldste av eplesortene som fortsatt dyrkes for salg. Signe Tillisch, James 
Grieve og Transparent Blanche er kjente navn. Sistnevnte er blant eplene som modner tidligst. 
Haugmann er en helnorsk sort, oppstått på en husmannsplass i Buskerud på 1800-tallet. Et 
epletre av Haugmann tåler harde vintre, skriver skogoglandskap.no

Minst 414 norske 
eplesorter

  sett & HØrt // OKTOBER 2015

2,4 ganger 
dyrere
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Den delen av venstresiden som i dag kalles sosialde-
mokrati står sterkt i dag fordi den på så mange områ-
der har gått over til den moderate høyresidens ideer. 

Legger oss senere
Vi legger oss og står opp senere. 
72 prosent av befolkningen sov 
kl. 23.30 i 1980. Denne andelen 
var sunket til 62 i 1990 og 56 
prosent i 2010. Tilsvarende om 
morgenen: I 1980 sov fortsatt 6 
prosent kl. 09.00, sammenliknet 
med 11 prosent i 2010. 
Foto: Scanstockphoto.
 

Mer fritid
Fra 1970 til 2010 hadde nordmenn i gjen-
nomsnitt fått i overkant av en time mer 
fritid per dag, og vi hadde da vel 6 timer til 
ulike fritidsaktiviteter. Tid brukt til utdan-
ning og arbeid endret seg lite, og den økte 
fritiden skyldtes hovedsakelig at vi brukte 
mindre tid til husholdsarbeid (45 minutter) 
og personlige behov (15 minutter). 
Foto: Scanstockphoto.

Til tross for at vi nå bygger mindre boliger, så har gjennomsnittsboligen fire 
rom, en økning fra 3,6 i 1980. Fordi også husholdningene samtidig er blitt min-
dre (2,1 bosatte per bolig sammenliknet med 2,7 i 1980) blir boligene relativt 
sett også romsligere, melder SSB i publikasjonen Dette er Norge 2015.
 I 1980 manglet fortsatt 10 prosent av befolkningen bad eller dusj, men 
allerede i 1990 var dette redusert til 1 prosent. Samtidig har andelen personer 
med to eller flere bad i boligen økt fra 18 prosent i 1988 til 39 i 2012.
 Norske boliger er ikke bare store og med høy standard, de er også svært 
velutstyrte: «Alle» husholdninger har TV, ni av ti har fryseboks og nesten like-
mange vaskemaskin. Ni av ti husholdninger har hjemme-PC. Oppvaskmaskin, 
derimot, finnes bare i åtte av ti husholdninger. Foto: Dhoxax / Scanstockphoto.

Høy standard

Kåre Willoch

Vil ha mer konkurranse
Markedet for høyhastighetsbredbånd preges av 
få konkurrerende tilbydere, identiske tilbud og tre 
ganger så høye priser som i Sverige. Forbrukerrådet 
etterlyser nå tiltak for å bedre konkurransen.
 – Ønsker du bredbånd som gjør det mulig å strømme film og tv i 
god kvalitet, så er du trolig prisgitt én tilbyder. Sjansen for at du også 
er nødt til å kjøpe en TV-pakke, er også stor, sier Finn Myrstad, fag-
direktør i Forbrukerrådet.

Betal i tide
Hvis du bor i borettslag eller eiersek-
sjonssameie, er din viktigste forplik-
telse overfor borettslaget eller sam-
eiet å betale felleskostnadene. Hvis du 
unlater å betale, risikerer du at boligen 
tvangsselges, og at du blir kastet ut. 
Borettslaget eller sameiet trenger ikke 
å gå til søksmål, men kan ta saken di-
rekte til namsmyndighetene.

Ved tusenårsskiftet var gjeldsopptaket i hus-
holdningenesamlet sett 734 mrd kr. I desember 
2013 var den vokst til 2 537 mrd kr. 

  sEtt & Hørt // OKTOBER 2015

Økt gjeld
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Hva mener du med at du ikke har vært vågal 
nok?
– Det jeg mener er at vi er alle født med et ta-
lent for noe. Enten det er fotball, musikk, jobb 
eller kunst. Jeg er født med et talent innen 
kunst som jeg overhodet ikke har tatt ut det 
fulle potensialet av, fordi jeg har møtt en van-
vittig motstand. Vi har blitt motarbeidet og 
holdt utenfor politisk 
korrekte miljøer. Jeg 
burde våget å satse enda 
hardere på tross av dette, 
og vi burde vært mye mer 
kommersielle. Når man 
oppsummerer tingene 
jeg har gjort, føler jeg at 
jeg har hatt suksess med 
alt. På godt norsk vil jeg 
si at jeg smeller’n i krys-
set hver gang.

Hvilket kryss er det du 
snakker om, Aune?
– Tenk deg fotballspilleren som limer ballen 
i krysset. Kunstnerisk er det der jeg treffer når 
jeg skyter. Jeg får til alt jeg vil. Alle drømmer 
jeg har og alt jeg prøver meg på innenfor mitt 
talent gjør jeg godt nok til at publikum verds-
etter det. Noe mer enn som så kan ikke en 
kunstner forvente å få til. Jeg har en fantastisk 
kone, fantastiske barn og et fantastisk liv. Der 
har du krysset mitt!

Har dere suksess?
– Uten tvil. Vebjørn selger kunst til noen av de 
mest betydningsfulle kunstsamlinger i verden. 
Men han er aldri kjøpt inn til noe offentlig 
bygg i Norge. Ikke en eneste offentlig samling. 
Marianne Aulie hadde en skattbar inntekt i 

Norge i 2012 og 2013 på 9 millioner kroner. 
Det er det ingen i norsk kulturelite som er in-
teresserte i å anerkjenne. Vi synes det er på tide 
at de som styrer innen norsk kulturliv legger 
ned våpnene sine og aksepterer at vi er her. 
Norsk kultur tilhører ikke en liten engere krets, 
men det norske folk. Den grenseløse sjikanen 
og mobbingen av spesielt Marianne, som har 

en eventyrlig suksess og 
møtes med slakt og ter-
ningkast en, er en skam 
for norsk kulturliv.

Hva er din rolle i dette 
ensemblet?
– Jeg er og har vært vårt 
ansikt utad, og jeg har 
totalt fokusert på å selge 
Mariannes og Vebjørns 
kunst. Jeg har brukt mitt 
liv til å bygge opp Galleri 
Sand. Det er mitt ansvar 

å sørge for at salget går rundt. Jeg må opp om 
morgenen kan du si. Vi betaler 450 000 kroner 
i måneden for å leie galleriet vårt. Jeg må selge 
kunst for 1,5 millioner kroner i måneden for 
at prosjektet skal gå rundt internasjonalt. Du 
opplever en showman med et stort hjerte og 
et brennende engasjement for hva jeg holder 
på med. Jeg elsker å underholde og glede men-
nesker. Kall meg gjerne klovn, men vi driver 
i showbusiness. Jeg elsker jo humor. Derfor 
har jeg også sluppet meg løs med egen kunst. 
Jordbærmus er det første jeg gjør av egen kunst 
siden filmen Dis. Selv om jeg selv kanskje fø-
ler meg mer hjemme i filmkunsten elsker jeg 
å uttrykke meg skriftlig. Da er det også herlig 
å kunne skrive folkelig om et tema som 
sex. Folk er livredde for å snakke om sex. 

TEKST: Dag Erik kongsliE    ILLUSTRASJON: HErB
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Etter et langt liv svømmende motstrøms i et hav av blitslamper har 
Aune Sand funnet ut to ting: Han har ikke vært vågal nok og han 

smeller’n i krysset hver gang.

Hvis det å bruke Jord-
bærmus som samtale-
emne hjelper folk til å 
snakke sex føler jeg at 
jeg virkelig har lykkes.

Klovn i kamp
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•  Lever et eventyrlig liv. Driver galleri 
i New York. Har tidligere laget film.

•  Opplever suksess som forfatter 
med sin erotiske roman “Jord-
bærmus” til tross for at han fikk 
terningkast én i VG.

•  Ønsker seg boligbygging rettet  
mot unge.

Fakta // 
Aune SAnd (49)
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Hvis det å bruke Jordbærmus som samtaleemne hjelper 
folk til å snakke sex, føler jeg at jeg virkelig har lykkes

Hvor mye humor har du blandet inn i Jordbærmus?
– Hehe, det er et veldig godt og vanskelig spørsmål. I min 
humor er det mye alvor, så jeg prøver å bake inn humor i 
alvoret og omvendt. Når jeg skriver så gjør jeg det i fullt 
alvor, men det ligger mye god humør i å skape slike set-
ninger, slike ord og slikt språk. Samtidig er det så viktig at 
kunst ikke blir humørløst. Mange kunstnere drukner seg i 
alvor. Oppveksten vår var preget av mye humor og selv om 
det er jeg som ofte er gjøgler og klovn på TV skal du vite at 
Vebjørn også er en veldig morsom fyr. 

Ja, hvordan var oppveksten deres egentlig?
– Vi hadde en utrolig lykkelig oppvekst. Mor og far var 
begge lærere og opptatt av å lære oss menneskelige ver-
dier. Vi hadde fri utfoldelse, fikk alltid klapp på skuldrene, 
omgivelsene var trygge og vi ble trodd på. Jeg tror dette er 
hovedårsaken til at vi har oppnådd den suksessen som vi 

har gjort, Vebjørn og jeg. 
Vi er vokst opp flere ste-
der, fra Grav gård i Bærum 
til Fredrikstad og Hvaler. 
Så bygde vi et husbank-
hus på 70-tallet, men jeg 
har også mer eller mindre 
bodd i New York i 20 år 
og hatt galleri i over ti. 
Det har vært en oppvekst 
det også. Du vokser gjen-
nom hele livet.

Hva er de største forskjel-
lene mellom Hvaler, Oslo 
og New York?
– Bortsett fra de åpenbare 
forskjellene må jeg jo si 
trykket inni byen. Det er 
helt enormt i New York. 

Det skjer så mange spennende ting. Du kan heller ikke lure 
noen i New York. For å lykkes med kunst eller hva som 
hest i New York må du gjøre det på en ærlig måte. Du kan 
ikke ta snarveier fordi du har gått den «rette skolen», eller 
er medlem av den rette åndseliten, eller kjenner de rette 
folkene. Vi har alltid måtte kjempe for vår egen greie og 
New York har vist oss at det vi gjør er ekte, ærlig og hol-
der høy kvalitet. Ingen, ikke alle som har motarbeidet oss 
en gang, kan ta fra oss det. Hvaler og Oslo blir veldig likt 
når du sammenlikner med en by som New York. Samtidig 
oppdager man hvor vanvittig det er å bo i Norge.

På hvilken måte er Norge bra?
– New York er naturligvis fantastisk, men nordmenn er 
jo knapt i stand til å ta inn over seg hvor privilegerte vi 
er. Se også på den enorme katastrofen flyktningene som 

De tarvelige forsøke-
ne fra kunstkjennere 

og snobbete vest-
kantfolk som siert 
det er feil å selge 

reproduksjoner på 
Bohus, er en for-

nærmelse mot alle 
som ikke har råd til å 
kjøpe ekte malerier. 

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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kommer til Europa befinner seg i. Vi burde skamme oss. 
Vi lever i trygghet, i demokrati og vi har alt vi trenger.  Jeg 
mener at vi som nasjon må hjelpe. Det er en plikt vi har 
når vi selv har det så utrolig bra. Derfor må vi som borgere 
også stemme frem politikk som tar vare på viktige verdier 
i samfunnet.

Hva stemte du selv?
– Jeg er åpen om mye, men jeg vil helst ikke fortelle hva jeg 
stemte. Jeg synes ikke det passer seg at offentlige personer 
forteller hva de stemmer dersom man ikke er politisk aktiv. 
Jeg synes folk skal få stemme upåvirket. Men jeg er opptatt 
av verdier, miljø, ungdom og byplanlegging. Det må satses 
på kollektivt, unge mennesker, gi de mindre boutgifter ved 
å bygge mer rettet mot studenter og dekke behovet unge 
har. Det er så viktig at du som ung ikke blir kvalt av å måtte 
stå på Narvesen til to om natten kun for å finansiere studi-
ene. Det blir helt feil når det burde være utdannelsen som 
har hovedfokus.

Hva var intensjonen bak å samarbeide med Bohus og Skei-
dar?
– Det var veldig enkelt. For ti til tolv år siden var det noen 
vi samarbeidet med som solgte inn noe av Vebjørns kunst 
til noen få Bohus-butikker. Så gikk det så ekstremt bra at vi 
kom inn i hele kjeden. Reproduksjoner er jo en stor skatt. 
Se bare på Munch, Picasso og Warhol. Galleri Sand skraper 
jo ikke overflaten av å være like kommersielle som disse. 
Vi vokste selv opp med reproduksjoner av Munch og Rem-
brandt på veggen. Reproduksjoner er jo slik de aller fleste 
av oss har mulighet til å ha kunst på veggene. De tarve-
lige forsøkene fra kunstkjennere og snobbete vestkantfolk 
som sier at det er feil å selge reproduksjoner på Bohus er 
en fornærmelse mot alle som ikke har råd til å kjøpe ekte 
malerier. 

Hva føler du at du har ugjort?
– Jeg ønsker å drive med arkitektur. Det er spennende og 
det er noe vi har fått en del forespørsler om. Vebjørn har 
bevist at dette er noe vi får til. Han bygget Leonardobroen i 
ski kommune og ikke minst Keplers stjerne på Gardermo-
en. Begge disse er fantastiske byggverk og stjernen står der 
og snakker for seg selv. Jeg blir så stolt hver gang jeg er ved 
Gardermoen. At Christian Ringnes ble med på laget var en 
velsignelse. Men vi vil ta det videre, vi vil bygge signalbygg. 
Drømmebygget er et høyt leilighetsbygg som også har rom 
for næringsvirksomhet. Og på toppen av bygget ruver en 
kopi av glasset vi laget av rompen til Marianne Aulie. 

Lave strømpriser går 
aldri av moten
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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.

Mitt kompliment til redaksjonen som fremmer ytringsfrihet ved å la alle 
synspunkt komme til orde!  Måtte alle medier ha den innstilling og mot!
 Så til herr Aarebrot: Så De mener at eiendomsskatt er den beste 
løsningen for å få asfaltert Deres vei? Skit i Norge, leve Toten. Målet 
helliger middelet. Flere klassiske formuleringer kan brukes for å karak-
terisere Deres innlegg i “Hus og Bolig”. Jeg er hjertens uenig med Dem, 
på prinsipielt grunnlag. I idealismens tid skapte vi (jeg er 88 år) begrepet 
“skatte etter evne”. Vi var så enfoldige at vi trodde at evnen skulle måles 
etter inntektsevne. Nu går De løs på  min generasjons “my home is my 
castle”.  Våre hus er ikke spekulasjonsobjekter, de er våre hjem – der gir 
ikke inntekter som vi kan bruke til å betale skatt med.
 Et høyre-bystyremedlem ga meg dette rådet: Du kan jo låne på hu-
set, eller selge eiendommen. Kan De komme nærmere en ekspropria-
sjon? 
 En  AP politiker sa, vi skal arbeide for et stort minstefradrag. Jaså, 
hvor blir det da av likhet for loven? 
 Og  la meg så sitere begges trumfkort: “Vil du at våre barn skal ha 
et dårlig skolemiljø?” – i en situasjon de selv har skapt. Hvor lavt kan 
debattnivået synke? Og høyrepolitikeren la til, nei vi kan ikke heve skat-
tenivået generelt, det ville bli for upopulært!- sic!
 For Dem og andre som tenker øremerkede skattepenger, enten til 
Deres asfalt eller til politiker-vanstyrt skolevedlikehold: Skam!

Kaj  

debatt // bolig    

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

Stortinget har vedtatt at det fra 2020 vil bli forbud mot oljefyrte 
sentralvarme-anlegg, samt at nedgravde oljetanker skal fjernes. 
Dette har vært et forunderlig prosjekt, og har forårsaket mye for-
virring og frustrasjon blant de som blir berørt av 
forbudet.
 Undertegnede bygget hus i 1971, og instal-
lerte sentralfyr med varmtvannsoppvarming  
basert  på olje, og en varmekolbe for strøm. 
I Asker og Bærum, som i landet for øvrig, var 
dette den gang  et svært populært og anbefalt 
system, idet oljen var rimelig og miljøvennlig(!), 
bare strøm var renere. Verstingene var kull,koks, 
trevike (!) (særlig rå ved ga mye røyk, sot og for-
urensing). (Jfr. anbefalingen om å kjøpe dieselbil 
fremfor bensin noen ti-år senere.)
 Oppvarming av huset har stor sett skjedd ved 
hjelp av varmekolben, en varmepumpe og en 
vedovn. Anlegget har vært godt vedlikeholdt og 
oppdatert, og fungerer derfor fremdeles utmer-
ket.  Bare ved bruk av ekstra mye varmtvann, 
kobler oljefyren seg inn, og forbruket av olje blir dermed lavt,  kan-
skje mindre enn 100 l i året. Forurensingen er derfor minimal i for-
hold til for eksempel en bil. Oljetanken er av glassfiber som verken 

Fyring med FossilT brensel

ruster eller korroderer.
 Fra 2020 skal så alt kastes på skraphaugen, og erstattes av 
utstyr for kanskje seks-sifrede beløp. Det har versert masse infor-

masjon og  anbefalte løsninger i høye prisklas-
ser. Hvorfor hører man aldri om at man f.eks. 
kan skifte varmekolben i kjelen fra f.eks  3kw til 
7kw, og dermed kutte ut oljen, eller at det finnes 
bio-olje hvor brenneren kan tilpasses, en løsning 
som er både miljøvennlig og rimelig i bruk, og 
at anlegget derved vil kunne brukes i mange år, 
oppvarmet på strøm eller bio-olje ? Dette er in-
formasjon jeg har fått fra kompetent hold. 
 For pensjonister og eldre kan det være gan-
ske håpløst og finne ut av denne jungelen, og  
få oversikt over hva dette vil bety økonomisk. 
Jeg håper at stortings-komiteen som overlates 
mandatet  for å utrede prosjektet, gjør en grun-
dig jobb, og at  de finner  fram til fornuftige løs-
ninger, slik at folk ikke behøver å grue seg for 
fremtiden.

J.B.Wiken, pensjonist, Asker 

I Asker og Bærum, 
som i landet for øvrig, 

var dette den gang 
et svært populært og 
anbefalt system, idet 

oljen var rimelig og 
miljøvennlig (!)



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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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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OSLO ADVOKATFELLESSKAP v/advokatene 
Hanne Plathe Maartmann og Karina Rankin
Ektefelle- og dødsboskifte, samboeravtaler og -oppgjør, 
ektepakt og testament, husleie, vergemål. Avhending, 
fast eiendoms rettsforhold, sameier/forretningsførsel.

St. Olavs gate 28, 0166 Oslo.
Mob.: Adv. Maartmann 952 92 585, Adv. Rankin 922 22 615.
Epost: hpm@advokatfellesskap.no, kr@advokatfellesskap.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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WESSEL ADVOKATER 
v/adv. Svein Andersen 
Fast eiendomsrett, bolig- og husleierett, 
entre priserett, kontraktsrett, forsikringsrett, 
arv- og generasjonsskifte, og alminnelig praksis. 

Idrettsveien 5, Postboks 34, 1401 Ski.
T: 64 00 39 00. F: 64 00 39 01. www.advokat-wessel.no
Epost: svein.andersen@advokat-wessel.no O
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ADVOKATFIRMA RÆDER DA  
v/advokat Audun L. Bollerud 
Plan- og bygningsrett, bolig og næringseiendom, 
borettslag, eierseksjonssameier, entreprise, 
husleie, mangelskrav og fast eiendom.

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

O
SL

O

advokatfirmaet 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.

Holbergs gate 1, 0166 Oslo. 
Tlf.: 24 14 56 00.  
Epost: jpb@dblaw.no

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

Holberg gt. 19, 0166 Oslo.
Tlf.: 40 63 32 23, Fax: 22 20 52 13.
Mobil: 90 63 31 00.
Epost: olav@advokatkontoretmyhr.no

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

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

O
SL
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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
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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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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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O
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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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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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OSLO ADVOKATFELLESSKAP v/advokatene 
Hanne Plathe Maartmann og Karina Rankin
Ektefelle- og dødsboskifte, samboeravtaler og -oppgjør, 
ektepakt og testament, husleie, vergemål. Avhending, 
fast eiendoms rettsforhold, sameier/forretningsførsel.

St. Olavs gate 28, 0166 Oslo.
Mob.: Adv. Maartmann 952 92 585, Adv. Rankin 922 22 615.
Epost: hpm@advokatfellesskap.no, kr@advokatfellesskap.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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WESSEL ADVOKATER 
v/adv. Svein Andersen 
Fast eiendomsrett, bolig- og husleierett, 
entre priserett, kontraktsrett, forsikringsrett, 
arv- og generasjonsskifte, og alminnelig praksis. 

Idrettsveien 5, Postboks 34, 1401 Ski.
T: 64 00 39 00. F: 64 00 39 01. www.advokat-wessel.no
Epost: svein.andersen@advokat-wessel.no O
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ADVOKATFIRMA RÆDER DA  
v/advokat Audun L. Bollerud 
Plan- og bygningsrett, bolig og næringseiendom, 
borettslag, eierseksjonssameier, entreprise, 
husleie, mangelskrav og fast eiendom.

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

O
SL

O

advokatfirmaet 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.

Holbergs gate 1, 0166 Oslo. 
Tlf.: 24 14 56 00.  
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
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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
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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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Odd er gratis!Odd er gratis!
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

sentrumbygg.no
Kampanjen varer til 30/10 2015

30%
ALLE LUNA
KJØKKEN

RABATT

25%
HVITEVARER

RABATT

Det er VI som er

Et selskap i

SB_OddErGratis_HusOgBolig_150925.indd   1 25.09.15   15.37
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AreAl:

Lær deg begrepene
Primærrom, bruttoareal, bruksareal, hva er egentlig forskjellen?

Løsninger på vanskelige 
juridiske problemer

 JUSS // bolig     59-65Si
d

e

Uklart 
språk

Noe av det første man sjekker når man ser på 
leilighet, er størrelsen. Men hvilket areal er det 
egentlig man skal se på? Ofte kan kvadratme-
terspriket være tosifret, så det er greit å vite 
hvilket areal som viser hva. Her får du en rask 
innføring.

Areal
Først av alt det helt grunnleggende: Areal oppgis 
i m², og beregnes ut fra de måleverdige delene 
av bruksenheten. For at et areal skal være måle-
verdig må det være minst 1,90 m takhøyde og 
en bredde på minst 60 cm.  
 Deler med skråtak måles inntil 60 cm uten-

for høyden 1,90 m. Loftsleiligheter er derfor 
ofte mer utfordrende å måle enn leiligheter 
med rett tak.
 – Kravene til måleverdighet medfører også 
at det måleverdige arealet kan være lavere enn 
gulvflaten i boligen skulle tilsi. Dette gjelder ty-
pisk i loftsleiligheter med skråtak hvor man ikke 
kan måle helt ut til veggen, og i kjellere med lav 
takhøyde, sier Daniel Øvrevold Helgesen, advo-
katfullmektig i Norges Takseringsforbund.
 Målereglene er tatt inn i retningslinjene for 
markedsføring av boliger som er 
fastsatt av forbrukermyndighetene. 
 – Når areal skal oppgis ved an-

Arbeiderpartiet 
beskytter sine 

egne velgere mot 
eiendomsskatt 

i oslo, men 
metoden kan 
være ulovlig.

Hvis innbyggerne 
ikke forstår ved-
tak fra det offen-
tlige, kan det gå på 
rettssikkerheten løs. 
Da må vi skrive slik 
at folk forstår, sier 
Jan Tore Sanner. 

Kortere tid
Saksbehandlings-
tiden i Husleietvist-
utvalget skal re-
duseres, opplyser 
Kommunaldeparte-
mentet.

TeksT og foTo: LindA ØrstAvik Öberg

gunnAr stAvrum, 
nettAvisen.
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Vi holder orden 
på sameiets økonomipå sameiets økonomi

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

Bruksareal, BRA, 
er det viktigste 

begrepet å forstå 
seg på.

Daniel ØvrevolD Helgesen, 
aDvokatfullmektig i norges 

takseringsforbunD.

AREAL: Bildet viser en boligs BRA. De gule rommene er P-ROM, 
og det grønne er S-ROM. Illustrasjon.: Norsk Standard.

 JUSS // AREAL    

 Balkonger, terrasser og lignende er  
ikke en del av bruksarealet. Unntaket er 
innglassede balkonger som i enkelte tilfel-
ler skal være en del av bruksarealet. 

Primærrom og sekundærrom
Bruksarealet kan deles opp i primærrom 
og sekundærrom, en inndeling som gir ut-
trykk for hva rommene brukes til på tids-
punktet for vurderingen.
 – Primærrommene kalles også P-
ROM, og er de delene av bruksarealet som 
brukes til opphold. P-ROM tilsvarer det 
man tidligere kalte boligareal, BOA. 
 Her snakker vi for eksempel om opp-
holdsrom som stue, kjøkken, bad, sove-
rom, og entre/vindfang, altså de romme-
ne man oppholder seg i. 
 – Det er P-ROM som normalt er 
grunnlaget for prisstatistikker, og som 
gir best resultat ved sammenligning av 
kvadratmeterpriser. Det er likevel viktig 
å være klar over at det alltid er det tota-
le bruksarealet, BRA, som gir uttrykk for 
hvor stor boligen er, samt er grunnlaget 
for verdisettingen til både takstmann og 
megler, forklarer Helgesen.
 Sekundærrommene kalles også S-
ROM og er alle de rommene som ikke 
brukes til opphold. Det er først og fremst 
boder/lagringsrom, garasjer og tekniske 
rom som kategoriseres som S-ROM. 
 – Det er bruken av rommet som avgjør 
hvordan det skal kategoriseres. Dette be-
tyr at rommene kan defineres både som 
P-ROM eller S-ROM avhengig av bruken. I 
enkelte tilfeller kan det også være tvil om 
hvilken kategori rommet faller inn under, 
og da må takstmannen utvise skjønn.

vær på vakt
Det er viktig å være klar over at kategori-
seringen i P-ROM og S-ROM ikke sier noe 
om hvorvidt rommene oppfyller bygge-

nonsering, skal boenhetens totale bruksa-
real, BRA, og samlet areal for primære 
rom, P-ROM, innenfor selve boenheten, 
inkludert innvendige vegger mellom dis-
se, fremkomme. Det skal i tillegg være en 
listing av de aktuelle P-rommene.

bruksareal
Bruksareal, BRA, er det viktigste begrepet 
å forstå seg på. Dette er arealet av alle rom 
som er måleverdige, altså høyde på minst 
1,90 og bredde på 0,60 m. BRA måles fra 
innsiden av ytterveggene, og sier deg hvor 
stor boligen er på innsiden.
 – Bruksarealet inkluderer de innven-
dige veggene og alle innredningsenheter. 
Å rive en vegg eller fjerne deler av kjøk-
keninnredningen, gir deg altså ikke større 
areal, bare større gulvflate, sier Helgesen.
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Fakta //

AREAL: For at et areal skal være 
måleverdig må det være minst 1,90 m 
takhøyde og 60 cm bredde.  

BRUKSAREAL: Blir også kalt BRA, 
og er det viktigste begrepet å forstå 
seg på siden det gir informasjon 
om hvor stor boligen er på innsiden. 
Dette er arealet av alle rom som er 
måleverdige, og måles fra innsiden av 
ytterveggene.

PRIMÆRROM: Kalles også P-ROM, 
og er de delene av bruksarealet som 
brukes til opphold, eksempelvis stue, 
kjøkken, bad, soverom, og entre/vind-
fang. 

SEKUNDÆRROM: Kalles også 
S-ROM, og er alle de rommene som 
ikke brukes til opphold. Det er først og 
fremst boder/lagringsrom, garasjer og 
tekniske rom som kategoriseres som 
S-ROM. 

BRUTTOAREAL: Også kalt BTA, til-
svarer bruksarealet, men med tillegg 
av tykkelsen på ytterveggene. Dette er 
altså et utvendig mål.

Huskeliste:

HØYT NOK? Dette er en illustrasjon fra Standard Norge (NS3940) 
som viser måleverdighet. Illustrasjon: Norsk Standard.

forskriftenes krav til varig opphold eller 
hva de lovlig kan brukes til. Det vil si at 
det ikke er noen automatikk i at et P-ROM 
lovlig kan benyttes til varig opphold.  
 – Et typisk eksempel er ulovlig innre-
dede kjellerstuer som ikke oppfyller kra-
vene til rømning, lysflater eller takhøyde. 
Det er her den faktiske bruken som er 
avgjørende for at det da er riktig å kalle 
det P-ROM, selv om kommunen i ytterste 
konsekvens kan gi pålegg om at bruken 
må opphøre. I slike tilfeller kan man søke 
om å få rommene godkjente, men det kan 
være en lang vei å gå på grunn av nye og 
strenge byggekrav, sier Helgesen. Det er 
viktig å se etter opplysninger om dette i 
prospektet og i taksten, og det vil ofte 
være bemerket dersom det er klare man-
gler i forhold til forskriftskravene. 

 Det er imidlertid ikke alltid slike for-
skriftmangler er fanget opp i taksten eller 
prospektet, og det er derfor viktig at man 
har et kritisk blikk, særlig ved kjøp av bo-
liger hvor kjeller eller loft er innredet etter 
byggeåret.

Bruttoareal
 Bruttoareal, BTA, tilsvarer bruksarea-
let, men med tillegg av tykkelsen på yt-
terveggene. BTA er altså et utvendig mål 
som også omfatter arealet av ytterveggene, 
i motsetning til BRA som måles fra innsi-
den av veggene. 
 – BTA er et mindre viktig arealbegrep 
i forbindelse med boligomsetning, og er 
ofte kun beregnet med utgangspunkt i 
BRA, påpeker Helgesen. 
loo@huseierne.no
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Løsøre 
og tilbehør

TeKsT: Linda Ørstavik Öberg

Visste du at selger ikke får ta med seg brannsluknings-
apparat, hvitevarer, klesknagger og postkasse når de 

flytter hvis ikke dette er avtalt på forhånd?

Noen ganger er det store sprik i hva selger 
mener skal være igjen ved flytting, og hva 
kjøper mener de har kjøpt. Derfor blir det 
konflikter om dukkehus, lamellgardiner 
og robotgressklippere. Kan man ta med 
seg kjøleskapet eller lekestuen i hagen?

alt kan avtales
I henhold til avhendingsloven skal eien-
dommen, når annet ikke er avtalt, over-
dras med innredninger og utstyr som 
etter lov, forskrift eller annet offentlig 
vedtak skal følge med. Det samme gjel-
der varig innredning og utstyr som enten 
er fastmontert eller er særskilt tilpasset 
bygningen. Partene kan imidlertid avtale 
hva som skal følge med eiendommen ved 
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HVITEVARER på kjøkken medfølger. Løse småapparater medfølger likevel ikke.

HELDEKNINGSTEPPER, uansett festemåte.

VARMEKILDER som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, uan-
sett festemåte. Frittstående biopeiser og varmeovner på hjul medfølger likevel 
ikke. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved 
visning, følger dette heller ikke med.

TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG: TV-antenner og fellesanlegg for TV, 
herunder parabolantenner. Dersom tuneren ikke følger med må dette særskilt 
angis i salgsoppgaven. Veggmontert TV / flatskjerm med tilhørende festeord-
ning, samt musikkanlegg, følger ikke med.

BADEROMSINNREDNING: Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fast-
monterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder 
håndklevarmere samt baderomsinnredning med overskap.

SPEILFLISER, uansett festemåte.

GARDEROBESKAP, selv om disse er løse, samt fastmonterte hyller og knagger.

KJØKKENINNREDNING medfølger. Dette gjelder også overskap, åpne hyller 
og eventuell kjøkkenøy.

MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig sol-
skjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner.

AVTREKKSVIFTER av alle slag, og fastmonterte aircondition-anlegg. 

SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange. 

LYSKILDER: Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte “spotlights”, oppheng og 
skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning. Vegglamper, krokhengte 
lamper, herunder lysekroner, prismelamper og lignende følger likevel ikke med. 

BOLIGALARM: Der denne er knyttet til en avtale forutsettes det at avtalen kan 
overdras til kjøper.

UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse. 

POSTKASSE.

PLANTER, BUSKER OG TRÆR som er plantet på tomten eller i fast-
monterte kasser og lignende.

FLAGGSTANG og fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer 
som badestamp, lekestue, utepeis og lignende.

OLJE-/PARAFINFAT: Eventuell beholdning av parafin / fyringsolje 
avregnes direkte mellom partene per overtakelsesdato.

GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis. 

BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende der dette er påbudt. 

BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER der 
dette er påbudt. Det er hjemmelshavers og brukers plikt til å se til at utstyret 
forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette 
derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

Kilde: Listen er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendoms-
meglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor.

SKRUDD FAST: Kjøkkeninnredningen følger 
med når du kjøper bolig. Dette gjelder både 
overskap og åpne hyller med mindre selger 
har gjort oppmerksom på annet for eksempel 
i salgsoppgaven. Møbler følger vanligvis ikke 
med. Foto: Signe Dons /NTB Scanpix.

salg. Hvis det er løsøre og tilbehør selger ikke 
ønsker skal følge med eiendommen ved salg, 
må selger derfor sørge for at dette blir formid-
let til kjøper før bindende avtale inngås, for 
eksempel ved at opplysninger om dette tas 
inn i salgsoppgaven. Tilsvarende må kjøper 
ta forbehold i budet sitt hvis han eller hun 
ønsker en annen løsning enn den som 
fremgår av markedsføringen. 

Dette er listen over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendom-
men ved salg når annet ikke fremgår av markedsføring eller er avtalt: 

Fakta //
Løsøre og tiLbehør:



64 hus&bolig 5 2015

 AKTUELT // KJØP AV BOLIG    

FØLGER MED: 
Brannslukningsappa-

rat følger alltid med der 
dette er påbudt. Foto: 
Linda Ørstavik Öberg.

Mange konflikter
Carsten Henrik Pihl, Forbrukerrådgiver i Norges Eiendoms-
meglerforbund, får mange henvendelser som går på nettopp 
løsøre. Han forteller at mange selgere og kjøpere er usikre på 
reglene.
 – Det blir sjelden store konflikter som går til rettsappara-
tet fordi verdiene ofte er små, men det dukker stadig vekk opp 
slike konflikter. Særlig mange saker er det knyttet til hviteva-
rer. Det er viktig å huske på at listen er rådgivende, selger kan 
faktisk gjøre de unntak de vil bare det informeres om det. 
 En gammel tommelfingerregel sier at hvis ting er skrudd 
fast skal det henge, hvis det henger på spiker kan man ta det 
med.
 – Men hvis du har skrudd opp noe som du gjerne vil ha 
med deg, så er det bare å ta det ned før visning. Det som ikke 
er der på visning kan man ikke kreve å få med, så lenge det 
ikke er lovnader om det i prospekt eller kontrakt, sier Pihl. 
 Det samme gjelder frittstående kjøleskap. Hvis dette ikke 
finnes på visning, så vil selger heller ikke forvente at dette 
plutselig står der ved overtagelse. Hvis det er spesifisert at kun 
integrerte hvitevarer følger med, så kan du også ta med deg 
kjøleskapet.

Vær tydelig
Pihls viktigste råd ved salg er å legge listen til grunn, men gjø-
re spesifikke unntak der man vil, eksempelvis for kjøleskap. 
 – Misnøye oppstår når folk føler at de ikke har fått nok 
eller riktig informasjon. Gå gjennom listen, og pass på at den 
er oppdatert. Selger må også være klar over reglene. Jeg hadde 
blant annet en dame som ringte og var kjempefortvilet fordi 
hun ville ha med seg de fine lamellgardinene sine. Siden kjø-
per ville ha dem og selger ikke hadde fjernet dem på visning 
eller presisert at de ikke fulgte med, så måtte hun la dem hen-
ge, sier han.
 For en tid tilbake var det mye konflikter angående flatskjer-
mer som var borte når kjøper overtok boligen, noe som det nå 
er kommet helt klare regler på.
 – Vi kan trygt si at listen ikke hang helt med i den 
teknologiske utviklingen der, sier Pihl.
 Han fikk også et spørsmål i forrige 
uke om en robotgressklipper. Den var 
fastmontert i stativ med sløy-
fe i bakken, så den ville 
kjøper gjerne overta.
 – Da ga jeg 
beskjed om at det 
kunne han ikke 
forvente. 
loo@huseierne.no

Undvik otäckaUndvik otäcka
fallolyckor

Snö- och isfritt hela vintern igenom.
Våra värmemattor smälter 

effektivt is och snö

www.isfritt.no
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personlige
julegave
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   japanphoto.no

Gavetips til deg 
selv og andre.  

Husk å bestille   
adventskalender 
til  desember! 

KALENDER
fra

49,-

ENKLE
JULEKORT

fra kun
3,99*

Send en hyggelig og personlig 
julehilsen til familie og venner. 

NYHET! 
kort med video

Konvolutter inkludert!

FOLDEKORT
fra

11,99

STORE BILDER
fra

119,-

Vår
Bestselger!

Tips: 
Fargede 
konvolutter 
for det lille 
ekstra!

* P
rise

k
se

m
p

e
l fo

r 
  C

E
W

E
 F

O
T

O
B

O
K

 „lite
n

“
  G

ru
n

n
p

ris p
r o

rd
re

  fra k
r 4

9
,-

*Gjelder 10x18 cm 
økonomi

* Vi tar forbehold om utsolgte produkter, eventuelle trykkfeil og omstendigheter utenfor Japan Photos kontroll.

Flotte bilder 
til å pynte opp i 
hjemmet. 
Perfekte gaveideer til 
deg selv eller andre. 

Årets mest 
personlige julegave

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

125 SANDNES: Langgaten 15 • Kvadrat • SANDVIKA: Brodtkorbsgate 7, Sandvika storsenter • SKI: Torgveien 4, vis a vis Ski Storsenter • STAVANGER: Søregt. 22-24 • 
STRØMMEN STORSENTER: Stasjonsveien 6 • SKIEN Liegata 10, 3717 Skien • TRONDHEIM: Munkegata 35 • City Lade, Haakon VIIs gate 9 • TØNSBERG: Fayes gate 5

til  desember! 

julehilsen til familie og venner.

FOLDEKORTBarnas
favoritt!
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DEN NYE GENERASJONEN 
VARMEPUMPER ER HER «Det er magisk»

Ned til
-30 °C i

oppvarmingsmodus

UTENDØRSTEMPERATUR

Forhindrer
frostskader

SUMMER HOUSE SUPER QUIET

Superstille
modus – bare
18 dB(A)

Systemer for
smart hjem

5,27 A+++
SCOP

SEASONAL COEFFICIENT  
OF PERFORMANCE

Nye intelligente varmepumper for virkelige besparelser
Panasonics klimaanlegg har blitt en del av familien i millioner av hjem over hele verden, med ansvar for luften vi puster.
Våre klimaanlegg sikrer ekstremt høy effektivitet (A+++), lavt energiforbruk og miljøvennlig ytelse. 
Panasonic er synonymt med innovasjon og pålitelighet – nå og for fremtiden, så om du ønsker å gjøre huset mer energieffektivt 
gjennom hele året, bytt til Skandinavias mest populære varmepumpe!

10 år gammel luftvarmepumpe Luftvarmepumpe Panasonic 
Flagship HZ9RKE

Direkte elektrisk oppvarming

Med Verisure kan Panasonic-varmepumpen din bli smartere. 
Uansett hvor du er, kan du bruke smarttelefonen din til å styre bekvem-

melighet, energikostnader og mange andre smarthusfunksjoner som 
belysning, sikkerhet og mer.

Hvis du vil vite mer, ta kontakt med din nærmeste forhandler: 
 kontakt.panasonic.no

Panasonic-varmepumper – det 
smarte valget for deg som vil senke 
oppvarmingskostnadene dine. 
Bytt ut det gamle varmesystemet ditt 
og spar opp til 78 % på de løpende 
kostnadene.
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Gir Gamle hus

morgendagens 
standard

Inspirasjon og nytte

 TEMA // ENØK     67-81Si
d

E

Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det bygget over 
en halv million eneboliger i Norge mellom 
1961 og 1990. De aller fleste av disse enebo-
ligene er såkalte “kataloghus” som ble tilbudt 
boligkjøpere gjennom ferdighusfirmaers hus-
kataloger. Mange av disse husene er nå modne 
for oppgradering ettersom sentrale bygnings-
deler som tak, kledning og drenering har nådd 
sin levetid.

Kvalitetssikret oppgradering
Når man først må utbedre er det smart med en 
liten tilleggsinvestering som oppgraderer boli-
gen slik at den blir mer energieffektiv i samme 
slengen. Nå går flere aktører fra ulike fag i bran-
sjen sammen i samarbeidsgrupper for å tilby 
huseiere en kvalitetssikret oppgra-
dering.
 – Målet er at gamle hus skal få 

Å løse energi-
behovet ved å 

bygge ut siste rest 
av urørte vassdrag 

er fantasiløst og 
bakstreversk.

Mer strøm
11 nye vannkraft-
konsesjoner kan 
samlet bidra med  
om lag 60 GWh.  
Det tilsvarer for-
bruket til om lag       
3 000 husstander.

Vindkraft
Tonstad vindkraft-
verk har fått tillat-
else til å produsere 
inntil 620 GWh ny 
energi, eller års-
forbruket til om lag     
25 000 husstander. Har du en gammel enebolig som er klar for opp-

gradering, men ikke helt vet hvor du skal starte? 
Flere steder i landet er det nå mulig å få hjelp 

fra en samarbeidsgruppe med fagfolk.

TEKsT: Håvard EggE   FOTO: OLav OLSEN / NTBSCaNPIX

MILjøParTIET dE grøNNE
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morgendagens standard, i forhold til bo-
komfort, arkitektur og energibruk, for-
teller prosjektleder i SINTEF Byggforsk, 
Tommy Kleiven. Han har ledet prosjektet 
COHERENO som har tatt initiativ til å 
samle bransjen. 
 Kleiven anbefaler folk å investere i 
bygningen fremfor å bruke penger på om-
fattende og kostbare varmeanlegg.
 – En godt isolert bygningskropp øker 
komforten i huset og oppvarmingsbeho-
vet reduseres betraktelig. Bygningskrop-
pen har dessuten lengre levetid enn tek-
niske installasjoner. 
 Ideen til å danne samarbeidsgrupper 
kom etter at Kleiven intervjuet huseiere 
som på egenhånd har oppgradert og ener-
gieffektivisert huset sitt de siste årene. Til 
et slikt oppgraderingsprosjekt trenger hus-
eierne håndverkere, entreprenør, og kan-
skje arkitekt og andre rådgivere. Mange 
huseiere tar seg vann over hodet.
 – Mange vet ikke hva de begir seg ut 
på i et slikt prosjekt. Veldig mange av dem 
jeg snakket med beskriver hvordan de 

 TEMA // ENØK    

FØR: Mange eneboliger som ble bygget på 70- og 80-tallet 
er modne for oppgradering.

ufrivillig ble prosjektleder for byggesaken 
sin, sier Kleiven. Huseierne forteller at de 
har savnet en som koordinerer alle de for-
skjellige fagene.
 – De ønsker helt klart noen som kan 
samkjøre yrkesgruppene og tilby en hel-
hetlig løsning tilpasset deres hus og be-
hov. Det får de gjennom disse samarbeids-
gruppene.

En enklere løsning
På Vikhammer utenfor Trondheim holder 
Sissel Kjøglum og Lars Audun Nornes på 
å sluttføre sitt oppgraderingsprosjekt. Bo-
ligen fra 1970-tallet kommer til å tilsvare 
et nybygg på de fleste områder.
 – Da vi skulle pusse opp, hadde vi 
også lyst til å redusere energiforbruket 
– både av økonomiske og miljømessige 
hensyn, forteller Nornes.
 Paret har holdt på i nesten tre år med 
prosjektet, og er ikke i tvil om at det hadde 
vært en stor fordel for dem å kunne bruke 
en samarbeidsgruppe til jobben.
 – Det sier seg selv at om vi hadde hatt 

muligheten til å forholde oss til en fagper-
son som tok ansvaret for alt, så ville det 
gjort det veldig mye enklere for oss, sier 
Nornes.
 Familien på Vikhammer fikk hjelp av 
Rojo arkitektkontor til å planlegge sitt 
oppgraderingsprosjekt. Rojo har sett at 
det er et økende marked for denne typen 
prosjekter og har derfor nylig etablert en 
samarbeidsgruppe.
 – Vår gruppering består av alle aktø-
rer som er involvert i et typisk oppgrade-
ringsprosjekt av en enebolig, fra arkitekt 
til ulike håndverkere som tømrer, rørleg-
ger, ventilasjonsentreprenør og elektriker, 
forteller daglig leder hos Rojo arkitekter, 
Sondre Andvik. 
 Siden det er tømreren som har den 
største jobben, har de valgt å la han styre 
prosjektene og ha formell kontakt med 
kunden, mens Rojo leder planleggings-
prosessen internt i startfasen.
 – For oss er fordelen med en slik sam-
arbeidsgruppe at vi kan trekke inn kom-
petansen fra de utførende yrkesgruppene 
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Fakta //

EU-prosjektet COHERENO (2013-2016) har som mål å styrke samarbeidet 
mellom aktører som ønsker å tilby ambisiøs oppgradering av eneboliger til 
passivhus og “nesten nullenergi nivå”, såkalt nZEB. 
Norge, Nederland, Belgia, Tyskland og Østerrike deltar i prosjektet som er 
finansiert av EU’s IEE program og Husbanken her i Norge. Prosjektets 
hjemmeside: cohereno.eu

Finn eksperter på oppgradering i ditt nærområde:
Enova’s rådgiverregister er en liste over aktører som har bestått kurs i 
energieffektivisering av boliger. Se enova.no
“Utvalgt arkitektur” er en liste over forbildeprosjekter som har kommet 
lengre enn dagens praksis innenfor ett eller flere miljøtema. Se arkitektur.no 

Samarbeidsgrupper:
Ureberget Bygg AS, Lofoten 
ROJO Arkitekter, Trondheim 
AB Entreprenør, Trondheim
Energikanalen, Hønefoss 
Energisparhus, Drammen  

nZEB

tidlig i planleggingen slik at vi kan gi kun-
den et best mulig produkt, forteller And-
vik.

Fem samarbeidsgrupper hittil
For huseiere er det naturligvis viktig å 
kunne være sikre på at de får et godt slutt-
resultat når de begynner på et stort opp-
graderingsprosjekt.
 – Samarbeidsgruppene kommer til 
å gi den tryggheten gjennom kunnskap, 
koordinering og godt håndverk, forteller 
Kleiven. – Det er mange dyktige folk i byg-
gebransjen, men noen unntak ødelegger 
for de som driver seriøst. Dette er en måte 
for bransjen å bygge anseelse og skape til-
lit, tror han.
 Prosjektet er finansiert av EU og Hus-
banken, og utføres i samarbeid med fire 
andre europeiske land. Workshops og 
foredrag har hittil resultert i etableringen 
av fem samarbeidsgrupper i Norge. To i 
Trøndelag, to på Østlandet og en i Lofo-
ten.

ETTER: Da Sissel Kjøglum og Lars Audun Nornes skulle 
oppgradere sin gamle enebolig var det viktig for dem 

å redusere energiforbruket i samme slengen. De fikk hjelp av Rojo arkitekt-
kontor, men kunne også ønsket seg hjelp fra en samarbeidsgruppe som 
kunne koordinert de ulike fagene. Den var ikke på plass da de startet.



“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
 EN AV NORGES LEDENDE 

 ONLINE VINDUSLEVERANDØR

 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

SJEKK PRISER OG BESTILL PÅ NETT

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

 ENERGIVINDUER & DØRER MED 

10 ÅRS GARANTI10 ÅRS GARANTI
BESTILL NÅ OG SPAR EKSTRA MYE!

SPROSSEVINDU KRYSSPOSTVINDU

AKKURAT NÅ! 
Fantastiske tilbud på lagervarer og spesialmål!

2 FAG 6 RUTER
89X99

- FURU
- HVITMALT
- ENERGIRUTER

2 FAG 4 RUTER
89X139

- FURU
- HVITMALT
- ENERGIRUTER

LAGERVARE SPESIALMÅL

4.023,-2.295,-
SPAR 810,- SPAR 1005,- 

LEVERES
INNEN

2 UKER!

20% 
RABATT
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Oppgraderte huset

FORNØYDE: Reidun og lille Ulrik er svært fornøyde med oppussingsjobben Kåre sto for i sommer. 

 TEMA // enøk    

Da Kåre og Reidun England 
kjøpte villa i Bærum, skiftet 
de ut alle vinduene og instal-
lerte bergvarmepumpe. 
Nå håper de på en kald vinter 
for å  se hvordan enøk-
tiltakene fungerer i praksis. 

TeksT: Rikke ÅseRud    FoTo: Hampus LundgRen
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– Haha, ja, nå håper vi på tidenes kal-
deste vinter! Nei, da, men det er jo først 
når det blir kjøligere i været at vi ser 
hvor energieffektivt huset har blitt. Det 
sier Kåre England, som i sommer ble 
villaeier for første gang sammen med 
kona Reidun og de to små guttene Isak 
og Ulrik. Kåre England brukte store 
deler av sommeren på å pusse opp bo-
ligen mens kone og barn søkte tilflukt 
hos svigermor i Sogn.
 – Ulrik var bare fem uker gammel 
da vi flyttet fra leiligheten vi hadde i 
Oslo, så for alles del var det nok en god 
arbeidsfordeling at Kåre sto for oppus-
singen mens jeg passet barna, sier Rei-
dun England. 
 Nå er det meste på plass, det man-
gler bare litt elektrikerarbeid for å få 
opp de siste lampene. 
 – Jeg savner ikke byen, og er for-
nøyd med at vi har fått det så fint, sier 
Reidun England, som nå endelig kan 
nyte tiden i mammapermisjon med 
Ulrik. 

Vinduene
For Kåre England, som er utdannet in-
geniør, var enøktiltak en selvfølgelig in-
vestering i oppussingsprosessen. 
 – Det kanskje viktigste enøk-tiltaket 
vi har gjort, er å skifte alle vinduene. Vi 
valgte å gjøre dette blant annet fordi 
boligen har veldig store vindusflater, 
så det å gjøre noe med vinduene vil få 
nokså stort utslag. Boligen er fra 1979, 
og siden den gangen har det skjedd 
mye med vinduenes u-verdi, sier Eng-
land. 
 Da boligen ble bygget, lå u-ver-
dikravet til vinduer rundt 2,5. Nå har 
boligen fått trelagsglass med en u-verdi 
på 1. U-verditallet beskriver vinduets 
varmeisolasjonsevne, og jo lavere tallet 
er, jo bedre isolasjonsevne har vinduet. 
 – Siden boligen ikke har ventila-
sjonsanlegg, men vanlig avtrekk på 
badet, samt kjøkkenvifte, bestilte vi 
vinduer med spalteventil for å få frisk-
lufttilgang. Til nye hus som bygges i 
dag er ikke dette standard, så her måtte 
vi passe på, sier England. I tillegg er det 
solreduksjon i glassene, for å hindre 
overoppheting sommerstid. 

 TEMA // enøk    

ETTER: De nye vindu-
ene har trelagsglass 

og soldemping. 
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FØR: For å få på 
plass vinduene på 
sørsiden av huset 
bygde de et solid 
stillas på veran-
daen. Foto: Rikke 
Åserud.

VINDUER: Nye 
vinduer har mye 
å si for mindre 
varmetap i boligen, 
påpeker Kåre Eng-
land. Foto: Rikke 
Åserud.

NYTT GULV: For 
å få riktig retning 
på parkettstavene 
og unngå knirk 
i gulvet, la Kåre 
England et lag 
med trykkforde-
lingsplater mellom 
parketten og vann-
sløyfene. Foto: 
Rikke Åserud.
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De som bygget 
huset tenkte 
tydeligvis på 

energi. 
Kåre england

LYS OG VARME: Med store vindus-
flater og vannbåren varme i gulvet 
er stua blitt hjemmets lune hjerte. 

 TEMA // enøk    

Hadde tenkt energi
England vurderte også å etterisolere boli-
gen. Men tidligere eier hadde vært forutse-
ende da huset ble bygget. 
 – De som bygget huset tenkte tydeligvis 
på energi. Det er nemlig lagt inn 15 centi-
meter isolasjon i veggene, i stedet for 10, 
som var kravet, og 20 i taket, i stedet for 15. 
Dette gjorde at vi ikke valgte å etterisolere i 
denne omgang, sier England. 

To varmepumper
Tidligere eier hadde også installert en luft-
til-luftvarmepumpe. Men familien England 
ønsket gulvvarme, og installerte dermed 
bergvarmepumpe og vannbåren varme i 
gulvet både i under- og overetasjen. 
 – Jeg måtte trikse litt for å få gulvet i 
overetasjen slik vi ønsket det. Vi ville nem-
lig at parkettstavene skulle gå i retning mot 
de sydvendte stuevinduene – ikke på tvers. 
Dermed måtte jeg inn med et lag med 
trykkfordelingsplater mellom parketten og 
vannsløyfene, forklarer Kåre England. 
 Poenget er at varmefordelingsplatene 
med vannsløyfene bør ligge i motsatt ret-
ning av parkettstavene. Hvis de går i samme 

retning, risikerer man at skjøten i parket-
ten kommer rett ned på et vannrør, noe 
som kan forårsake bevegelse og knirk i 
gulvet. Der det ikke er mulig å legge de to 
lagene i kryssende retning, bør man, som 
England, legge et lag imellom. England 
valgte seks millimeter tykke sementba-
serte plater som leder og fordeler varmen 
godt. Parketten er spesialtilpasset gulv-
varme. 

Beholdt peisen
I tillegg til å gi god gulvvarme både oppe 
og nede, sørger bergvarmepumpen også 
for energivennlig oppvarming av tappe-
vannet. 
 Den gamle luftvarmepumpen har de 
imidlertid latt bli. Den kan eventuelt bru-
kes til kjøling dersom det skulle bli veldig 
varmt en sommer. 
 Peisen har også fått stå i fred. 
 – Vi ønsket å beholde peisen, slik at den 
kan ta spisslasten de dagene det er veldig 
kaldt, og fordi vi ønsket en varmekilde som 
er strømuavhengig, så det ikke blir iskaldt 
her dersom strømmen skulle forsvinne, sier 
England. raa@huseierne.no 
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MANGLER LITT: Det mangler 
fortsatt noe elektrikerarbeid, men 
bortsett fra lampene er det nye 
kjøkkenet i huset ferdig.

TEKNISK ROM: Det tekniske rommet, med bergvarmepumpens innedel, 
ligger i underetasjen.

LOKK: Under dette lille lokket i plenen 
er borehullet til bergvarmepumpen.
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Varmetapet fra eldre vinduer kan 
utgjøre over 40 prosent av boligens 
totale varmetap gjennom ytre flater.

FAkTA //

Vinduer som er mer enn 20 år gamle slip-
per ut ca 2,5 ganger mer varme enn nye 
vinduer. Vinduers varmeisolasjon måles 
i U-verdier, der lavest tall er best. Enova 
anbefaler lavenergivinduer med U-verdi 
1,0 eller lavere. Eldre vinduer med enkelt, 
vanlig glass har en U-verdi på rundt 5,0. 
Da Plan- og bygningsloven kom i 1985 ble 
kravet 2,4. Senere er kravet skjerpet til 
1,2. (Kilde: Enova.)

Vinduer

DAGSLYS: Soldempingen som er i de nye vinduene er knapt synlig. Dagslyset flommer inn i stua.
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Nå kan du søke Enova om å få 
tilskudd for ettermontering av 
balansert ventilasjon. 

Med balansert ventilasjon får du 
ren og frisk luft til hele din bolig. 

www.flexit.no

NYHET!
Få opp til 20.000 kr i tilskudd 
for ettermontering av 
balansert ventilasjon!

Ren og frisk luft for et sunt inneklima
Trivsel for hele familien

En sunn bolig har ventilasjonsløsninger som 

fjerner innestengt og forurenset luft og 

tilfører ren og frisk luft. Dette er for å unngå 

fukt- og soppskader, og øke komfort og 

trivsel for hele familien.

Balansert ventilasjon

Balansert ventilasjon er den beste løsningen ved 

større oppussinger og gir ren og frisk luft til hele 

boligen. I tillegg gjenvinnes over 80% av varmen, 

slik at du sparer fyringskostnader. 

Visste du at …
90% av tiden vår 

tilbringer vi innendørs, enten 

hjemme, i barnehagen, på skolen 

eller på jobb. I 50% av alle hjem er 

innemiljøet uakseptabelt med 

tanke på helse.
Kilde: Cand Scient Morten 

Lande, NAAF, American Lung 

Association

Vi hjelper deg!
Har du spørsmål om balansert ventilasjon 
eller Enovatilskuddet, ta kontakt med oss 
via vår svartjeneste på www.fl exit.no eller 

på telefon 69 81 00 00. 
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Bergvarmepumpe
Bergvarmepumpen som nå installeres skal 
hente lagret solenergi fra grunnfjellet via 
borehullet. I fjellgrunnen ligger tempera-
turen jevnt på rundt syv grader hele året. 
En kollektorslange som inneholder sirku-
lerende væske skal ta opp denne varmen. 
Deretter skal varmepumpen heve tempe-
raturen til varmt forbruksvann og til ra-
diatorene inne i huset. 

Overraskelser
Med tanke på at hullet som Kraft og Salna 
borer ikke er mer enn 14 centimeter i dia-
meter, virker oppmøtet av maskiner og ut-

Oppkjørselen foran murhuset i den lille 
villaveien i Bærum er full av biler og mas-
kiner. Den gamle oljefyren er fjernet; nå 
skal miljøvennlig bergvarme overta. Bo-
rerne Stian Kraft og Martins Salna er i full 
sving. 
 – Akkurat nå skifter vi borkrone. Vi har 
kommet et par meter ned, gjennom leire 
og jord, og trenger nå en annen krone; en 
som kan knuse fjell, forklarer Kraft. Bor-
kronen som knuser fjell er laget av wol-
framkarbid og stål, og må slipes opp etter 
hver borejobb. 

Borer dypt 
etter varme

TeksT og foTo: Rikke ÅseRud

Det er enorme krefter i sving når man borer 
etter bergvarme. Det må til, for å komme 

flere hundre meter ned i jorda. 

styr overdimensjonert. Men de skal tross 
alt nesten 200 meter ned i jorda – og man 
vet aldri helt hva som venter der nede. 
 – Det som kan være en utfordring, er 
vann. I en villavei i Oslo støtte vi på enor-
me mengder vann – 60 000 liter i timen 
kom opp i brønnen. Så store mengder 
vann får vi ikke tatt unna, forteller Kraft. 
 For å få kontakt mellom berget og kol-
lektoren, altså den væskefylte slangen til 
varmepumpen, må det være vann i grun-
nen. Men er det for mye vann skaper det 
problemer for trykkluftteknologien som 
skal fjerne boreslammet. 
 – Er det altfor mye vann, må vi bore 

BORER DYPT: Stian Kraft borer nesten 200 meter 
ned i jorden utenfor denne villaen i Bærum. 

 TEMA // eNØk    
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RØR: Rørene føres ned i hullet. 

et nytt hull ved siden av og koble det på 
det eksisterende. For kunden er det imid-
lertid bra på sikt, selv om det kan fordyre 
borejobben, for god gjennomstrømming 
av vann gir god temperatur, forklarer Ole 
Petter Jacobsen, daglig leder i Brødrene Ja-
cobsen. 
 En annen utfordring er risikoen for å 
bore i tørt fjell. Grunnvannet kan av og til 
ligge for dypt.  
 – I så fall kan man fylle opp den tørre 
delen av brønnen med spesialvæske, for å 
få en aktiv brønn. Men dette er merarbeid 
som kan gi ekstra kostnader for kunden, 
sier Jacobsen. 

Lufttrykk
Tilbake utenfor murvillaen i Bærum er det 
lufttrykket fra den kraftige kompressoren, 
som står plassert like utenfor oppkjørse-
len, som gir boret kraft til å hogge seg ned 
i fjellet med 35 kraftige trykk i sekundet. 
Lufttrykket brukes også til å suge opp de 
massene som knuses nede i hullet. Etter 
hvert som boret jobber seg nedover, hol-
des hullet åpent ved hjelp av stålrør som 
skjøtes i hverandre. Til slutt fires kollekto-
ren ned i brønnen, før rørene trekkes opp 
igjen. 
 – Denne brønnen blir 190 meter dyp. 
Vi graver maksimalt ca. 300 meter dype 

brønner, forteller Kraft. 
 Før larmen overdøver all samtale. Ly-
den av fjell som knuses går gjennom marg 
og bein. 

Rørleggerjobben
Hvor dypt man trenger å bore kommer an 
på oppvarmingsbehovet og størrelsen på 
varmepumpen.
 – I dette tilfellet har vi regnet med 
at grunnvannet ligger ca. 20 meter un-
der bakken og at det dermed blir ca. 170 
meter med såkalt aktiv brønn, altså den 
delen som er i kontakt med vann. 
Denne dimensjonen er igjen tilpas-



80 hus&bolig 5 2015

BORKRONE: En kraftig borkrkone må til for å komme så langt ned i bakken. 

set varmepumpedelen inne, forklarer Ja-
cobsen. 
 Borejobben tar sjelden mer enn to 
dager, med opp- og nedrigging av utstyr. 
Når det er unnagjort, tar rørleggeren over. 
Rundt tre dager bruker Rørlegger Robert 
Andersen på å ferdigstille et anlegg. Han 
forteller at han sjelden støter på store ut-
fordringer. Etter ti års erfaring på området, 
mener han den største utfordringen gjerne 
ligger hos forbrukeren. 
 – Det kan være vanskelig for forbru-
kere uten erfaring og teknisk innsikt å 
skjønne hvordan varmepumpen fungerer. 
Men vi lager en rapport eller viser hvordan 

 TEMA // ENØK    

det skal gjøres før vi avslutter en jobb. Da 
går det gjerne greit for de aller fleste, sier 
Andersen. Han legger til at sammenlignet 
med en oljefyr krever dette systemet mini-
malt med vedlikehold. 

Eldre radiatorer
Huseier Kari Marte Sjøvik går vinteren 
spent i møte med det nye oppvarmings-
systemet på plass. 
 – Vi er litt spent på hvordan radiator-
systemet vårt inne fungerer med den nye 
varmepumpen. Der har vi beholdt radia-
torene som er fra husets byggeår, 1963. 
Vi har fått beskjed om at det skal fungere, 

men det er til vinteren vi virkelig får mer-
ke det i praksis, smiler Sjøvik. 
 Avgjørelsen om å bytte fra olje til mer 
miljøvennlig varmepumpe var ikke van-
skelig for familien. 
 – Vi regnet på det, og så at nedbeta-
lingen av lånet vi har tatt opp for denne 
investeringen vil tilsvare oljefyring i mel-
lom sju og ti år. Dermed var det en enkel 
vurdering, sier Sjøvik. raa@huseierne.no 
 

RADIATORER: I huset, som er fra 1963, er radiatorene 
nedfelt i gulvet. 

SPENNENDE: Det blir spennende å se til vinteren hvordan den nye berg-
varmepumpen fungerer, synes Kari Marte Sjøvik og Nora Sjøvik Emblem. 
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91 prosent av norske 
hytteeiere har aldri 
leid ut hytta og har 
ingen planer om å 
gjøre det.

Lekent

Blås i løvet

Fra produsenten Flexa kommer 
det mange morsomme sen-
gevarianter som kan gjøre det 
lettere å legge seg for små små 
prinsesser, riddere og pirater. 
Varene finnes blant annet hos 
Bohus. Sengen på bildet koster 
4 399,- på Bohus. 
www.flexaworld.com 

Lei av å rake? Den nye løvblåse-
ren fra Husqvarna er både lett 
og enkel, men også en svært 
effektiv ryddehjelp, om vi skal tro 
pressemeldingen fra produsen-
ten. Med ergonomisk håndtak 
og lave vibrasjoner får du jobben 
unnagjort uten å belaste kroppen 
unødig. Løvblåseren koster 
3 499,-. www.husqvarna.com 

Helproft
For de som virkelig vil være 
kjøkkensjefer i hjemmet finnes 
det mye rart. Blant annet en ny 
koketopp i 200-serien fra Gag-
genau. Den har en proffunksjon 
der hele koketoppen kan stilles 
inn i tre ulike varmesoner, slik 
at for eksempel kjeler som skal 
koke opp og så småkoke videre 
bare kan skyves unna. Fra 13 650 
kroner. www.gaggenau.no

Høstferien minner mange på at det 
ikke lønner seg å ha hytte. 

Gunnar Stavrum

Benytt sjansen når jorden er fuktig til å fjerne ugress 
fra gangstier og mellom belegningsstein med denne 
fugekrafsen, oppfordrer produsenten Gardena. 
Krafsen koster 149 kroner. www.gardena.no 

Høst-
Luking

Prinsessevegger 
Vil du ha det litt royalt hjemme? Da 
kan det rette tapetet kanskje gjøre 
susen. Fra Borge kommer kolleksjonen 
Sophie Charlotte. Sophie Charlotte von 
Oldenburg var en tysk prinsesse som i 
perioden 1920 – 1926 håndmalte ulike 
tapetdesign som nå er plukket frem fra 
glemselen. Fra 590 per rull. 
www.borge.no 

  nytt På markedet // oktoBer 2015

Leier ikke 
ut hytta
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Hva kan du eie, når livet selv er et lån?

Spar tid
Er du en av dem som synes at 
det er litt lang vei å gå til kjø-
leskapet for å hente seg drikke 
når du først har satt deg godt 
til rette? Da er dette minikjø-
leskapet som rommer ca. 26 
bokser perfekt for deg. Er også 
fin til hytta eller camping-
vognen. Koster 1 199 hos 
www.teknikmagasinet.no.

Yeehaw!
Selv en ekte cowboy ville 
blitt misunnelig på denne 
vinholderen, som ser ut 
som den er hentet fra det 
ville vesten. Denne magiske 
lassoen holder vinen din på 
plass, og imponerer kanskje 
noen middagsgjester i 
samme slengen. Koster 109 
kroner hos www.dingsy.no.

Høsten er over oss, og den mørke tiden betyr mer inne-
kos for de fleste av oss. Når man kryper opp i sofa-
hjørnet er det godt med et varmt teppe, så hvorfor 
ikke ta det hele veien? Fleeceteppet Snug Rug De-
Luxe har nemlig armer, så du enkelt kan sjonglere 
mellom fjernkontroll, mobil og kaffekopp mens du 

nyter høstmørket. Koster 299 kroner hos www.
coolstuff.no.

Innekos

Arnulf ØverlAnd 

Ansiktsgjenkjenning
Netatmo lanserer Welcome, det smarte hjemmekameraet med ansiktsgjenkjenning. 
Det sender navnene på menneskene den gjenkjenner til brukerens smarttelefon. 
Welcome gir også beskjed til brukeren når den oppdager et ukjent fjes. 
Finnes på www.netatmo.com, og koster 1 699 kroner. 

Alltid tomt?
Er rullen alltid tomt når det er din 

tur? Denne praktiske saken har 
løsningen på problemet! Kurv-og-

rullholderen koster 229 kroner 
hos Europris. www.europris.no 

En SIFO-undersøkelse blant 
boligselgere viser at hele 17 prosent nå 
velger å gjennomføre boligsalget selv.

  nytt på mArkedet // OKTOBER 2015

Stadig flere  
selger boligen 
selv



VANNBÅREN VARME
OG VARMTVANN

Anlegget: 10.000 kr
Energimåler på anlegget: 10.000 kr
Utfasing av oljekjel og oljetank: Inntil 10.000 kr

Totalt inntil 30.000 kr

Bytte fra
oljefyr

Bytte fra elektrisk
oppvarming

Nybygg/
rehabilitering

VARMESENTRAL
MED VARMEPUMPE

Tilskudd
fra Enova
Dette får du igjen:

Ecodan varmesentral
med varmepumpe gir deg:

Mer energivennlig bolig
Lavere fyringskostnader
Store besparelser
Optimal varmedistribusjon og jevn innetemperatur
Økt boligverdi
Økt P-ROM areal (gjelder ved utfasing av oljefyr)

Les mer på www.ecodan.no

Gjelder alle tiltak:

210x297_Miba_nr.4-2015.qxp  11.08.15  14.41  Side 1



Gratis 
befaring

Malerarbeid

Tapetsering

Gulvlegging

Alt av oppussing og rehabilitering

Ta kontakt for en uforpliktende 
vurdering. Vi utfører blant annet:

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.

VELG TRYGT OG SERIØST

eller besøk Mesterfarge.no
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Ny medlems-
fordel

Nyheter fra 
Huseiernes Landsforbund

 MEDLEMSNYTT //      87-94Si
D

E

Elfag har i dag 160 medlemsbedrifter fordelt 
på 180 steder over hele landet. Med over 3 000 
ansatte gjør dette Elfag til en av landets største 
og mest kjente elektrikerkjede. 

Som medlem får du:
• 10 % avslag på installatørens timepris ved 

timebasert arbeid.
• 30 % avslag på installatørens listepris på 

elektroprodukter.
• Samsvarserklæring på alle jobber.
• All dokumentasjon lagret på   

boligmappa.no.
• 5 års garanti på produkter og tjenester.
 

Som eneste elektrikerkjede i Norge garanterer 
Elfag- elektrikeren for kvaliteten av sine arbei-
der, materialer og utstyr med 5 år.
 

Elfag kan også hjelpe deg med:
• El-sjekk og sikkerhet.
• ENØK (energieffektiviserende løsninger).
• Varmepumpe.
• Belysning.
• Rehabilitering av ditt sikringsskap.
• Brannforebyggende tiltak.
• Gjennomgang av ditt elektriske anlegg.

For 25 år 
siden... 
meldte Hus&Bolig: 
«Det er fortsatt fall 
i boligprisene. (…) 
Prisfallet gjelder alle 
typer boliger”

For 50 år 
siden...
skrev bladet, som 
da het Huseieren, at 
«Mangel på stikkon-
takter er et akutt-
problem i de fleste 
hjem” Huseiernes Landsforbund og Elfag har blitt samarbeids-

partnere, og det gir deg en rekke nye medlemsfordeler.

TeksT: Linda Ørstavik ÖbergFor 75 år 
siden... 
rykket Lystrups Re-
visionscontor inn en 
annonse i Huseieren, 
der kontoret tilbød 
utleie av skrive-
maskiner. Pris:  
2 kroner i uken. 
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Med HL i ryggen
Som medlem i Huseiernes 

Landsforbund (HL) har 
du en rekke medlems-
fordeler, og bladet du 
nå sitter og leser er 
en av dem. Vi tilbyr 
gratis juridisk rådgiv-
ning, et nettverk av 

samarbeidsadvoka-
ter og vi arbeider 
politisk for å iva-
reta dine boligin-
teresser. 

 I tillegg har du tilgang til mange fordelaktige 
rabattavtaler via våre samarbeidspartnere. Over-
sikten over samtlige rabattavtaler får du på hus-
eierne.no. Vi har et dedikert markedsteam som 
målrettet inngår nye avtaler og gjør de avtalene 
vi allerede har inngått enda bedre. 1. september 
i år signerte vi en avtale med Elfag, som erstatter 
avtalen vi tidligere hadde med Sikringen. Bruker 
du fordelen ved HL-medlemskapet når du trenger 
elektriker, får du 10 prosent rabatt på timeprisen 
og 30 prosent rabatt på utstyr. Det blir fort penger 
av slikt. Avtalen med Montér byggevarehus er en av 
de mest populære blant medlemmene noensinne. 

  MEDLEMSNYTT // ELISABETH KRISTENSEN

Elisabeth Kristensen 
er administrerende direktør 
i Huseiernes Landsforbund

FINN DIN STIL PÅ BADET
I VÅRT NYE MAGASIN

d10
.no

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

Se magasinet eller bestill på VB.no

Nå lanserer vi et splitter nytt inspirasjonsmagasin!
Her finner du temaer som inspirasjon, trender, livsstil, miljø og varme  løsninger. 
Vi viser blant annet fire stil retninger, og gir innspill på hvordan du kan skape 
ditt drømmebad. 

Finn din stil og velg en rørlegger fra Varme & Bad. Det gir deg tryg ghet for at 
du får kvalitets produkter og tjenester som tilfreds stiller de krav som er satt av 
offentlige myndigheter. Du får skikkelig utført håndverk av fagfolk med den 
riktige kompetansen.

vb.no

I VÅRT NYE MAGASINI VÅRT NYE MAGASINI VÅRT NYE MAGASIN

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 HL må fremvises. 

FINN DIN STIL PÅ BADETFINN DIN STIL PÅ BADETFINN DIN STIL PÅ BADETFINN DIN STIL PÅ BADET
I VÅRT NYE MAGASINI VÅRT NYE MAGASINI VÅRT NYE MAGASIN

Nå lanserer vi et splitter nytt inspirasjonsmagasin!
Her finner du temaer som inspirasjon, trender, livsstil, miljø og varme
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triktsleder i Vest-Agder, 
Espen Solum, for hjelp til 
å håndtere saken overfor 
forsikringsselskapet. De 
kom raskt til enighet om 
en erstatning på 130 000 
kroner. En solid innsats av 
distriktsleder Solum, for 
erstatningen dekket hen-
nes utbedringskostnader 
fullt ut. Et fornøyd medlem 
hadde HL i ryggen da hun 
trengte det, og unngikk tap. 

Huseierdagen den 28. oktober
Husk en av høstens store begivenheter, Huseier-
dagen 28. oktober! Sjekk programmet der du bor 
på huseierne.no. Vi vil ha arrangementer i samtlige 
fylker over hele landet, og de er gratis. Der får du 
anledning til å møte våre distriktsledere, du kan få 
råd og veiledning og har mulighet til å høre bolig-
relaterte foredrag. Vel møtt på Huseierdagen 28. 
oktober!

Espen Solum, 
distriktsleder i 

Vest-Agder.

Sammen med Montér arrangerer vi medlemsdager 
rundt om i landet, hvor du får 10 prosent rabatt på 
toppen av eksisterende HL-rabatter. Oversikt over 
medlemsdagene i høst finner du på huseierne.no. 

Bruk din distriktsleder
En viktig medlemsfordel er bistanden våre dis-
triktsledere gir deg lokalt der du bor. Her kan det 
fort være store beløp involvert. I forrige nummer 
av Hus & Bolig fortalte jeg historien om et ektepar 
som kjøpte tomt og fikk oppført hus i Nøtterøy. 
Like etter overtagelse kom det tegn på at huset 
sank. Husbygger og maskinentreprenør hadde 
ikke gjort tilstrekkelig undersøkelse av grunnen, 
som besto av leire. Advokat Thor Johan K. Larsen, 
leder i Huseiernes Landsforbund i Telemark, bisto 
ekteparet som i retten fikk 6,5 millioner kroner i 
erstatning. 
 Her er nok en historie, denne gang fra Vest-
Agder og nærmere bestemt Kristiansand. Et med-
lem hadde som enslig mor kjøpt en leilighet 
der i byen. Etter overtagelse ble det oppdaget en 
rekke feil og mangler. Selger hadde eierskiftefor-
sikring. Medlemmet tok kontakt med vår dis-

Den enkle løsningen  
for deg som har planer 
om å etterisolere
 

Etterisolering gir et forbedret 
inneklima og ikke minst store 
energibesparelser. 
 
Med REDAir FLEX får du et venti- 
lert fasadesystem uten kuldebroer 
og som gir maksimal bokomfort.  
Konstruksjonen blir slankere enn 
med tradisjonell utlekting, sam- 
tidig som boligen får bedre brann-

sikkerhet. Systemet består av få 
komponenter som gjør arbeidet 
med etterisoleringen både enkelt, 
rasjonelt og økonomisk.

Mer informasjon om isolering  
med REDAir FLEX finner du på  
www.rockwool.no/REDAir.

REDAir® FLEX
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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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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

SL
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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

SL
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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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Lageret for dumping av farlig avfall 
på Langøya utenfor Holmestrand 
nærmer seg full oppfylling. Industrien 
arbeider nå intenst for å etablere 
neste lagringsplass i de nedlagte 
kalkgruvene til Norcem i Bamble 
kommune. Farlig avfall må i så fall 
fraktes dit med båt og bil, og aktivi-
tetene vil skje tett inn mot bebyg-
gelsen. Området er et meget viktig 
friluftsområde. Frierfjorden og dens 
utløp er nylig renset for store sum-
mer og begynner nå å bli bra igjen, og 
folk i området har nå på frivillig basis 
opprettet en aksjon i protest mot 
planene. HL støtter folkeopprøret.

Giftdumping  
i Bamble

I september arrangerte Huseiernes 
Landsforbund konferansen «Ung på 
boligmarkedet» på Latter i Oslo – for 
tredje år på rad. Hundrevis av bolig-
kjøpelystne ungdommer tok turen til 
gratisarrangementet. De fikk en kveld 
med både god underholdning og nyt-
tige tips og råd på veien mot første 
boligkjøp. Komikerne Olav Svarstad 
Haugland og Christian Mikkelsen 
var konferansierer. Fra Eiendom 
Norge stilte Christian Dreyer og 
orienterte om dagens boligmarked. 
Nordeas forbrukerøkonom Elin Reitan 
redegjorde for finansiering og kjøp, 
mens Christina Nygård fra Finn.no 
ga nyttige søketips. Huseiernes egen 
advokatfullmektig Morten Fæste 
snakket om viktigheten av å inngå 
samboerkontrakt, enten man kjøper 
bolig sammen som kjærestepar eller 
man slår seg sammen med venner 
eller søsken for å få råd til sin første 
bolig. Gikk du glipp av konferansen? 
Foredragene ligger på youtube, søk 
på «Ung på boligmarkedet» eller finn 
klippene via huseierne.no. 

Vellykket 
ungdomskonferanse
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Huseierdagen 2015
Årets Huseierdag arrangeres onsdag 28. oktober 
over hele landet. Det blir åpent hus, enkel servering, 
underholdning og ikke minst gratis rådgivning 
og spennende foredrag fra takstmenn, 
eiendomsmeglere, advokater og 
samarbeidspartnere.

Det er selvfølgelig gratis adgang 
til alle arrangementer, vel møtt!

Følg gjerne med på 
www.huseierne.no 
og lokalpressen for 
utfyllende informasjon.

TROMSØ Quality hotel saga, Richard Withs plass 
2. Åpen dag fra kl. 17.00 med megler, takstmann og 
advokat som svarer på spørsmål. Foredrag.

BODØ Hotell Nordlys kl. 18.00. Tema: Kjøp/salg av 
bolig - Avhendingsloven – Bustadoppføringsloven. 
Foreleser: Advokat Jon Arne Østvik.

ALTA If skadeforsikring, Løk-
keveien 19, 9510 Alta. Åpen 
dag fra kl. 10.00 - 14.00. 
Tema er boligforsikring.

TRONDHEIM Konferansesenteret i Sparebank1 SMN, Søndre gate 4, 
Trondheim. Kl. 18.00 - 20.00. NB: 27. oktober. 
Foredrag, forenklinger i plan- og bygningsloven og radon.

LEVANGER Åpen dag kl. 09.00-15.00 i HLs loka-
ler, Moafjæra 8, Levanger.

„

NARVIK Grand hotell kl. 18.00. 
NB: 29. oktober. Tema: Kjøp/salg av bolig 
- avhendingsloven – bustadoppføringsloven. 
Foreleser: Advokat Jon Arne Østvik.

SANDNESSJØEN Scandic hotel 
kl. 18.00. Tema: Opprettelse / endring 
av testamente - skifte av dødsbo. 
Foreleser: Advokat Allan Rognan.

BODØ

ALTA

1

Red.: Nina Granlund Sæther

Farer og feller ved 
kjøp av bolig

15F_F1_forside_1394.indd   1 29.09.2015   13:18:46

Det nye heftet «Farer og feller ved 
kjøp av bolig» deles ut gratis.

NARVIK

TROMSØ

SANDNESSJØEN

TRONDHEIM

LEVANGER
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  MEDLEMSNYTT // HUSEIERDAGEN

KRISTIANSAND Hotel Norge, foredrag 
fra kl. 17.00. Selveierleiligheter, strømtips, 
festeloven, visningstips, eierskifteselskaper 
og farer og feller ved kjøp av bolig.

ARENDAL Clarion hotel Tyholmen, 
Teaterplassen 2, Arendal. Foredrag 
fra kl. 18.00 - 20.00, utleie av bolig, 
boligmarkedet i Kristiansand, arve-
rettslige spørsmål, naboforhold og 
tomtefesteloven.

STAVANGER: Hotel Scandic Stavanger city, klokken 
18.00-21.00. Foredrag om ny plan- og bygningslov, 
avhendingsloven og boligmarkedet i regionen.

HAUGESUND Scandic Maritim, møterom Utsira fra kl. 17.30. 
Foredrag: Temperaturen i eiendomsmarkedet på Haugalandet, og 
hva bør du vite når du overfører fritidseiendom og hus til neste 
generasjon. Kl. 19.30 film i Lille Maritim (Det åpne landet).

BERGEN Hotel Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18. Kl. 
19.00 - 21.00, foredrag om arv, skifte og testament. Påmel-
ding: hordaland@huseierne.no tlf. 55361150 / 91196649.

FØRDE Scandic Sunnfjord hotell og spa. kl. 12.00 - 16.00, gratis 
advokatbistand (timebestilling). KL. 18.00 - 21.00: Foredrag om 
styrearbeid i sameier og borettslag, samt kjøp av bolig.

ÅLESUND Waterfront Quality hotel, Nedre Strandgate 
25-27 kl. 18.00-20.00, farer og feller ved utleie.

MOLDE Quality hotel Alexandra, kl. 18.00 - 21.00. Foredrag: Endringer i plan- og 
bygningsloven, Brann i elektriske anlegg og hvordan forebygge vannskader.

KRISTIANSUND Thon hotel kl. 18.00 Tema: Et 
sikkert hjem. Du treffer lokalt brannvesen, el.tilsyn, 
rørlegger m.fl. 

FØRDE

ÅLESUND

BERGEN

MOLDE

ARENDAL

HAUGESUND

STAVANGER

KRISTIANSAND

SOGNDAL Quality hotel Sogndal. Kl. 12.00 - 16.00, gratis 
advokatbistand (timebestilling). NB: 29.oktober. Foredrag 
om styrearbeid i sameier og borettslag, samt kjøp av bolig.

SOGNDAL
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advokatbistand (timebestilling). KL. 18.00 - 21.00: Foredrag om 
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25-27 kl. 18.00-20.00, farer og feller ved utleie.

MOLDE Quality hotel Alexandra, kl. 18.00 - 21.00. Foredrag: Endringer i plan- og 
bygningsloven, Brann i elektriske anlegg og hvordan forebygge vannskader.
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rørlegger m.fl. 

FØRDE

ÅLESUND

BERGEN

MOLDE

ARENDAL

HAUGESUND

STAVANGER

KRISTIANSAND

SOGNDAL Quality hotel Sogndal. Kl. 12.00 - 16.00, gratis 
advokatbistand (timebestilling). NB: 29.oktober. Foredrag 
om styrearbeid i sameier og borettslag, samt kjøp av bolig.

SOGNDAL
HAMAR Vikingskipet, Koss auditorium fra kl. 
17.00 til 20.00. Foredrag ved Jernbaneverket, 
Hamar kommune, folkeaksjon for jernbanefri 
strandsone i Hamar og advokat Odd Henning 
Svalheim.

HØNEFOSS Grand hotell Hønefoss, Stabellsgt. 8. Gratis rådgivning kl. 15.00 - 18.00. 
Foredrag  kl. 18.00 - 20.00 Farer og feller ved kjøp og salg av bolig. Begrenset antall 
plasser, påmelding på buskerud-n@huseierne.no 

OSLO Fred. Olsens gate 5 fra kl. 14.00, rådgivning. 
Foredrag fra kl. 17.00 - 18.30. Endringer i plan- og bygningsloven, 
kjøp og salg av bolig og sprekker boligbobla?

MOSS Marché Vest. Statoil ved EG, Rygge. 
Åpent hus fra kl. 13.00 - 16.00. Kl. 17.30 - 
20.00 foredrag om naboloven. Påmelding 
til ostfold-n@huseierne.no. 

TØNSBERG Åpent kontor i 
Storgaten 36 fra kl. 13.00 (inn-
gang Rådhusgt.) Foredrag i Villa 
Møllebakken (Gamle Biblioteket) 
kl. 18.00 om skatt og eiendom, 
nytt fra tomtefesteloven og vil 
boligbobla sprekke?

SKIEN Skagerak Arena i Skien, 
VIP-avdelingen (Varden-tribunen, 
inngang 3, 3. etasje) Fra kl. 15.00 
- 20.00. Foredrag kl. 18.00 - 
20.00: Skatt på utleie av bolig.

DRAMMEN Union scene Drammen, Grønland 60. 
Åpen dag med rådgivning og mulighet for spørsmål fra kl. 
17.00. Foredrag fra kl. 18.00 - 21.00 om boligmarkedet, 
vedlikehold av bolig og endringer i plan- og bygningsloven.

SARPSBORG Quality hotel og badeland Sarps-
borg. Kl. 14.00 - 17.30, gratis advokathjelp. 
Foredrag fra kl. 18.00 - 20.00 om tomtefeste-
loven, nye byggeforskrifter, sikring av bolig mot 
vær og vind.

OTTA Huseiernes Landsforbunds kontor, 
Johan Nygårdsgate 9, åpent for medlem-
mer fra kl. 13.00. Foredrag kl. 18.30: 
Huskeliste ved salg av bolig.

LILLEHAMMER Clarion Collection Hammer hotell, Spinnerivn. 7. Fra kl. 13.00 - 17.00. 
Foredrag: Huskeliste ved salg av bolig (takst, eierskifteforsikring, valg av megler m.m.)

GJØVIK Quality Hotel Strand, 
NB: 4. november.
Kl. 15.00 - 18.00 Åpent hus.
Kl. 18.00 Skattekurs v/Advo-
kat Werner Forr Nystuen.

KRISTIANSUND

MOLDE

ARENDAL

OTTA

LILLEHAMMER

HAMAR

OSLODRAMMEN

HØNEFOSS

MOSS

SARPSBORGSKIEN TØNSBERG

GJØVIK
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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

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...

SJØLINGSTAD
SNEKKERVERKSTED AS
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Søker du håndverker?
Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget

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

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

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

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

FAGFOLK TIL TJENESTE

ANBUDSTJENESTER

BLIKK- OG TAKTJENESTER

BYGG- OG TØMRETJENESTER

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

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

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

TEST HUSET 
FOR RADON NÅ!

www.radonlab.no

Tlf.: 
2196 03 50 

Radonlab_Radonlab  11/14/12  3:19 PM   
RADONMÅLINGER



96 hus&bolig 5 2015

Velkommen til din nærmeste Montér forhandler!

Medlemskort MÅ  
vises ved betaling.  
Kun kontant.

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

MEDLEMSFORDEL!KUN FOR MEDLEMMER AV HUSEIERNES LANDSFORBUND

INNERDØRERINNERDØRER

÷20%
YTTERDØRERYTTERDØRER

÷25%

÷35% ÷45%
KLEDNING OG  

KONSTRUKSJONSVIRKE 
INNTIL

VINDUER OG 
BALKONGDØRER

SKYVEDØRS-
GARDEROBE 

INNTIL

DANSK DESIGN-
KJØKKEN OG BAD 

FRA AUBOINNTIL

÷25%
FRA AUBO

÷20%

÷30%
INTERIØRMALING  
INNTIL
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MIDJE

Hus og Bolig 5-2015
deadline 25.09.2015

Hus og Bolig 5-2015 deadline
24.09.15

Bilde settes inn av redaksjonen. 

Setningen er:
Vannet i et svømmebasseng må
være delikat, glitrende klart og fritt
for skum og alger.

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

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

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

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

Hus & Bolig
Fred. Olsensgate 5
0152 OSLO

kr 10,50

LØSNINGSSETNINGEN ER:

N
r. 

5 
- 2

01
5

Svaret på oppgaven i nr. 5 må vi ha senest 15. desember 2015. 

Løsningen på oppgaven i 
nr. 4 var “Peter Batta blir ikke 
arbeidsledig selv om Elisabeth 
Kristensen har overtatt som 
leder i organisasjonen”. 
Fem flakslodd sendes til 
Øyvind Viken, Oppegård, 
Jan Audun Andersen, Oslo og 
Gerd May Ryen i Kolbjørnsvik.

Send gjerne løsningen 
på epost til 
kryssord@huseierne.no
Vinnerne blir offentliggjort 
i nr. 1-2016.

 KRYSSORD // OKTOBER 2015

Vi trekker tre heldige vinnere som får fem flakslodd hver.



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
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 

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

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.
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En trygg vei til ny varmepumpe

Nå lanserer vi CTC Komplett™ - en tryggere og enklere  
måte å skaffe seg varmepumpe på. Fiks ferdig installert  
av en fagkyndig CTC-forhandler.Med CTC Komplett™ får  
du gratis, uforpliktende befaring av ditt varmeanlegg, og 
en mulighet til å diskutere mulige løsninger med vår lokale 
CTC-partner. Du booker enkelt et gratis hjemmebesøk på  
ctc.no. 

I oktober får du også vår helt nye appstyring, til en verdi 
av kr 2.600,- med på kjøpet .  
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Du kan også gå inn på ctc.no for 
å lese mer om våre produkter og 
booke befaring. 

Skann koden for å lese mer

Returadresse:
Huseiernes 
Landsforbund
4896 Grimstad


	15h&b5001
	15h&b5002
	15h&b5003
	15h&b5004
	15h&b5005
	15h&b5006
	15h&b5007
	15h&b5008
	15h&b5009
	15h&b5010
	15h&b5011
	15h&b5012
	15h&b5013
	15h&b5014
	15h&b5015
	15h&b5016
	15h&b5017
	15h&b5018
	15h&b5019
	15h&b5020
	15h&b5021
	15h&b5022
	15h&b5023
	15h&b5024
	15h&b5025
	15h&b5026
	15h&b5027
	15h&b5028
	15h&b5029
	15h&b5030
	15h&b5031
	15h&b5032
	15h&b5033
	15h&b5034
	15h&b5035
	15h&b5036
	15h&b5037
	15h&b5038
	15h&b5039
	15h&b5040
	15h&b5041
	15h&b5042
	15h&b5043
	15h&b5044
	15h&b5045
	15h&b5046
	15h&b5047
	15h&b5048
	15h&b5049
	15h&b5050
	15h&b5051
	15h&b5052
	15h&b5053
	15h&b5054
	15h&b5055
	15h&b5056
	15h&b5057
	15h&b5058
	15h&b5059
	15h&b5060
	15h&b5061
	15h&b5062
	15h&b5063
	15h&b5064
	15h&b5065
	15h&b5066
	15h&b5067
	15h&b5068
	15h&b5069
	15h&b5070
	15h&b5071
	15h&b5072
	15h&b5073
	15h&b5074
	15h&b5075
	15h&b5076
	15h&b5077
	15h&b5078
	15h&b5079
	15h&b5080
	15h&b5081
	15h&b5082
	15h&b5083
	15h&b5084
	15h&b5085
	15h&b5086
	15h&b5087
	15h&b5088
	15h&b5089
	15h&b5090
	15h&b5091
	15h&b5092
	15h&b5093
	15h&b5094
	15h&b5095
	15h&b5096
	15h&b5097
	15h&b5098
	15h&b5099
	15h&b5100

