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Hvis det er en stund siden du kjøpte boligen din, kan det lønne seg å refinansiere lånet. Vår beste rente er ikke
forbeholdt de under 34 år eller knyttet til medlemskap i bestemte organisasjoner. Så lenge du har tilfredsstillende
betalingsevne og sikkerhet, er billigste boliglånsrente innenfor rekkevidde for alle våre kunder.

Søknad om boliglån og refinansiering sender du enkelt fra nettsiden vår.

Besøk Landkredittbank.no eller ring oss på 23 00 08 00

Fornøyd med boligen, men ikke lånerenten? Flytt til oss!

Priseksempel: Boliglån fra 2,10 %, eff.rente 2,12 %, 2 mill o/25 år, totalt 2.572.290,–

Boliglån fra

2,10%
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DINE PENGER
Dine Penger er Norges største økonomi- og 

forbrukerblad. Vi har et fagmiljø med svært høy 
kompetanse innen privat økonomi opp 

arbeidet 
siden 1983. Vi gir uavhengige råd.

Med DP+ får du pdf av hver enkelt utgave pluss at du får tilgang  
til nettartikler og nettmøter som ikke er åpne for alle. Bli abonnent  
for en uke eller for et år. Se mer på: www.dinepenger.no/pluss
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Forvalterne
slår tilbake
De trengte det nå. Etter flere år i 
skyggenes dal tar endelig norske 
fondsforvaltere en seier.

I 
denne utgaven  av Dine Penger kårer vi nok en 
gang Norges beste aksjefond. Reglene er enkle: 
De som har klart best resultat i sin klasse, de fem 
siste årene, vinner.

En hyggelig nyhet  for fondsbransjen denne gangen er at et 
flertall av fondene vi måler, har slått indeksen de måler seg 
mot. Det er slettes ingen selvfølge.

De to siste årene vi har gjennomført denne kåringen, har 
statistikken ikke vært like god. Både i 2016 og 2017 konklu-
derte vi med at kun én av tre forvaltere maktet å slå børsen. 

Det var i grunnen en statistikk bransjen ikke kunne leve 
med i lengden. Dersom to av tre fond gir deg dårligere av-
kastning enn billige indeksfond, er det ikke særlig fristende 
å overlate sparepengene til fondsforvalterne.

Forskning på fondsforvaltning  har allerede tegnet et ganske 
dystert bilde for bransjen. Internasjonale studier viser at 
ganske nøyaktig 1 av 2 forvaltere klarer å slå markedet. Pro-
blemet er at suksess det ene året ikke er ensbetydende med 
ny suksess året etter. Tvert imot er sjansen for at vinnerfon-
dene skal slå børsen ett år til, kun 50 prosent.

Med alle disse negative  funnene fra forskningen kan man 
saktens lure på hvorfor man i det hele tatt skal gi forvalter-
ne en sjanse. Men svaret på det er enkelt: Der det er økt risi-
ko, er også sjansen for gevinst større. Eller det som på fags-
pråket kalles meravkastning. 

For er det en ting som er sikkert 
når det kommer til indeksfond, så 
er det at de aldri vil gi deg bedre av-
kastning enn indeksen. Sjansen for 
meravkastning på et indeksfond er 
ganske nær 0 prosent.  

Så når du velger aktivt forvaltede 
fond fremfor indeksfond, er det et 
grep for å øke risikoen i jakten på 
større gevinst. Og da høres plutse-
lig ikke 1 av 2 så dårlig ut lenger. 

ØYVIND HENRIKSEN,
MAGASINREDAKTØR
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Solskjerming på en smartere måte
Med Norsol smarthussystem reguleres solskjermingen automatisk via en solføler

– smartere og mer behagelig. Velger du Norsol kommer en av våre rådgivere hjem

til deg med hele vårt sortiment og gir stiltips og praktiske råd om solskjerming. Alle

våre solskjemringsprodukter blir skreddersydd på vår fabrikk på Tingvoll, slik at de

passer perfekt til din bolig.

Bestill gratis befaring i hele Norge på 411 10 100 / post@norsol.no

(kundeservice 9-16). Besøk oss i Vækerøveien 213 Oslo, eller les mer

på www.norsol.no

Et behageligere liv
med Norsol smarthussystem.
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Sparebank 1 Forsikring følger etter konkur-
rentene og skroter sitt gamle bilbonus-trap-
pesystem. 

– Mange har nok kviet seg for å ta i bruk 
bilforsikringen sin på mindre skader, sier 
forsikringsselskapets kommunikasjonssjef, 
Simen B. Rudi, til E24.

De endrer nå bilbonus-systemet sitt og 
innfører bonusnedrykk fra fem til maksimalt 
ti prosent ved skader.

Kunder med mindre enn 70 prosent opp-

tjent bonus fikk tidligere kraftige nedrykk 
på inntil 30 prosent.

Sparebank 1 Forsikring var langt ifra alene 
om heftige bonustap ved skader.

Det var bransjestandard, og har gjort at 
eksperter fraråder bruk av bilforsikringen 
på mindre skader under 20.000 kroner.

Årsaken er at det rett og slett blir mer 
lønnsomt å utbedre skadene selv.

I fjor høst skrotet If sin gamle bil- 
bonus-ordning, og det har utløst et skikke-

lig bonusskred i bransjen. Siden har DNB og 
Gjensidige fulgt etter, med løfter om at du 
kan krasje uten bonustap overhodet.

– Dere følger etter en god del konkur-
renter her, er dere ikke bakpå?

– Nei, men vi har alltid sett an markedet 
og hva de andre i bransjen gjør. Da er det 
naturlig for oss å gjøre det samme, nå som 
majoriteten av de andre store selskapene 
har gjort det.

Kjører etter  
konkurrentene

FØRST UTE: Da IF skrotet bilbonus-trappesystemet i oktober 2017, var det etter 40 år med nesten uendret system hos den norske for-
sikringsbransjen.  Det gamle systemet gjorde at du etter en skade fikk en høyere forsikringspris, og et langt fall nedover bonustrappen.
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0,5 %
Styringsrenten i Norge har 
siden 2016 ligget i ro på 0,5 
prosent. De siste signalene 
fra sentralbanken er at vi må 
forvente en renteøkning etter 
sommeren i år. Kanskje er det 
dette gjør som at hushold-
ningenes etterspørsel etter 
fastrentelån økte noe i første 
kvartal. Bankene venter at 
låneetterspørselen fra hushold-
ningene øker litt også i neste 
kvartal. Mens husholdningenes 
samlede etterspørsel etter 
boliglån var uendret i første 
kvartal, økte etterspørselen 
etter fastrentelån, viser Norges 
Banks utlånsundersøkelse.
Det var motsatt av hva banke-

ne ventet i fjerde kvartal 2017, 
nemlig litt svakere etterspørsel 
etter boliglån.

Økt etterspørsel etter 
fastrentelån henger sammen 
med en varslet renteheving, 
mener analytiker Joachim Bern-
hardsen i Nordea Markets.

– Det at husholdningene i 
økende grad etterspør fastren-
telån er litt i tråd med det bil-
det vi ser internasjonalt. Vi har 
egentlig ikke noen tradisjon for 
dette her hjemme, men nå er vi 
på vei inn i et annet renteklima, 
og det ser ut til å være noe folk 
har fått med seg, sier han.

Bernhardsen forklarer at 
flere sentralbanker nå setter 

opp renten, i tillegg til at 
Norges Bank også signaliserer 
at en renteheving er nært 
forestående.

– Dessuten ser vi at Federal 
Reserve, den amerikanske 
sentralbanken, reverserer de 
kvantitative lettelsene, og at 
også Den europeiske sentral-
banken tråkker på bremsen. 
Denne normaliseringen fra 
sentralbankene driver frem et 
nytt renteklima, sier han.

Bernhardsen legger til at 
forventningene om økt låne-
etterspørsel fremover henger 
sammen med at det går litt 
bedre i boligmarkedet.

OPPTUR:
I Finansmarkeds-
meldingene sier Siv 
Jensen at det kan bli 
aktuelt med et ren-
tetak på forbrukslån. 
Nordmenns forbruks-
gjeld øker fortsatt 
kraftig, i takt med 
det norske forbruker-
myndigheter mener 
er stadig mer aggres-
siv markedsføring. 
Finansministeren leg-
ger til at et rentetak 
kun vil vurderes hvis 
andre virkemidler 
ikke har tilstrekkelig 
effekt. Jensen har 
vært under presse 
fra opposisjonen om 
å stramme inn marke-
det for kjapp kreditt 
ytterligere. 

NEDTUR:
Tall fra SSB viser at 
hyttesalget falt med 
13 prosent i første 
kvartal. Tallene viser 
at 2 300 boliger ble 
omsatt i det åpne 
markedet i første 
kvartalet, 
det sva-
keste tallet 
siden 2014. 
– Det er ikke helt 
unaturlig. Hytte er 
«nice to have». Det er 
ikke noe man må ha. 
Når boligmarkedet 
var gjennom en så-
pass sterk korreksjon 
som i fjor, gir det 
løpende usikkerhet. 
som kan gjøre at flere 
avventer hyttekjøp, 
sier NEF-direktør Carl 
O. Geving. 

Når jeg får meg fast jobb skal jeg: * Dra til tannlegen for 
første gang siden vgs. * Klippe håret. * Betale tilbake 
penger jeg skylder. * Spare et fast beløp hver måned 
både på BSU og sparekonto. * Puste. * Bake en kake.
@JULIEEILÉN

Sommertid betyr grill-
tid for veldig mange. 
Dinside.no har testet 
åtte gassgriller til rundt 
5 000 kroner. Ingen 
av grillene får terning-
kast seks, men tre styk-
ker får nest høyeste ter-
ningkast. 

Outdoor Chef Ascona 
570 G er testens eneste 
kulegrill, som overbe-
viser testpanelet når 
maten skal lages. Nor-
dic Season Huntington 
4+1 gassgrill kan ikke by 

på et kreativt utseen-
de, og er grillen for deg 
som ønsker en tradisjo-
nell grill, og som gjør en 
god jobb når kjøttet skal 
grilles. 

Weber Q 3000 er en 
gammel klassiker, som 
ikke er spesielt pran-
gende, men som gjør 
jobben for deg som har 
balkong eller terrasse. 

Dårligst ut kommer 
Landmann Miton PTS 
3.1, som får ternings-
kast tre. 

Den beste gassgrillen
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De gamle 100- og 200-lappene blir ugyldige 
som betalingsmiddel fra 31. mai. Ifølge 
Norges Bank er det fortsatt 20 millioner slike 
sedler i omløp.

De gamle sedlene med motiver av Kristian 
Birkeland og Kirsten Flagstad går ut av 
produksjon nøyaktig ett år etter at de nye 
sedlene kom ut, melder NRK. Tall fra Norges 
Bank anslår at 10,7 millioner av de gamle 
100-lappene og 9 millioner av de gamle 
200-lappene fortsatt brukes.

– For øyeblikket er nærmere 70 prosent 
av de gamle 200-kronesedlene byttet ut, 
mens tilsvarende tall for 100-kronesedlene 
er i underkant av 50 prosent. Vi regner med 

at disse prosentene vil stige i tiden frem mot 
31. mai., sier Leif Veggum, som er direktør 
for kontante betalingsmidler i Norges Bank.

Selv om de gamle sedlene fra 31. mai ikke 
kan benyttes som betalingsmiddel i butikker 
(noen butikker vil godta sedlene i en over-
gangsperiode), har man fortsatt god tid på å 
grave dem fram fra madrassen. I ytterligere 
ti år vil Norges Bank veksle inn gamle sedler.

De gamle 50-, 500- og 1000-lappene er 
fortsatt gyldige. Disse blir ugyldige ett år et-
ter at de nye sedlene kommer. De nye 50- og 
500-lappene kommer i løpet av året, mens 
den nye 1000-lappen kommer i 2019.

Sedlenes
siste sang

Det er mye man kan si om hvorfor åpne landskap er ille, men  
jeg vil bare påpeke at det er elendig universell utforming.  
Noen som vet hvor man kjøper aksjer i Bose?
@ODARYGH

2,4 %
Arbeidsledigheten falt til 2,4 
prosent i april, viser tall fra Nav. 
Bruttoledigheten falt med 200 
personer. Vi må tilbake til 2009 
for å finne et like lavt nivå på 
ledigheten.

1,1 %
Detaljhandelen steg med 1,1 
prosent i mars, viser tall fra SSB. 
Etter nedgang i tre måneder på 
rad, gjorde shoppetallene et solid 
comeback. Det er særlig dagligva-
rebutikker som bidrar til økningen 
i omsetningsvolumet. 

3 054
Kringkastingssjef Thor Gjermund 
Eriksen ønsker å øke NRK-lisensen 
med 75 kroner i 2019. Går forslaget 
gjennom må hver husstand be-
tale 3 045 kroner i NRK-lisens. Til 
sammen vil dette bety inntekter 
på rundt 5,5 milliarder kroner i 
2019, mot dagens inntekter på 5,4 
milliarder kroner.

21 mrd.
I 2017 ble det handlet varer på 
internett for over 21 milliarder kro-
ner. Dette tilsvarer en vekst på 13,5 
prosent fra året før. I snitt handlet 
dermed hver nordmann varer for 
over 4 000 kroner i norske nettbu-
tikker i fjor. 

42 000
Siden 1. mars har 42 000 bileiere 
uten forsikring fått tilsendt faktura 
med straffegebyr fra Trafikkfor-
sikringsforeningen. Dette utgjør 
til sammen 45 millioner kroner. 
Dagsbøtene er på 150 kroner. 

PENGEGALOPPEN
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Du får markedets beste rente på pengene dine. Hele 1,50% fra første krone!
Renten vår på brukskonto er bedre enn de fleste sparekonto og er den

beste i Norge i følge Finansportalen.no.

Det er selvfølgelig gebyrfritt å bruke kortet ditt og det er ingen gebyrer på
uttak - hverken her hjemme eller i utland.

Vi har en enkel mobilbank som kan lastes ned til Android og iPhone og kan
logges på med fingeravtrykk/-leser på telefonen din

Easybank er medlem av Bankenes sikringsfond.

BRUKSKONTO MED
1,50 % RENTE

Kort fortalt; antageligvis Norges beste Brukskonto!
www.easybank.no/brukskonto
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Forbrukere er blitt lurt og har tapt store beløp på høyrisikable finansprodukter, 
ifølge Forbrukertilsynet. Nå gir de full støtte til Finanstilsynets nye forbudslinje. 
Tekst: KARL WIG

Finanstilsynet vil forby 
investeringsprodukter

D
ette betyr  at investeringer i såkalte binære 
opsjoner og CFD-er kan bli forbudt allerede 
til sommeren. 

– Mange norske forbrukere er blitt ville-
det og har tapt til dels betydelige beløp på handel med 
binære opsjoner og CFD-er. Disse spekulative produk-
tene, som nordmenn kan handle på nettplattformer, 
er blitt aggressivt markedsført mot norske forbruke-
re, forteller avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbruker-
tilsynet til E24.

Finanstilsynet har foreslått forbud mot både mar-
kedsføring, distribusjon og salg av binære opsjoner til 
ikke-profesjonelle investorer.

I tillegg vil de begrense forbrukernes adgang til fi-
nansielle differansekontrakter (CFD).

Både CFD-er og binære opsjoner er former for ved-
demål om kursutvikling i en valgt periode – og inne-
bærer høy risiko for tap.

Forbrukertilsynet gir  sin fulle støtte til forslaget, som 
har vært ute på høring. Høringsfristen gikk ut 26. mars, 
og finanstilsynet vil nå gjennomgå høringssvarene før 
den foreslåtte forskriften eventuelt trer i kraft.

– Fastsettelse kan skje i løpet av sommeren eller tid-
lig høst, opplyser seksjonssjef Geir Holen ved Seksjon 
for infrastruktur og markeder i Finanstilsynet til E24.

Finanstilsynet har tidligere avdekket flere lovbrudd 
knyttet til rådgivningen av CFD-produkter. I tillegg har 
både norske og europeiske tilsynsmyndigheter obser-
vert rask vekst i markedsføringen, forteller Holen.

Seksjonssjefen fremholder at aggressiv markedsfø-
ring i kombinasjon med høy risiko og kompliserte pro-
duktstrukturer har gjort Finanstilsynet «betydelig 
bekymret for et svekket investorvern for ikke-profe-
sjonelle kunder».

Tilsynet har gjort undersøkelser som viser at over 80 
prosent av kundene som har kjøpt CFD-produkter har 
gått på tap. Forbrukertilsynet sier de har mottatt fle-
re klager og tips fra forbrukere som har tapt penger.

– I noen tilfeller risikerer du å tape mer enn det inves-
terte beløpet, fremholder Gjedrem, og viser til hvordan 
CFD-er muliggjør høy «giring».

Enkelte foretak  har også vært anklaget for et gebyrvel-
de hvor de maksimerer antallet handler for å pumpe 
opp transaksjonskostnadene.

CFD-ER OG BINÆRE OPSJONER:  Dette er spekulative produkter som har store 
likhetstrekk med ren gambling, og er ikke produkter som egner seg for forbrukere, 
mener avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet. FOTO: Kimm Saatvedt

CDF står for 
«Contract for 
Difference. Det 
betyr at det i 
prinsippet er et 
derivatprodukt 
som inkluderer 
shortsalg, futures 
og gearing. Du 
gambler på om 
f. eks. oljekursen 
går opp eller 
ned. Risikoen ved 
denne typen tra-
ding er at du kan 
tape mer enn du 
setter inn, og du 
blir skyldig store 
beløp.

PENGEGALOPPEN

– Finanstilsynets har avdekket en rekke grove lov-
brudd, hvor fellesnevneren synes å være at foretakene 
har satt hensynet til egen inntjening foran hensynet til 
kundens interesser. Dette har store likhetstrekk med 
ren gambling, og er ikke produkter som egner seg for 
forbrukere, mener Gjedrem.

– Dere sier forbrukere er blitt villedet. På hvilken 
måte da?  

– Vi har selv ført tilsyn og sett ting vi har reagert på, 
og som vi deretter har tipset Finanstilsynet om. Men vi 
har også fått tips og henvendelser fra forbrukere som 
er blitt aktivt kontaktet på telefon. Vår oppfatning er 
at mange av dem ikke har forstått produktene de er 
blitt overtalt til å investere i, sier Gjedrem.

– Dere støtter forbud mot binære opsjoner og be-
grenset adgang til CFDer. Hvorfor ikke forby CFDer 
også?  

– Nå har Finanstilsynet lagt opp til lik regulering som 
de har gjort i EU, og det kan være fornuftig å legge seg 
på samme linje. Men man bør nå følge nøye med og vur-
dere forbud mot CFD-er også, hvis disse begrensnin-
gene skulle vise seg å ikke gi et tilstrekkelig forbruker-
vern, svarer Gjedrem.



Vi er spesialister på
sameieforvaltning
og holder orden på sameiets økonomi

Et selskap i - gruppen

sebraforvaltning.no / post@sebraforvaltning.no / tfl: 23 89 10 20
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TEMA AKSJEFOND

65 av 122 forvaltede aksjefond har hatt en  
positiv meravkastning de siste fem år.  
Best i klassen er svenskene. 
Tekst: GEIR RØED Foto: ADRIAN NIELSEN

SVENSKE 
FOND PÅ 
TOPP

K
larer de godt  betalte fondsforvalterne å 
plukke de rette aksjene og slå markedet?

Tja, er årets svar. 65 av 122 forvaltede 
aksjefond har hatt en positiv meravkast-
ning de siste fem år, viser Dine Pengers og 
Morningstars rangering av aksjefond. 

57 har gått i minus. Her har fonds- 
forvalterne tapt for markedet, og ikke  

levert positiv meravkastning.
Det er likevel en klar forbedring fra de to foregående årene, 

hvor bare hvert tredje fond slo markedet.

Hovedårsaken er  svenske fond, som vi i år har tatt med på range-
ringen, i stedet for europeiske fond og bransjefond.

De 122 aksjefondene har en forvaltningskapital på totalt hele 
541 milliarder kroner. 

Slik gikk det kort oppsummert – gruppe for gruppe: 

 B30 av 38 (79 prosent) aksjefond som investerer i norske aksjer,  
      har hatt positiv meravkastning siste fem år.

 BFire av 40 aksjefond som investerer i globale aksjer, har hatt  
      positiv meravkastning siste fem år.

 BTre av syv aksjefond som investerer i de fremvoksende marke 
      der, har hatt positiv meravkastning siste fem år.

 B 11 av 17 aksjefond som investerer i nordiske aksjer, har hatt  
     positiv meravkastning siste fem år.

 B 17 av 20 svenske aksjefond som investerer i svenske aksjer, har  
     hatt positiv meravkastning siste fem år. 

Aller best av alle  fondene er svenske Norron Active, etterfulgt 
av det norske suksessfondet Delphi Nordic og ytterligere tre  
Sverige-fond.

Analytiker Thomas Furuseth i Morningstar anbefaler likevel 
ikke folk flest å satse på svenske aksjefond.

– I Sverige har de minste selskapene gjort det bra. Men jeg  
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mener det er bedre å sette pengene i bredere fond, som nordis-
ke eller globale.

Han støttes av Geir Ormseth, nettansvarlig for fond i  
Finansportalen, som drives av Forbrukerrådet.

– Risikoen er høyere ved å velge smale fond, som svenske  
Sverige-fond. Globale aksjefond sprer seg over ulike regio-
ner og bransjer. Akademia er samstemte i at disse gir kundene  
aksjemarkedets avkastning til lavest risiko, sier Ormseth.

Det er interessante  forskjeller mellom de aller største fondene og 
de minste.

 BNi av de 14 fondene med over 10 milliarder kroner i forvalt 
     ningskapital har hatt positiv meravkastning de siste fem årene.

 BBare ett av de åtte minste fondene, med under 100 millioner  
     kroner i forvaltningskapital, har hatt positiv meravkastning. De  
     syv andre småfondene har gått i minus.

122 forvaltede aksjefond samt 14 indeksfond er med på Dine 

Pengers oversikt. Det kunne vært langt flere.
– Det er ca 1400 aksjefond i det norske markedet og ca 120 

000 varianter av aksjefond totalt i Europa. Mange av dem er 
blitt mulige å kjøpe. Tilbudet er blitt enormt. Men for mange er et  
globalt fond et godt og enkelt valg, mener Thomas Furuseth i 
Morningstar.

Ikke bare er svenske aksjefond  de beste i årets kåring. Et av de bes-
te fondene ledes også av en svensk kvinne. 

Nesten alle fondsforvaltere er menn. Men forvalteren bak 
Nordeas vinnerfond i gruppen for nye markeder er Juliana  
Hansveden, som nylig overtok for Jorry Rask Nøddekær som 
forvalter for fondet.

– Jeg håper å kunne inspirere flere kvinner til å bli fonds- 
forvaltere, sier hun.
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FONDSFEST I  
FISKEDISKEN

FOND: Alfred Berg Gambak

Forvaltere:  
Leif Eriksrød, Petter Tusvik  
og Stig Arild Syrdal
Fondets størrelse:  Fire mrd kr. 
(per april 2018)
Maksimal kjøpsavgift:  2 %
Løpende kostnader:  2 %
Fondets referanseindeks: 
OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/
TOTX
Topp fem sektorer 
i prosent, per april 2018:

 BFinansiell tjenesteyting  27 %
 BEnergi  21 %
 BDefensivt konsum  16 %
 BMaterialer  13 %
 B Industri  11 %

Topp fem plasseringer 
i prosent, per april 2018:

 BNorsk Hydro (materialer)  6 %
 BAker BP (energi)  5 %
 BBakkafrost  

     (defensivt konsum)  5 %
 B Sparebank 1 SMN  

     (finansiell tjenesteyting)  4 %
 BBW offshore (energi)  4 %

Kilde: Morningstar

TEMA AKSJEFOND
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Forvalterne bak aksjefondet Alfred Berg Gambak smiler for-
nøyd når du og jeg plukker med oss sjømat fra butikken.  
– Fiskeoppdrett vil vokse i mange tiår fremover, sier senior  
porteføljeforvalter Leif Eriksrød.

P
lasserte du penger  i Alfred Bergs ak-
sjefond Gambak i 2013, har du de siste 
fem årene fått en årlig meravkastning 
på hele 6,76 prosent i gjennomsnitt. 

Fondet har gitt deg nærmere syv prosent høyere 
fortjeneste enn referanseindeksen – hvert enes-
te år de siste fem årene.

Alfred Berg Gambak er dermed best av de 38 
norske aksjefondene i Dine Pengers kåring. Rik-
tignok hårfint foran nummer to.

Leif Eriksrød er  glad for topplasseringen, som han 
mener er et resultat av en bevisst strategi gjen-
nom flere år. Samt viktige valg som ble gjort for 
noen år siden, i 2014. Da reduserte Gambak eie-
randelene betydelig i olje og offshore, og satset 
på fiskeoppdrett. Som de har stor tro på.

– Oppdrett er fortsatt en ny og ung bransje. Vi 
har bare så vidt begynt å forsyne det globale mar-
kedet. Fiskeoppdrett kan vokse i flere tiår frem-
over, sier Eriksrød, som leder det norske aksje-
teamet i Alfred Berg.

Sjømat er derfor blant de prioriterte nærin-
gene for Gambak-fondet. Det største sjømats-
elskapet de nå er inne i, er det færøyske lakse-
oppdrettsselskapet Bakkafrost.

– Så dere smiler fornøyd når vi kjøper fisk? 
– Ja, og ikke bare av det. Vi synes også det er 

fint at butikkene gir stadig mer hylleplass til sjø-
mat, og at de introduserer nye produkter.

Alfred Berg Gambak  investerer det meste av pen-
gene i norske aksjer. Fondet er et såkalt indek-
suavhengig aksjefond. Det betyr at de har en 
større andel mindre selskaper i porteføljen, og 
en mindre andel av børslokomotivene. 

Denne strategien fører til at fondet kan gjø-
re det svært godt også alle de årene det ikke er 
børsfest. Og motsatt: Når hovedindeksen drevet 
av børslokomotivene stiger kraftig, som i 2017, 
går Gambak til sammenligning ikke fullt så bra. 
I 2017 fikk Gambak avkastning på bare åtte pro-
sent, mens hovedindeksen gikk opp 16 prosent.

– Smerter slike år?
– Nei, fordi vi gjorde det egentlig ikke dårlig. 

Avviket skyldtes at Telenor og andre store sel-
skaper gikk veldig bra. For et indeksuavhengig 
fond vil slikt skje fra år til annet.

Gambak har hatt den samme strategien siden 
Leif Eriksrød kom til Alfred Berg i 2010.

Gambak er blitt  svært populært hos kundene. 

De siste fire årene har forvaltningskapitalen 
vokst fra under én milliard til fire milliarder kro-
ner. Gambak er nå det tredje største av de totalt 
drøyt 70 fondene til Alfred Berg, og blant de 10 
største av de norske aksjefondene.

– Veksten betyr at vi må sette mer penger i de 
store selskapene. Det utfordrer strategien vår 
noe, sier Eriksrød, som beskriver seg selv og sine 
medforvaltere som svært aktive forvaltere. De 
følger tett 100 av selskapene på børsen, og har 
en portefølje på 30–40 selskaper. Forvalterne 
trykker ofte på både «kjøp»- og «selg»-tastene.

– Vi prøver å utnytte kortsiktige svingninger, 
og kjøper og selger mye mer enn andre fond. Jeg 
antar omtrent dobbelt så mye som mer typisk 
brede norske aksjefond.

I Dine Pengers kåring  for 2016 kom Alfred Berg 
Gambak på fjerdeplass. I 2017 ble det pallplass 
med tredje, før de i år troner øverst.

De 38 norske aksjefondene vi har rangert, for-
valter til sammen 83 milliarder kroner for kunde-
ne sine. 30 av dem – fire av fem – har hatt positiv 
meravkastning de siste fem årene.

Like bak Alfred Berg Gambak, med en årlig 
meravkastning de siste fem årene som er bare 
0,02 prosent dårligere, er fondet Forte Trønder 
til Forte Fondsforvaltning i Trondheim. Fondet 
investerer hovedsakelig i selskaper med tilknyt-
ning til Trøndelag.

På tredjeplass er Handelsbankens Nor-
ges-fond.

Åtte av de 38 norske aksjefondene har gitt kun-
dene sine dårligere avkastning enn referansein-
deksen de siste fem årene. Dårligst er flere av 
fondene til Pareto og DNB, blant annet det stør-
ste fondet blant de 38, DNB Norge, som forvalter 
åtte milliarder kroner. 

Det er langt opp til Alfred Berg Gambak.
– Vi skal fortsatt å være gode på å satse på ak-

sjer som er i ferd med å stige – og gå ut i tide, sier 
Leif Eriksrød.

GLADLAKSER: Aksjeforvalter 
Petter Tusvik kjøper fersk torsk 
og laks av Ingeborg Wist Flyen 
på Coop Mega på Aker brygge. 
Medforvalterne Stig Arild Syrdal 
og Leif Eriksrød smiler fornøyd. 

BLA OM: Se  
oversikten over 
de  beste, norske 
aksjefondene.
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TEMA AKSJEFOND

B E S T E  F O N D  N O R S K E  A K S J E R       
Karakter fra DP- Meravkastning mot indeks (årlig snitt) Total avkastning (årlig snitt)

Navn Morningstar terning 1 år 5 år 10 år 1 år 5 år 10 år
Alfred Berg Gambak   6 -0,44 6,76 2,90 13,15 17,70 9,34

FORTE Trønder 6 6,26 6,74 19,84 17,68

Handelsbanken Norge (A1 NOK) 6 -3,13 6,51 1,88 10,45 17,45 8,31

FIRST Generator S 4 -1,86 6,33 11,73 17,27

FIRST Generator A -2,88 6,11 10,70 17,05

Landkreditt Utbytte 6 1,63 5,00 15,21 15,94

FORTE Norge 5 6,45 4,52 20,04 15,46

Alfred Berg Aktiv 6 1,23 4,47 2,14 14,81 15,41 8,58

Pareto Investment Fund A 6 -6,18 4,32 3,37 7,40 15,26 9,81

Nordea Norge Pluss -1,97 3,67 11,61 14,61

Danske Invest Norge Vekst 6 7,09 3,61 2,62 20,68 14,55 9,06

Delphi Norge 5 -9,38 3,29 1,95 4,20 14,23 8,38

Alfred Berg Norge Classic 6 0,65 2,53 1,80 14,24 13,47 8,23

Nordea Avkastning 5 -0,93 2,48 1,49 12,66 13,42 7,93

Storebrand Vekst 4 -20,49 2,13 5,47 -6,90 13,07 11,90

Nordea Norge Verdi 5 -5,26 2,10 2,51 8,33 13,04 8,94

Alfred Berg Humanfond 5 0,61 2,06 1,35 14,20 13,00 7,79

Storebrand Optima Norge -2,58 1,66 1,00 11,01 12,60 7,44

KLP AksjeNorge 4 -1,75 1,44 0,89 11,84 12,38 7,33

Storebrand Verdi A 4 1,60 1,31 -0,65 15,19 12,26 5,79

Fondsfinans Norge 4 -5,66 1,29 3,13 7,93 12,23 9,57

DNB SMB 6 -12,32 1,08 -2,32 1,26 12,02 4,12

Holberg Norge 5 -3,98 1,00 -1,85 9,61 11,94 4,59

Storebrand Norge 5 -3,67 0,90 0,60 9,92 11,84 7,04

FIRST Norge Verdi 3 -9,34 0,82 4,25 11,76

C WorldWide Norge 4 -3,80 0,81 0,55 9,79 11,75 6,99

Danske Invest Norge II 4 2,79 0,59 3,39 16,38 11,53 9,83

ODIN Norge C 5 -2,47 0,59 -2,49 11,11 11,53 3,95

Eika Norge 4 -9,68 0,01 0,38 3,91 10,95 6,82

PLUSS Markedsverdi 4 0,79 -0,01 2,18 14,38 10,93 8,62

Danske Invest Norge I 4 2,00 -0,17 2,49 15,59 10,77 8,93

PLUSS Aksje 4 -1,64 -0,25 2,44 11,94 10,69 8,88

DNB Barnefond -4,90 -0,32 0,62 8,69 10,62 7,06

DNB Norge 3 -3,72 -1,89 -0,37 9,87 9,05 6,07

DNB Norge Selektiv 3 -1,30 -2,08 -0,11 12,29 8,86 6,33

Pareto Aksje Norge A 2 -2,82 -3,83 -1,53 10,77 7,11 4,90

Pareto Aksje Norge B 1 -2,18 -4,10 -1,61 11,41 6,84 4,83

Oppdrett er fortsatt en ny og ung bransje. Vi har 
bare så vidt begynt å forsyne det globale marke-
det. Fiskeoppdrett kan vokse i flere tiår fremover. 
LEIF ERIKSRØD, LEDER AV DET NORSKE AKSJETEAMET I ALFRED BERG



DINE PENGER    NR. 6 2018

0
0
0

Indeksfond er mye billigere enn 
aktivt forvaltede aksjefond. Li-
kevel er det store prisforskjeller 
mellom indeksfondene – opptil 
over 300 prosent.

M
ens det er  hundrevis av aktivt forvaltede 
fond, er det kun et titall norske og globale 
indeksfond på det norske markedet.

Ifølge Verdipapirfondenes forening er 
fortsatt 90 prosent av personkundenes fondspenger i 
aktivt forvaltede fond.

– Det har skjedd mye de siste årene. Kapitalen flytter 
seg gradvis mot indeksfond. Men det går sakte, kon-
staterer analytiker Thomas Furuseth i Morningstar.

Forbrukerrådet mener utvalget av indeksfond i Nor-
ge er begrenset. 

– Men likevel er det uproblematisk å finne billige in-
deksfond, sier Geir Ormseth, nettansvarlig for fond i 
Finansportalen, som drives av Forbrukerrådet.

Indeksfond er  billigere fordi fondene følger et repre-
sentativt utvalg av aksjer eller verdipapirer som bru-
kes for å etterligne utviklingen til et marked, en regi-
on, en sektor eller lignende. Et globalt indeksfond har 
gjerne aksjer i hele 1500 selskaper. Med stor spredning 
er også risikoen mindre. Indeksfond anbefales derfor 
av mange, blant annet Dine Penger og Forbrukerrådet.

Ved kjøp av indeksfond bør du først og fremst la av-
giftene og gebyrene avgjøre valget, råder ekspertene. 
Denne oversikten viser at de billigste indeksfondene 
koster rundt 0,2 prosent i løpende kostnader av inves-
tert sum. De dyreste koster opp mot 0,7 prosent, over 
tre ganger så mye.

– Det er lave priser for de billigste indeksfondene, og 
prisene er enkle å forstå selv om det riktignok tilkommer 
kostnader som ikke synes i prislistene, sier Ormseth.

KLP har syv av  14 indeksfond, og er billigst på globale in-
deksfond. Sparebankene glimrer med sitt fravær. 

Ingen av dem tilbyr indeksfond.

INDEKSTILHENGER: Geir Ormseth i Forbrukerrådet.  FOTO: Sjur Jansen

STORE PRISFORSKJELLER
MELLOM INDEKSFOND

Karakter fra DP- Løpende
Navn Morningstar terning kostnader*
Alfred Berg Indeks Classic   5 0,19

KLP AksjeNorge Indeks II 5 0,20

Storebrand Indeks - Norge 5 0,20

DNB Norge Indeks 3 0,31

PLUSS Indeks 3 0,70

N O R S K E  INDEKSFOND

Karakter fra DP- Løpende
Navn Morningstar terning kostnader*
KLP AksjeGlobal Indeks V   6 0,20

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 4 0,30

KLP AksjeGlobal Indeks IV A 0,30

KLP AksjeVerden Indeks 5 0,30

Storebrand Indeks - Alle Markeder 5 0,31

DNB Global Indeks 5 0,31

Storebrand Indeks - Nye Markeder 3 0,66

G L O B A L E  INDEKSFOND

Kapitalen flytter seg 
gradvis mot indeks-
fond. Men det går 
sakte.
THOMAS FURUSETH, ANALYTIKER I 
MORNINGSTAR * Prosent av investert sum.
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TEMA AKSJEFOND

SUKSES S MED VR-TEKNOLOGI

KUNSTIG  
VIRKELIGHET: 
VR-brillene frem-
stiller en kunstig 
virkelighet, men 
gir høyst reelle 
penger i kassen til 
Andreas Poole og 
alle de som eier 
andeler i hans 
fond.
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Forvalter Andreas Poole tar gjerne på seg VR-brillene med innmat fra Nvidia.  
Storebrand global multifactor har de siste årene tjent gode penger på det  
amerikanske selskapet.

SUKSES S MED VR-TEKNOLOGI
S

torebrand global  multifactor er et 
modellbasert faktorfond.

Det betyr at forvalterne ved 
hjelp av dataprogram analyserer 

ca. 2000 selskaper, og kjøper i hele 300–400 
av dem – basert på fire faktorer. 

Fondet kjøper helst aksjer i selskaper som 
ikke er for store, med rimelig aksjekurs, lav ri-
siko (lav volatilitet) og som over lang tid har 
gjort det bra – aksjer med såkalt momentum. 
Men ikke alle disse fire faktorene må slå inn 
for alle selskapene de handler i.

– Vi er veldig langsiktige, og satser på å 
oppnå meravkastning over tid fremfor å gjø-
re kortsiktige «kuler», sier forvalter Andre-
as Poole, som har forvaltet fondet siden 2011.

Poole har aldri  jobbet i aktivt forvaltede fond, 
kun faktorfond og indeksfond. Faktorfond 
er en mellomting mellom forvaltede fond og 
indeksfond, både i gebyrer og arbeidsmåte. 
Datamaskiner gjør mye av jobben.

Det fører til at kunnskapen om de enkelte 
selskapene ikke er så grundig som aktive for-
valtere har. Når Dine Penger spør om hva et 
av selskapene i fondet driver med, må Poole 
ta en liten timeout før han kan svare.

– Husk at vi analyserer mange selskaper.

Forvalterne i fondet  har over flere år vist at de 
kan plukke aksjer. Fondet har krabbet sakte, 
men sikkert oppover på Dine Pengers fond-
skåringer. I 2016 ble det fjerdeplass, i fjor an-
nenplass, og i år er fondet altså best blant de 
globale forvaltede fondene.

Fondet er stort, med en forvaltningskapi-
tal på 18 milliarder kroner. Fondets utvikling 
er viktig for svært mange nordmenn. Halv-
parten av kapitalen kommer fra Storebrands 
pensjonsfond, hvor ca. 700 000 nordmenn er 
kunder.

– Trolig er det mange av dem som ikke vet 
at pengene deres er plassert hos oss, sier 
Poole.

Ca to milliarder kroner av forvaltningska-
pitalen er eid av private fondseiere. 

Aksjer i amerikanske  selskaper 
utgjør over halvparten av 

plasseringene til fon-

det, mens i underkant av 20 prosent er i eu-
ropeiske aksjer.

– Overvekter dere USA?
– Nei. Det er bare verden som er slik at det 

amerikanske aksjemarkedet er mye stør-
re enn det europeiske. Vi er ikke opptatt 
av hverken hvilke sektorer vi går inn i, eller 
adressen til selskapene. Det aller viktigste er 
å ha selskaper hvor man kan forvente lang-
siktig avkastning.

Fondets forvaltere er heller ikke blant de 
ivrigste til å kjøpe og selge. De handler for-
holdsvis sjelden, og begrunner det også med 
kostnadene.

– Det er dyrt å kjøpe og selge mye, sier Poo-
le.

Akkurat nå er  Storebrand Global Multifactor 
inne i blant annet den amerikanske grafik-
kortprodusenten Nvidia, som blant annet le-
verer innmat til VR-briller.

– Nvidia har funnet en rekke nye anven-
delsesområder for sin teknologi. Kursutvik-
lingen har vært eventyrlig, og inntjenings-
veksten minst like god.

De aller største amerikanske selskapene, 
som Apple og Facebook, holder fondet seg 
unna.

– Det er bedre å eie i de mindre enn i de 
største. Facebook er heller ikke stabile nok. 
Det er derimot selskapet Danaher, som lager 
måleinstrumenter til hovedsakelig helsesek-
toren.

Av europeiske selskaper trekke Poole frem 
trauste, tyske Lufthansa.

– Der har kursutviklingen vært både fan-
tastisk og stabil, og fortsatt er aksjen lavt pri-
set, sier Andreas Poole.

I likhet med de  foregående årene sliter globa-
le aksjefond med å gi meravkastning. Bare 
fire av 33 fond som har eksistert i mer enn 
fem år, har gitt meravkastning i forhold til 
indeks de siste fem årene. De 28 øvrige har 
gått i minus.

Like bak fondet til Andreas Poole er et an-
net faktorfond fra Storebrand; Storebrand 
Global Value. 

På tredjeplass er de siste årenes vinner; 
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk.

FOND: Storebrand  
Global Multifactor

Forvalter:  
Andreas Poole
Fondets størrelse:  18 mrd kr. 
(per april 2018)
Maksimal kjøpsavgift:  0,20 %
Løpende kostnader:  0,76 %
Fondets referanseindeks: 
MSCI World NR USD
Topp fem sektorer 
i prosent, per april 2018:

 BFinansiell tjenesteyting  17 %
 BTeknologi  14 %
 B Syklisk konsum  14 %
 B Industri  13 %
 BHelsetjenester  12 %

Topp fem plasseringer 
i prosent, per april 2018:

 BDanaher Corp (helsetjenester)  1 %
 BWaste management (industri)  1 %
 BAnthem Inc (helsetjenester)  1 %
 BDeutsche Lufthansa (industri)  1 %
 BBCE Inc (kommunikasjon)  1 %

Kilde: Morningstar

BLA OM: Se 
oversikten 
over de  beste 
globale aksje-
fondene.
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TEMA AKSJEFOND

B E S T E  F O N D  G L O B A L E  A K S J E R       
Karakter fra DP- Meravkastning mot indeks (årlig snitt) Total avkastning (årlig snitt)

Navn Morningstar terning 1 år 5 år 10 år 1 år 5 år 10 år
Storebrand Global Multifactor   5 4,07 3,24 1,76 3,48 17,97 11,06

Storebrand Global Value 4 7,44 2,35 1,60 6,84 17,09 10,90

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 4 -2,88 1,26 -3,47 16,00

Storebrand Global Solutions 4 3,10 0,22 6,93 16,65

Holberg Global A 4 2,56 -0,07 -0,82 6,39 16,35 9,79

PLUSS Utland Aksje 3 -2,59 -0,67 -2,12 1,24 15,76 8,48

PLUSS Utland Etisk 3 -2,82 -1,20 -3,26 1,01 15,23 7,34

Swedbank Robur Småbolagsfond Global 3 6,58 -1,45 -3,42 12,53 16,21 9,96

DNB Global 2 -2,77 -1,73 -1,49 1,06 14,69 9,12

Landkreditt Aksje Global 4 0,19 -1,75 -1,54 4,02 14,67 9,07

Storebrand AksjeSpar 4 1,26 -1,87 -1,86 5,09 14,55 8,74

DNB Aktiv 100 1,38 -1,96 -1,70 5,21 14,46 8,90

Delphi Global 3 -4,59 -2,03 -2,54 3,75 16,04 9,31

ODIN Global C 3 1,81 -2,25 -1,81 5,64 14,17 8,80

Danske Invest Horisont Aksje 8,31 -2,43 0,81 7,72 12,31 10,12

SEB Global C USD -4,19 -2,52 -1,07 -0,36 13,91 9,53

C WorldWide Globale Aksjer 3 -2,32 -2,55 -3,33 6,03 15,51 8,53

Alfred Berg Global Quant 2 1,52 -2,78 -2,26 5,35 13,64 8,34

Norse TrendEn -1,32 -2,94 2,51 13,49

Investeringsprofil Aksjer 0,98 -3,06 -2,63 4,81 13,37 7,98

Nordea Aksjer Verden 3 2,14 -3,26 -2,15 5,97 13,16 8,46

SPV Aksje 4 4,51 -3,56 8,34 12,86

Eika Global 2 -2,15 -3,62 -2,49 1,68 12,80 8,12

Vekterfond Aksjer I 0,56 -3,64 -3,21 4,39 12,78 7,40

Pareto Global B 2 -4,72 -3,97 -0,20 -0,89 12,45 10,41

Pareto Global A 4 -5,16 -4,54 -0,60 -1,33 11,88 10,01

FRAM Global 1 4,55 -4,76 -3,93 8,38 11,66 6,67

SKAGEN Global A 1 -1,97 -4,79 -2,27 1,86 11,63 8,34

Eika Spar 2 2,42 -4,80 -3,75 6,25 11,62 6,86

C WorldWide Stabile Aksjer -2,58 -5,21 -5,94 1,25 11,21 4,67

SKAGEN Vekst A 2 -2,60 -5,26 -5,19 1,23 11,16 5,42

FORTE Global 2 3,24 -6,79 7,07 9,63

ODIN Aksje C 2,95 6,78

Nordea 1 - Global Dividend BP NOK 0,65 -0,59

KLP Framtid 4 3,09 6,92

SKAGEN Select 100 1,47 5,30

Holberg Global D 3,43 7,26

DNB Private Banking Premium 100 1,25 5,08

SKAGEN Focus A 1,27 5,10

Nvidia har funnet en rekke nye anvendelses- 
områder for sin teknologi. Kursutviklingen har vært 
eventyrlig, og inntjeningsveksten minst like god.
ANDREAS POOLE, FORVALTER I STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR



Veien til din ideelle TEMPUR®-seng består av følgende fire trinn:

4 steg til din beste nattesøvn

2 Velg seng
Vi har et bredt utvalg modeller, design og farger
slik at du kan tilpasse sengen etter eget ønske

Velg tilbehør
Velg tilbehøret som kan komplimentere sengen, eller
støtteprodukter som gjør hverdagen mer behagelig4

Velg pute
Prøv puten på madrassen du skal ha, slik at
du kjenner samspillet mellom pute og madrass3

Velg fasthet
Når du kjøper TEMPUR® vil materialet tilpasse seg din
kroppsform uansett hviken fasthet du velger. Velg den
fastheten som kjennes best for akkurat din kropp.

1

INVESTER
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der det trengs
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3 fastheter
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TEMA AKSJEFOND

F
or et drøyt år  siden overtok Hå-
kon H. Sætre fondet som hans 
forgjenger Øyvind Fjell gjorde 
stor suksess med. Også i årets 

kåring kommer Delphi svært godt ut, mile-
vis foran de andre med en årlig meravkast-
ning i forhold til indeks på hele 11 prosent.

– Her er det mye gammel moro, vedgår 
Sætre – som etter at han overtok fondet, 
opplevde at mange av fondets gamle favo-
ritter falt i kurs.

– Jeg har derfor jobbet hardt med å snu 
porteføljen. Godt over halvparten av ak-
sjene er byttet ut, og eksponeringen er en-
dret, forteller Sætre.

Fortsatt satser  fondet tungt på Nordens 
største selskap, legemiddelkjempen Novo 
Nordisk – som først og fremst tjener pen-
ger på diabetesmedisin. 

Delphi Nordic har nå ca. 540 millioner 
kroner plassert i den danske giganten. Det 
utgjør ni prosent av fondets samlede for-
valtningskapital på seks milliarder kroner.

Nye blant de store selskapene i fondet er 
blant annet den finsk-svenske skogindus-
trikjempen Stora Enso, samt et par andre 
innenfor samme bransje.

– Dette er selskaper med raskt stigende 
lønnsomhet, og som i motsetning til Norske 
Skog har klart omstillingen fra avispapir.

Sætre tror papp  og papir har en fremtid.
– Stora Enso og de andre finsk-svenske 

selskapene har greid å skru produksjonen 
til produkter som emballasje til internett-

handel, melkekartonger og kaffekrus, sier 
Sætre – mens vi går rundt inne i «kartong-
lageret» i Storebrands lokaler på Lysaker.

– Hver gang vi kjøper en datamaskin på 
nettet, eller du kjøper en TV, fører det til økt 
bruk av papp. Ikke bare fordi det er et godt 
egnet produkt, men også fordi det i motset-
ning til plast er miljøvennlig. Derfor tror jeg 
på fortsatt gode tider for de selskapene i pa-
pirindustrien som har greid omstillingen.

Han påpeker også at flere av dem er selv-
forsynt med papirmasse.

– Spesielt Stora Enso har vært flinke. De 
har hele verdikjeden, fra tømmer til ferdig 
produkt.

Delphi Nordic har  også økt andelen norske 
aksjer, spesielt i de store børslokomotivene.

– Jeg har kjøpt mye oljeaksjer og har økt 
fra 10 til 27 prosent med norske aksjer. 
Snuoperasjonen har vært vellykket. Både i 
andre halvår i fjor og så langt i år er vi for-
an referanseindeksen, forteller Håkon H. 
Sætre.

Han er også bevisst på hvilke aksjer han 
dropper.

– Vi undervekter finans, spesielt bank. 
Der er det for stort press på marginer, og 
den sektoren er ikke spesielt attraktiv.

Bak Delphi Nordic er Norden-fondene til 
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) og 
DNB. Sistnevnte er representert med et 
grønt fond.

To tredeler av Norden-fondene har de 
siste årene hatt plusstall på årlig merav-
kastning.

Økt handel på internett fører til økt behov for papp 
og kartonger, sier Håkon H. Sætre, forvalter for  
suksessfondet Delphi Nordic, som også i år er  
best blant de nordiske fondene.

FOND: Delphi Nordic 

Forvalter: 
Håkon H. Sætre
Fondets størrelse:  6 mrd kr. 
(per april 2018)

Maksimal kjøpsavgift: 0,2 %

Løpende kostnader: 2,01 %

Fondets referanseindeks: 
EAA Fund Nordic Equity
Topp fem sektorer 
i prosent, per april 2018:

 B Industri  25 %
 BMaterialer  19 %
 BFinansiell tjenesteyting  12 %
 BHelsetjenester  10 %
 BEnergi  10 %
 B

Topp fem plasseringer 
i prosent, per april 2018:

 BNovo Nordisk (helsetjenester)  9 %
 B Stora Enso (materialer)  7 %
 B Statoil (energi)  6 %
 BTelenor (kommunikasjon)  4 %
 BBoliden (materialer)  4 %

Kilde: Morningstar

Dette er selska-
per med raskt 
stigende lønn-
somhet, og som 
i motsetning til 
Norske Skog har 
klart omstillin-
gen fra avispapir.
HÅKON H. SÆTRE

PAPP-
SKALLEN
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B E S T E  F O N D  N O R D I S K E  A K S J E R       
Karakter fra DP- Meravkastning mot indeks (årlig snitt) Total avkastning (årlig snitt)

Navn Morningstar terning 1 år 5 år 10 år 1 år 5 år 10 år

Delphi Nordic   6 -0,44 6,76 2,90 13,15 17,70 9,34

SEB Nordenfond 6,26 6,74 19,84 17,68

DNB Grønt Norden 4 -3,13 6,51 1,88 10,45 17,45 8,31

C WorldWide Norden 3 -1,86 6,33 11,73 17,27

Handelsbanken Nordenfond 5 -2,88 6,11 10,70 17,05

Handelsbanken Norden Selektiv 3 1,63 5,00 15,21 15,94

DNB Norden 4 6,45 4,52 20,04 15,46

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden 4 1,23 4,47 2,14 14,81 15,41 8,58

Holberg Norden 3 -6,18 4,32 3,37 7,40 15,26 9,81

Eika Norden 3 7,09 3,61 2,62 20,68 14,55 9,06

ODIN Norden C 3 -9,38 3,29 1,95 4,20 14,23 8,38

Alfred Berg Nordic Best Selection 2 0,65 2,53 1,80 14,24 13,47 8,23

Swedbank Robur Nordenfond 2 -0,93 2,48 1,49 12,66 13,42 7,93

Eika Alpha 2 -20,49 2,13 5,47 -6,90 13,07 11,90

Vibrand Norden -5,26 2,10 2,51 8,33 13,04 8,94

Fondsfinans Norden 5 0,61 2,06 1,35 14,20 13,00 7,79

PÅ TOPPEN AV PALLEN: 
Håkon H. Sætre i Delphi 
Nordic tjener gode  
penger på papp,  papir  
og diabetesmedisin.
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D
en svenske  forvalteren har 
maksimalt 25 selskaper i sin 
portefølje i Norron Active.

– Med et konsentrert fond 
er vi alltid oppdatert på alle selskapene i 
fondet, sier Gustaf Sjögren, som er forval-
ter og grunnlegger av Norron.

Norron Active er uavhengig av indeks. 
Pengene satses i aksjer man har tro på – 
uavhengig av størrelse og sektor.

Gustaf Sjögren  liker stabile selskaper som 
kan være undervurdert av markedet, som 
gjerne har fått ny ledelse, og kanskje til 
og med har gått gjennom en omorgani-
sering.

Er det i tillegg selskap med industrielle 

eiere, trykkes det gjerne på «kjøp»-knap-
pen i selskapets lokaler i Stockholm. 

– Vi kjøper og selger mye, og er tett på 
selskapene vi investerer i. 

Ekstra viktig er det å gjøre en grundig 
jobb i de mindre selskapene, som ikke har 
det samme søkelyset på seg fra «alle», 
slik de store børslokomotivene har.

Svenske aksjefond har vært en god inves-
tering de siste årene. Mange av dem går i 
pluss når vi rangerer etter de siste fem år. 
Bare tre av fondene har ikke greid positiv 
meravkastning.

– Men man må følge med. Vi screener 
markedet hele tiden, sier Sjögren i Nor-
ron.

STØRSTE INVESTERING: Norron Active har plassert 8 prosent av fondet i det svenske industriselskapet Atlas Copco.  FOTO:  Måns Berg/Atlas Copco

SVENSKE SUKSESSER
17 av 20 svenske aksje-
fond har levert positiv 
meravkastning de siste 
fem år. Aller best er Sveri-
ge-fondet til Norron, som 
har aller best meravkast-
ning blant samtlige 122 
aktivt forvaltede fond.

FOND: Norron Active

Forvaltere:  
Gustaf Sjögren, Niklas Granath, Ulf Fryk-
hammar og Marcus Plyhr
Fondets størrelse:  1,8 mrd kr. 
(per april 2018)
Maksimal kjøpsavgift:  2,59 %
Løpende kostnader:  1,76 %
Fondets referanseindeks: 
NASDAQ OMX Stockholm Benchmark GR 
SEK
Topp fem sektorer 
i prosent, per april 2018:

 B Industri  42 %
 BFinans  20 %
 BTeknikk  15 %
 BHelse  13 %
 B Stabil konsument  7 %

Topp fem plasseringer 
i prosent, per april 2018:

 BAtlas Copco  8 %
 BVolvo  7 %
 B Sandvik  7 %
 B Swedbank  4 %
 B Skanska  4 %

Kilde: Morningstar

TEMA AKSJEFOND
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Nordeas vinnerfond i fremvoksende markeder er hele tiden på 
reisefot for å sikre fondseierne best mulig avkastning.

– TENKER LANGSIKTIG 

J
uliana Hansveden,   forvalter for Nordea 
1 – Emerging Stars Equity (BP NOK), er 
mye på reisefot. 

 – Vi reiser hele ti-
den! Vi treffer selskapene, de-
res kunder og besøker butikker 
og fabrikker for å se hvordan 
det ser ut, forteller hun.

Fondet er blant de aller stør-
ste, på 30 milliarder kroner, og 
kan kjøpes av alle Nordeas kun-
der.

– Mens majoriteten av aktø-
rene i aksjemarkedet har en 
kort investeringshorisont, har 
vi en langsiktig horisont på tre–
fem år. Det gir oss en klar for-
del, sier hun.

Nordea-fondet  har plassert nesten annenhver kro-
ne i teknologiselskaper, og satser blant annet på 
selskaper som leverer til elbilproduksjonen.

– Vi undervekter råvarer, materialer og energi. 
Vi finner ikke nok interessante selskaper.

– Hvordan skiller dere gode aksjer fra dårlige?  
– Gode selskaper investerer overskuddet i pro-

sjekter som gir like stor eller enda større avkastning. 
Gode selskaper har en visjonær, langsiktig ledelse. 

Fondet ønsker også å investere i selskaper som 
har en realistisk mulighet for å kunne etablere seg 
i vesten.

Nordea-fondet er klart best av de syv fondene 
i fremvoksende markeder, og er et av tre som har 
gitt positiv meravkastning de siste fem årene.  

FOND: Nordea – Emerging 
Stars Equity 

Forvalter:   Juliana Hansveden
Fondets størrelse: ) 30 mrd kr. 
(per april 2018
Maksimal kjøpsavgift: 5 % 
Løpende kostnader: 1,06 % 
Fondets referanseindeks:  
MSCI EM NR USD
Topp fem sektorer 
i prosent, per april 2018:

 BTeknologi  42 %
 BFinansiell tjenesteyting  25 %
 B Syklisk konsum  12 %
 BHelsetjenester  8 %
 BEiendom  5 %

Topp fem plasseringer 
i prosent, per april 2018:

 BTencent holdings (teknologi)  8 %
 B Samsung (teknologi)  7 %
 BTaiwan Semiconductor  

     (Manufacturing (teknologi)  7 %
 BAlibaba (syklisk konsum)  6 %
 B Itaú Unibanco  

     (finansiell tjenesteyting)  4 %

Kilde: Morningstar

STØRSTE INVESTERING: Norron Active har plassert 8 prosent av fondet i det svenske industriselskapet Atlas Copco.  FOTO:  Måns Berg/Atlas Copco

B E S T E  F O N D  F R E M V O K S E N D E  M A R K E D E R        

B E S T E  F O N D  S V E N S K E  M A R K E D E R        

Karakter fra DP- Meravkastning mot indeks (årlig snitt) Total avkastning (årlig snitt)
Navn Morningstar terning 1 år 5 år 10 år 1 år 5 år 10 år

Nordea – Emerging Stars Equity   4 2,44 1,73 16,64 13,15

Holberg Rurik A 3 3,95 0,12 -0,17 18,15 11,54 7,43

DNB Global Emerging Markets 3 3,75 0,02 -2,26 17,95 11,44 5,34

ODIN Emerging Markets C 3 0,31 -1,45 -0,38 14,50 9,97 7,22

SKAGEN Kon-Tiki A 2 -10,15 -2,04 0,70 4,05 9,37 8,30

C WorldWide Emerging Markets 1 5,84 -7,61 -10,48 20,03 3,81 -2,89

Karakter fra DP- Meravkastning mot indeks (årlig snitt) Total avkastning (årlig snitt)
Navn Morningstar terning 1 år 5 år 10 år 1 år 5 år 10 år

Norron Active  6,47 11,77 4,78 21,53

Spiltan Aktiefond Investmentbolag 1,82 7,45 0,12 17,20

Lannebo Sverige Plus 2,23 7,23 0,53 16,98

Spiltan Aktiefond Stabil 8,19 7,16 4,75 6,50 16,91 13,61

Didner & Gerge Aktiefond 2,78 5,00 5,17 1,08 14,75 14,03

Lannebo Sverige 1,25 4,79 2,87 -0,45 14,54 11,73

Carnegie Sverigefond A 6 0,69 4,70 2,76 -1,00 14,46 11,62

Öhman Sverige 0,28 3,73 1,27 -1,42 13,49 10,13

FORVALTER: 
Juliana Hands-
veden, Nordea 1 
– Emerging Stars 
Equity
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Rose-verk for en femtilapp

28 PRISTEST: BILFORSIKRING I 32 GUIDE I 38 SPØR HALLGEIR

ALF-TANDE PETERSEN (67)
PENSJONERT PROGRAMLEDER
«Tidlig på 80-tallet skulle det lages en 
tv-film om nå avdøde maler og kunst-
professor Knut Rose. Til manges over-
raskelse, ikke minst min, så insisterte 
Rose på at jeg skulle intervjue ham.

Opptaket skulle gjøres i Roses atelier 
på Bygdøy. Teamet rigget seg til, og jeg 
begynte intervjuet. Rose var nervøs, så 
nervøs at jeg avbrøt og spurte crewet 
om de kunne ta tidlig lunsj. De gikk, og 
jeg og Rose fikk oss en nyttig prat på to-
mannshånd. Jeg avsluttet med å spør-
re om han hadde alkohol i atelieret. Han 
forsvant og kom tilbake med ei flaske 
vodka. Jeg ba ham ta en dram.

Intervjuet gikk kjempefint.    

Rose var tydelig lettet over at det 
hadde gått så smertefritt, og han invi-
terte meg til å bli igjen. Vodkaflasken 
kom frem igjen, og vi hadde en svært 
hyggelig ettermiddag. Jeg fikk øye på 
et maleri som sto med baksiden ut, 
og der var tittelen skrevet med store, 
svarte bokstaver: «Bak huset til be-
styreren på E-verket». Jeg sa til Rose 
at hvis jeg hadde hatt råd, så skulle jeg 
ha kjøpt maleriet og hengt det på veg-
gen med baksiden ut. Han lo, men så ble 
han alvorlig. «Mener du det?». Jeg be-
kreftet. Han spurte: «Hvor mye penger 
har du på deg?» Jeg tømte lommebo-
ken, og den inneholdt en femtilapp og 
noen mynter.

«Solgt for 50 kroner!» sa han.

Rose fortalte at bildet ble malt i en 
periode hvor han var sterkt forelsket. 
Opprinnelig sto det en kvinne og en 
mann, på hver sin side av dammen i ha-
gen. Mannen var Rose. Forelskelsen 
gikk over, og Rose malte over paret. 
Man kan skimte de to når man vet hvor 
man skal se, men de er dyktig kamu-
flert med busker, grener og grønnsvær.

Rose pakket inn bildet, og jeg ga ham 
50-lappen. Da sa han: «Du må jo ha noe 
å betale drosjen med». Jeg kom hjem, 
pakket ut bildet, og oppdaget at han 
hadde skrevet følgende: «Til Alf Tan-
de-P for en slikk og ingenting fra Knut 
Rose».

Maleriet har fått hedersplass, og det 
henger med fremsiden ute.» 

50,–
RØVERKJØP: Tande P gjorde litt av et 
kupp da han besøkte den tidligere sam-
tidskunstneren Knut Rose og fikk kjøpt et 
av hans tidligste verker for en femtilapp. 
Foto: Fredrik Bjerknes



0
0
0

DINE PENGER    NR. 6 2018

Å forsikre bilen behøver ikke koste en formue. En enkel prissjekk kan spare deg   for mange tusen i året.  
Tekst: KIM DANIEL LINDEGAARD

SPAR TUSENER PÅ BIL  FORSIKRING

NÅR UHELLET 
ER UTE: Bilfor-
sikring må du ha, 
men vær obs på 
prisforskjellene. 
Foto: Shutterstock

FORBRUKER PRISTEST
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Å forsikre bilen behøver ikke koste en formue. En enkel prissjekk kan spare deg   for mange tusen i året.  
Tekst: KIM DANIEL LINDEGAARD

SPAR TUSENER PÅ BIL  FORSIKRING

F
orsikringsmarkedet  kan virke 
vanskelig å orientere seg i, men 
det er lønnsomt å gjøre «job-
ben», mener ekspertene.

– Det er svært viktig å hen-
te priser fra mange selskaper. 
Men du må passe på at du ikke 
sammenligner epler og pærer. 

Sørg for at du sender ut en detaljert forespørsel, hvor 
du spesifiserer egenandel, om du ønsker leiebil inklu-
dert, etc. Det fine med å gjøre det interaktivt via tjenes-
ter som for eksempel Finansportalen er at du er sikker 
på at alle selskaper får de samme opplysningene, sier 
økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim.

En prissjekk på  Finansportalen.no, en nettjeneste fra 
Forbrukerrådet, viser at det er tusenlapper å spare ved 
å velge riktig forsikringsselskap. Finansportalens for-
sikringskalkulator sammenligner 15 forsikringsselska-
per, og viser hvor mye du kan spare ved bytte av selskap.

Dine Penger fikk seks personer til å prøve for-
sikringskalkulatoren. Vi valgte ut en VW Golf 2013-mo-
dell, og en splitter ny VW Golf 2018-modell. Det er store 
forskjeller i pristilbudene som våre testpersoner mot-
tok. Den 20-årige mannen fra Oslo, for eksempel, kan 
spare over 50 000 kroner ved å velge «riktig» forsikring.

– Resultatene  viser at enkelte selskaper faktisk define-
rer bort enkelte kundegrupper ved å gi svært dårlige 
priser. De er rett og slett ikke interessert i alle alders-
grupper, men vil ikke nødvendigvis si dette eksplisitt. 
At prisene spriker så voldsomt, er likevel overrasken-
de og viser hvor viktig det er å undersøke flere enn bare 
to-tre selskaper, råder Kvadsheim.

Fagansvarlig Elisabeth Realfsen  i Finansportalen anbefa-
ler å sjekke ulike alternativer for oppnå best mulig pris.

– Testen viser at det er store prisforskjeller, og at det 
derfor er store penger å spare på å innhente tilbud fra 
flere selskaper før du bestemmer deg. Samtidig er det 
slik at din prisliste vil kunne være helt forskjellig fra en 
annens, selv om den andre personen ligner litt på deg. 
Du er derfor nødt til å ta prissjekken selv, og suppler 
gjerne prisen du får opplyst fra Finansportalen, med 
egne undersøkelser i selskapenes egne priskalkula-
torer. Det hender at selskapene legger til administra-
sjonsgebyrer på forsikringen. Vær også oppmerksom 
på at prisene på Finansportalen foreløpig ikke inne-
holder trafikkforsikringsavgift, sier hun.   

SLIK GJORDE VI DET:
 B  Seks personer hentet inn tilbud på bilforsikring ved 

hjelp av Finansportalens forsikringskalkulator. 
 BVi valgte følgende forutsetninger:  

* Bonussats på 40 prosent 
* 14 000 km/år 
* kasko, egenandel på 4000 kroner 
* yngste fører over 25 år 
* tyverialarm 
* ESP 
* FG-godkjent gjenfinning.

 BNB: Hos 20-åringen var to av kriteriene annerledes: 
Her er yngste fører under 25 år, og det ble valgt en 
startbonus på 20 prosent.

 BEllers verdt å merke seg: Selv om man velger en 
kilometerstand på 14 000 per år og en egenandel på 
4000 kroner, vil det i noen tilfeller justeres noe opp eller 
ned når tilbudet er hentet inn.

 BPrisene ble hentet inn 10. og 11. april.
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Mann 20 år, Oslo
Selskap Egenandel Kjørelengde Pris per år
Gjensidige 4000 16 000 18 187

Troll Forsikring 4000 14 000 23 088

Sparebank1 4000 16 000 24 018

If Skadeforsikring 4000 16 000 25 498

Eika 4000 16 000 43 335

Nemi Forsikring 4000 16 000 52 155

Landbruksforsikring 4000 16 000 71 547

Sparer:  53 360

Kvinne 30 år, Trondheim
Selskap Egenandel Kjørelengde Pris per år
Troll Forsikring 4000 14 000 9480

Nemi Forsikring 4000 16 000 11 798

Eika 4000 16 000 13 660

SpareBank 1 4000 16 000 13 788

If Skadeforsikring 4000 16 000 15 080

Landbruksforsikring 4000 16 000 22 047

Sparer: 12 567

Mann 35 år, Østfold
Selskap Egenandel Kjørelengde Pris per år
Troll Forsikring 4000 14 000 10 164

SpareBank 1 6000 16 000 11 758

Nemi Forsikring 4000 16 000 11 851

Eika 4000 16 000 13 584

If Skadeforsikring 4000 16 000 20 347

Landbruksforsikring 4000 16 000 23 552

Sparer: 13 388

Kvinne 37 år, Oslo
Selskap Egenandel Kjørelengde Pris per år
Troll Forsikring 4000 14 000 13 260

Nemi Forsikring 4000 16 000 14 645

SpareBank 1 4000 16 000 15 714

Eika 4000 16 000 15 784

If Skadeforsikring 4000 16 000 17 590

Landbruksforsikring 4000 16 000 25 041

Sparer: 11 781

Kvinne 54 år, Østfold
Selskap Egenandel Kjørelengde Pris per år
Gjensidige 4000 16 000 9832

Troll Forsikring 4000 14 000 10 164

Nemi Forsikring 4000 16 000 11 633

SpareBank 1 6000 16 000 14 100

If Skadeforsikring 4000 16 000 14 314

Landbruksforsikring 4000 16 000 22 713

Sparer: 12 881

Mann 60 år, Oslo
Selskap Egenandel Kjørelengde Pris per år
If Skadeforsikring 4000 16 000 8945

Nemi Forsikring 4000 16 000 14 502

Eika 4000 16 000 15 784

SpareBank 1 4000 16 000 15 933

Troll Forsikring 4000 14 000 19 020

Landbruksforsikring 4000 16 000 24 180

Sparer: 15 235

Dette svarer selskapene 
når Dine Penger viser 
dem resultatene  
av pristesten: 

LANDBRUKSFORSIKRING
– Vi har sett på pristesten dere har gjen-
nomført, og vi registrerer at vi for denne 
bilen sammen med alder og geografi på fø-
rer kommer uforholdsmessig høyt i pris. 
Bilen dere vurderer, er en forholdsvis liten 
bil med lav vekt, og mye hk (typisk tidlige-
re GTI-bil). Denne kombinasjonen kommer 
høyt i pris i tariffen vår. Det er en hybridbil 
med en samlet effekt på 204 hk. Område-
ne dere har valgt i pristesten, er dessuten 

områder der vi har erfart noe dårligere ska-
dehistorikk enn gjennomsnittet for lan-
det, noe som bidrar til at vi kan ligge høye-
re i pris enn enkelte andre selskaper i disse 
områdene, sier administrerende direktør 
Håvard Jens Djupedal.

SPAREBANK 1
– Dette er priser som er hentet fra nett, og de 
prisene tar ikke alltid hensyn til om du har 
flere forsikringer hos oss. Det vil lønne seg 
å samle så mange forsikringer hos oss som 
mulig, som det gjør i de fleste selskap. Vi 
har også markedets raskeste bonustrapp 
– veien til 75 prosent bonus er kort hos oss, 
og det vil gi billigere forsikring, sier kom-
munikasjonssjef Simen B. Rudi.

CODAN
– Resultatene i slike tester vil variere mye ba-
sert på hvilke kriterier man legger til grunn. 

Vi er med i en rekke tester i løpet av et år, 
og som regel kommer vi bedre ut enn i den-
ne testen. På mer normale familiebiler har 
vi mer fordelaktige priser enn på biler med 
relativt stor motor. Et annet viktig element 
er også at å kjøpe ett og ett forsikringspro-
dukt fra ulike aktører er langt dyrere for en 
kunde enn å samle flere forsikringer i sam-
me selskap, sier markeds- og kommunika-
sjonsdirektør Linda Trulsen.

GJENSIDIGE
– Vi er godt fornøyd med at 20-åringen får 
en pris på begge bilene som er lavere enn 
konkurrentenes. For øvrig har Gjensidige 
nå innført en startbonus på 60 prosent for 
unge sjåfører som har gjennomført øvelse-
skjøring. Helt generelt ser vi at Gjensidige 
hevder seg godt i en knallhard konkurran-
sesituasjon, også innenfor bilforsikringer, 
sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad.

LES SELSKAPENES SVAR:

   NY BIL: VW Golf 1,4 TSI, 2018-modell
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Mann 20 år, Oslo
Selskap Egenandel Kjørelengde Pris per år
Gjensidige 4000 16 000 18 845

Troll Forsikring 4000 14 000 23 304

If Skadeforsikring 4000 16 000 25 497

Sparebank 1 4000 16 000 25 567

Frende 4000 14 000 29 075

Eika 4000 16 000 36 378

Codan 4000 16 000 44 669

KLP 3000 14 000 49 420

Landbruksforsikring 4000 16 000 59 530

Nemi Forsikring 4000 16 000 61 954

Sparer: 43 109

Kvinne 30 år, Trondheim
Selskap Egenandel Kjørelengde Pris per år

Troll Forsikring 4000 14 000 9564

Frende 4000 14 000 9739

Nemi Forsikring 4000 16 000 13 486

Eika 4000 16 000 13 654

If Skadeforsikring 4000 16 000 13 940

KLP 3000 14 000 14 171

SpareBank 1 4000 16 000 14 430

Codan 4000 16 000 15 642

Landbruksforsikring 4000 16 000 18 424

Sparer: 8860

Mann 35 år, Østfold
Selskap Egenandel Kjørelengde Pris per år

Troll Forsikring 4000 14 000 10 260

Frende 4000 14 000 11 201

SpareBank 1 6000 16 000 12 465

Nemi Forsikring 4000 16 000 13 587

Eika 4000 16 000 13 604

KLP 3000 14 000 13 656

Codan 4000 16 000 14 947

Landbruksforsikring 4000 16 000 19 683

If Skadeforsikring 4000 16 000 20 637

Sparer: 10 377

Kvinne 37 år, Oslo
Selskap Egenandel Kjørelengde Pris per år

Frende 4000 14 000 12 776

Troll Forsikring 4000 14 000 13 380

Eika 4000 16 000 15 772

Codan 4000 16 000 16 015

SpareBank 1 4000 16 000 16 695

Nemi Forsikring 4000 16 000 16 958

KLP 3000 14 000 17 060

If Skadeforsikring 4000 16 000 17 823

Landbruksforsikring 4000 16 000 20 925

Sparer: 8149

Kvinne 55 år, Østfold
Selskap Egenandel Kjørelengde Pris per år

Gjensidige 4000 16 000 10 006

Troll Forsikring 4000 14 000 10 260

Frende 4000 14 000 11 495

Nemi Forsikring 4000 16 000 13 340

Eika 4000 16 000 13 604

KLP 3000 14 000 13 656

If Skadeforsikring 4000 16 000 14 710

SpareBank 1 6000 16 000 15 150

Codan 4000 16 000 15 675

Landbruksforsikring 4000 16 000 18 988

Sparer: 8982

Mann 60 år, Oslo
Selskap Egenandel Kjørelengde Pris per år

If Skadeforsikring 4000 16000 9190

Frende 4000 14000 13 145

Codan 4000 16000 15 402

Eika 4000 16000 15 772

Nemi Forsikring 4000 16000 16 804

KLP 3000 14000 17 060

SpareBank 1 4000 16000 17 166

Troll Forsikring 4000 14000 19 200

Landbruksforsikring 4000 16000 20 204

Sparer: 11 014

EIKA
– Når man sammenligner prisene på forsik-
ring, er det viktig å se på hele bildet. Eika 
Forsikring har markedets høyeste start-
bonus på 50 prosent. Vi har en startbonus 
for en 18-åring på 50 prosent i stedet for 20. 
Dersom prissammenligningen hadde tatt 
høyde for rett bonus, ville prisen blitt bed-
re, sier senior informasjonsrådgiver Trine 
Hoel Winther.

NEMI FORSIKRING
– For Nemi Forsikring er leiebil i 15 dager in-
kludert i prisen, for enkelte andre er det 

ti dager. Ved å samle tre forsikringer eller 
mer er det mulig å oppnå rabatt på premi-
en. Når det gjelder de yngste, så er prisen 
til denne kundegruppen til vurdering, sier 
produktsjef Stig Bergskaug.

IF FORSIKRING
– Litt satt på spissen kan man si at denne 
pristesten er av størst interesse for akku-
rat den personen som har bedt om prisen 
i Finansportalen. En annen 54-åring i Øst-
fold ville kunne få en helt annen pris. Ulik-
heter i pris kan forklares med at noen av 
forsikringsselskapene for eksempel har 
skadedata og historikk på akkurat den per-

sonen og derfor vil prise ulikt fra de selska-
pene som ikke har det samme erfarings-
grunnlaget, sier informasjonsdirektør Jon 
Berge i If Forsikring.

FRENDE
– Vi er fornøyde med at også denne pristes-
ten bekrefter at vi er blant Norges aller bil-
ligste forsikringsselskaper, samtidig som 
vi legger stor vekt på gode vilkår og kunde-
service. Vi skal følge opp årsaken til at Fi-
nansportalen ikke viste pris på den nyeste 
bilen i testen, der vi ville forventet å komme 
prismessig minst like godt ut, sier kommu-
nikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen. 

  ELDRE BIL: VW Golf 1,4 TSI, 2013-modell
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HALLGEIR
 KVADSHEIM

Det er mulig  
å trå i noen  
ordentlige 
skattefeller når 
man eier egen 
bolig, spesielt 
ved utleie og 
salg.

Eier du egen bolig? Pass på disse

skattef ellene
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Visste du at du kan selge bo-
ligen din skattefritt årevis etter 
at du flyttet ut, og at det kan bli 
skatt hvis du selger huset ditt til 
en utbygger?

Eier du egen bolig? Pass på disse

S
vært få land  i verden har flere boligeiere enn 
Norge. Hele 84,4 prosent nordmenn eier bo-
ligen de selv bor i, ifølge SSB. Bare 63 pro-
sent  av danskene eier egen bolig, mens EU-

snittet er 70 prosent . Det er ikke så rart. Nordmenn 
har god økonomi, med en relativt lav jobbmobilitet. 
Men i tillegg er bolig skattemessig gunstig: Vi kan trek-
ke fra rentene på skatten, utleie blir lavt beskattet, bo-
ligskatten er borte, og gevinster er ofte skattefrie. 

Det er likevel mulig å trå i noen ordentlige skattefel-
ler når man eier egen bolig, spesielt ved utleie og salg. 
Her er noen av de verste:

SALG
1   Salg av bolig – skattefritt eller ikke?

Gevinst ved salg av bolig er skattefri dersom du har 
eid og bodd i boligen i 12 av de siste 24 månedene. Merk 
at botiden ikke behøver å være sammenhengende.  La 
oss si at du flyttet inn i boligen 1. januar 2016. Du bodde 
der i seks måneder, flyttet ut etter ett år, men kom tilba-
ke for seks måneder siden. Da blir gevinsten skattefri. 

Men pass på at du ikke tråkker feil når boligen legges 
ut for salg. Eller, rettere sagt, når du aksepterer budet. 
Skjæringsdatoen er nemlig den datoen da du har inn-
gått bindende avtale om salg. Det vil normalt si sam-
me dag som du aksepterer høyeste bud. Ikke overtagel-
sesdatoen, som mange tror. Det er altså uvesentlig om 
kontrakten underskrives først et par uker senere, eller 
at du flytter ut av boligen flere måneder etterpå.

EKSEMPEL
Du flyttet inn i din nye leilighet 15. juli i fjor. 5. juni i år 
legger du den ut for salg og godtar et bud samme uke 
med overtagelse 30. august. Selv om du ikke flytter ut 
av boligen før i august og altså bor i boligen i over tolv 
måneder, må du betale skatt av gevinsten!

PS: I fjor var boligmarkedet tregt. Det førte til at en-
kelte boligeiere la salget på is, men heller leide den ut i 
påvente av bedre marked. Venter de for lenge med sal-
get, blir det gevinstskatt! 

2  Trekk fra tapet
Men er det alltid gunstig med skattefritt bo-

ligsalg? Nei, slett ikke. For hvis du har tap på boligkjø-
pet ditt, vil du få tilbake 23 prosent av tapet om du kan 
føre det opp som fradrag i skattemeldingen. Men hvis 
en gevinst hadde vært skattefri, kan heller ikke et tap 
føres til fradrag. Det kalles skattesymmetri. Har du 
med andre ord bodd og eid boligen i mer enn 12 av de 
siste månedene, kan du ikke føre opp tapet i skattemel-
dingen. Da kan du gå glipp av titusenvis av skattekro-
ner. For du kan trekke fra både selve tapet + kjøps- og 
salgskostnader, samt påkostninger. Kjøpte du bolig i 
2016 og solgte i begynnelsen av 2018, har du sannsyn-
ligvis hatt et tap som følge av prisfallet i 2017.

skattef ellene
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EKSEMPEL
Johannes kjøpte en leilighet i Oslo til 3,5 millioner i juni 
2016. I januar i år solgte han for 3,2 millioner, etter blant 
annet å ha pusset opp kjøkkenet noe. Han flyttet inn 20. 
september 2016 og aksepterte bud fra selger 10. januar 
2018. Ergo har han eid og bodd i boligen i mer enn 12 må-
neder, og får ikke trukket fra tapet. Da går han glipp av:

 BDirekte tap: 300 000
 BDokumentavgift kjøp:   87 500
 B Salgskostnader  

     (megler, annonsering etc) 90 000
 BPåkostninger kjøkken 50 000

Totalt tap: 527 500

Hadde Johannes kunnet føre tapet som skattefra-
drag, kunne han fått hele 121 300 kroner tilbake på 
skatten! 

TIPS Hvis han har mulighet til det, vil det være svært lønn-
somt å leie den ut i 12 måneder, for så å selge. Da kan 

tapet føres på skatten. 

Forutsatt, selvsagt, at ikke prisene faller ytterligere 
OG at han får finansiert ventetiden. Vi kan for eksem-
pel tenke oss at han selger for å flytte inn hos kjæres-
ten. Han venter med å kjøpe seg inn i hennes leilighet til 
han har solgt sin egen. Eventuelt skaffer han seg mel-
lomfinansiering.

Hvor mye koster det å vente?
Merkostnader: 
Renter etter skatt (av 3,2 mill): 62 000
Merinntekt: Netto husleieinntekt: 74 000
Husleien vil altså kunne finansiere kostnadene ved å 
leie ut det neste året. Du havner kanskje litt i pluss, men 
det viktigste er altså at du får tilbake over 120 000 kro-
ner på skatten!

PS Når man flytter sammen, er det ikke uvanlig at 
den ene parten beholder gamleboligen og leier 

den ut mens man «prøver ut» samboerskapet. Hvis du 
har en stor gevinst på boligen, må du huske på at den 
blir skattepliktig om du drøyer mer enn 12 måneder før 
salg. 

3 Utnytt brukshindring
Selv om du bare har bodd i boligen i noen måne-

der, kan salget bli skattefritt! Stikkordet er brukshind-
ring: Det vil si at du måtte flytte på grunn av ny jobb, 
utdannelse, dårlig helse, eller at du ble lagt inn på in-
stitusjon. Du kan til og med leie ut gamleboligen din i 
flere år. Forutsetningen er at du ikke kjente til bruks-
hindringen da du kjøpte boligen, og heller ikke kjøper 
ny bolig der du flytter. Du får ikke opparbeide deg bo-
tid i to boliger samtidig. 

EKSEMPEL
En mann kjøpte en leilighet i Oslo og benyttet denne 
som egen bolig i fem år. Hans samboer flyttet til Trom-
sø pga arbeid, og fikk barn samme år. Da flyttet også han 
til Tromsø, til en bolig samboeren leide. Han har deret-
ter vært hjemmeværende husfar i tre år. Familien plan-

legger å flytte tilbake til Oslo i nær fremtid, men ønsker 
å selge leiligheten i Oslo og kjøpe en større bolig. 

Skatteetaten konkluderte i en bindende forhåndsut-
talelse med at det forelå en brukshindring, og at en ge-
vinst derfor var skattefri dersom boligen selges mens 
brukshindringen foreligger, eller innen ett år etterpå.

4 Skatt på salg til utbygger?
Selger du ditt eget hus, er gevinsten skattefri. 

Vanligvis. Men hva hvis det mest verdifulle med salget 
er tomten, ikke huset ? For tomtesalg beskattes jo med 
23 prosent. Mange huseiere med store tomter har de 
siste årene solgt til såkalte eplehageutbyggere. Entre-
prenøren river ofte det gamle huset, det er i hovedsak 
tomten man betaler for, siden man vil sette opp flere 
nye boliger der. 

Ifølge skatteadvokater hender det at selgere av bolig 
er blitt tomtebeskattet. Enda oftere blir deler av sal-
get beskattet som tomtesalg, mens resten godkjen-
nes som skattefri boligsalggevinst. Er du i tvil, kan det 
være lurt å be skatteetaten om en bindende forhånds-
uttalelse, selv om det kan ta noen måneder.

5 Slapp av ved samlivsbrudd
Du behøver ikke forhaste deg hvis felles bolig skal 

selges etter samlivsbrudd. 
Du opparbeider deg botid i tidligere felles bolig selv 

om du flytter inn i egen fast bolig.
Eksempel: Tor og Tone er gift og bor i felles bolig i 

Horten. I juli 2016 skiller de seg, og Tor flytter ut, mens 
Tone bor i den frem til boligen selges i februar 2018. 
Også Jons andel av gevinsten er skattefri, selv om det 
er mer enn et år siden han flyttet ut. Dette gjelder også 
for samboere med felles barn.

UTLEIE
1 Halve boligen: 

Leier du ut én eller flere hybler i huset ditt, er leie-
inntektene skattefrie selv om utleien varer hele året. Det 
samme gjelder hvis du leier ut ett eller flere rom i leilig-
heten din. Men kravet er at de samlede leieinntektene 
ikke må overstige (den anslåtte) leieinntekten av delen 
du selv bebor. En vanlig misforståelse er at du kan leie ut 
halvparten av boarealet i huset ditt. Det er feil. Det er ut-
leieverdien, ikke arealet, som er avgjørende. 

EKSEMPEL 1
Du eier et lite hus med tre hybler à 20 kvm i kjelleren 
som leies ut for 2500 kroner hver. Du bor selv i etasjen 
over, leieverdien av den delen er anslått til 9000 kro-
ner. Siden din del av boligen har en høyere utleiever-
di enn de tre hyblene, er leieinntektene skattefrie uav-
hengig av om hyblenes samlede areal er større enn det 
du selv bor på.   

EKSEMPEL 2
Du har kjøpt deg treromsleilighet i byen, og leier ut det 
minste soverommet til en kompis. Husleien er skat-
tefri, selv om dere deler de andre rommene (kjøkken, 
bad, stue). Hadde du bodd i det minste og latt kompi-
sen din leie det store soverommet, ville husleien sann-
synligvis blitt skattepliktig. 

Hva hvis det mest verdifulle med salget er tomten, ikke 
huset? For tomtesalg beskattes jo med 23 prosent. 

UTLEIE: Leier du ut 
bolig, må du passe 
på skatten. 
FOTO: Colourbox
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Unntak:
Korttidsutleie («Airbnb-skatt»): Fra og med inn-
tektsåret 2018 er det vedtatt egne skatteregler for så-
kalt korttidsutleie i egen bolig. Leier du ut din egen 
bolig kortere tid enn 30 dager, vil inntekten være skat-
tepliktig etter en sjablongmetode: Det innebærer at 
utleieinntekter inntil 10 000 kroner årlig er skattefrie, 
og av det overskytende beløpet regnes 85 prosent som 
skattepliktig inntekt. Årsaken til at kun 85 prosent be-
skattes, er at man får fradrag for noe møbelslitasje etc.

EKSEMPEL:
Du leier ut et rom i leiligheten din noen helger i året via 
Airbnb. Det tjener du 18 000 kroner på. Skatten blir da 
8 000 x 85 % x 23 % skatt = 1 564 kroner

PS Leier du ut mer enn 30 dager og mindre enn halv-
parten av boligen, er leieinntektene fortsatt 

skattefrie, som i eksempel 1 og 2 overfor. Det er kort-
tidsleien som beskattes.

PS Leier du ut hele boligen, men mer enn 30 dager, 
er det fremdeles mulig med skattefrie leieinntek-

ter, såframt inntektene er under 20 000 kroner. Men 
pass på! Bikker leieinntektene 20 000-kronersgrensa, 
er hele leieinntekten skattepliktig fra første krone! 

2 Flermannsbolig: 
Leier du ut to eller flere familieleiligheter i hjem-

met ditt, anses boligen din som en flermannsbolig. Det 
kan gi skattesmell på leieinntektene. Det samme skjer 

hvis du leier ut en familieleilighet og en selvstendig hy-
bel. Men hvordan defineres boligtypene?

3 Familieleilighet:
En boenhet som er godt utstyrt og stor nok for en 

familie med ett barn. Ved vurderingen skal det blant 
annet legges vekt på følgende momenter:

 Bboareal over 40 kvm
 B  eget bad/dusj
 B  eget toalett
 B  eget soverom eller sovealkove
 B  kjøkkenløsning med nødvendige bekvemmeligheter

4 Selvstendig hybelleilighet:
Hvis hybelen ikke passer innenfor definisjonen av 

en familieleilighet (for eksempel fordi den bare er 20 
kvm), men har egen inngang og egen wc. Egen låsbar 
dør i felles entré eller trappeoppgang sidestilles med 
«egen inngang».

5 Vanlig hybel: 
En boenhet som ikke passer innenfor definisjo-

nen av familieleilighet eller selvstendig hybelleilighet.

MERK:
 BDu kan leie ut flere hybler i egen bolig uten at leien 

blir skattepliktig (men fortsatt med regelen om at utlei-
everdien av egen boenhet må være høyere enn samlet 
husleie for hyblene).

 B Leier du ut en familieleilighet pluss én eller flere hy-
bler, går det også greit. 

SKATTEFELLER:  
Reglene for  
beskatning ved  
kortidsutleie av  
boliger er kom- 
plekse, så sørg for  
å sette deg inn i  
dem så du ikke får 
en baksmell.
Foto: Colourbox
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Vil du gjøre et godt kjøp?  
Her er noen av testvinnerne denne måneden. 

Best i test

Har gressklipperen din gått i 
stå og er lysten på et mindre fy-
sisk krevende alternativ øken-
de? Svenske Råd & Rön har tes-
tet 30 robotklippere og funnet 
en vinner som vil gjøre naboen 
grønn av misunnelse. 

KRITERIER I TESTEN:
BBKlippeevne
BBBrukervennlighet
BBStøy
BBBatteri (ladetid m.m.)
BBEnergiforbruk

BBSikkerhet

TESTVINNER:  Robomow RS 
615 er tung og kostbar, men gir 
et utmerket resultat i en vanlig 
villahage. Testen er utført ved 
at robotklipperne har fått bryne 
seg på plener i fire uker, og på ny 
type gress hver tredje dag. Test-
panelet konkluderer med at re-
sultatene ofte er jevnere og pe-
nere med robotklippere enn 
med tradisjonelle motorgress-
klippere. Testvinneren scorer 

høyt både på klipperesultat og 
energiforbruk, men den støyer 
noe. Enkel montering, også for 
innstilling av klippehøyde, trek-
ker opp. Maskinen oppnår 78 av 
100 oppnåelige poeng. På sølv-
plassen jager Viking MI 632. Den-
ne roboten får en score på 76 po-
eng. Bronse til John Deere Tango 
E5-seire II.   

Les hele testen på: RADRON.SE

Robot- 
gressklipper Doble  

vaffeljern
Skal du diske opp med vafler til ven-
ner og familie er der greit å ha et jern 
som steker to vaffelplater i slengen. 
Tek.no har funnet det best av alle.

KRITERIER I TESTEN:
BBBrukervennlighet
BBTemperatur
BBSteketid
BBSluttprodukt

TESTVINNER: Tradisjon fra Wilfa 
(DWA-516W) er ujålete og enkel i bruk. 
Steker jevnt og godt. Passe størrelse og 
lett å holde rent. 

Les hele testen på: TEK.NO

Matboks  
til barn
Den rimeligste klatret helt til topps da 
Foreldre.no skulle finne den aller bes-
te matboksen.

KRITERIER I TESTEN:
BBStørrelse
BBInnredning
BBHvor godt den tåler varme, kulde og 

hard bruk.

TESTVINNER: Ikea Festmåltid er en-
kel å åpne og lukke, og den tåler røff be-
handling.

Les hele testen på: FORELDRE.NO

T E S T V I N N E R :  R O B O M O W  R S

T E S T V I N N E R :  T R A D I S J O N  F R A  W I L F A

T E S T V I N N E R :  I K E A  F E S T M Å L T I D
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Drone
Utvalget av foto-droner øker. Svenske Råd & Rön 
har test 11 alternativer og fant en klar vinner.

KRITERIER I TESTEN:
BBFlyge-egenskaper
BBBildekvalitet
BBBatteritid
BBAllsidighet
BBKamerafunksjoner
BBSikkerhetsfunksjoner
BBBrukervennlighet

TESTVINNER: DJI Mavic Pro vinner testen etter 
å ha scoret høyt både på hvordan den opptrer i 
lufta og for svært god bildekvalitet. Testen viser 
at det er store forskjeller både på flytider og kva-
litet, og slår fast at du må punge ut en real slant 
for å oppnå best resultat. 
 
Les hele testen på: RADRON.SE

Hvilken sovepose egner seg best til he-
lårsbruk? Villmarksliv har tatt jobben med å 
finne det beste blant 16 modeller med hen-
holdsvis dun og fiber.

KRITERIER I TESTEN:
BBPraktisk bruk
BBVekt
BBIsolasjon
BBHoldbarhet

TESTVINNER: Sea to summit Talus TS2 Long 
er en dunpose i klassisk mumieform fylt med 
90 prosent dun og 10 prosent fjær. Ytterstof-

Proteinbar
En proteinbar kan være et greit alternativ om 
du må stå over et måltid. Klikk.no har spist seg 
frem til den beste.

KRITERIER I TESTEN:
BBNæringsinnhold
BBDet ble gitt flest poeng for mye protein,  

     lite sukker og lite mettet felt. 
BBProteininnhold telte dobbelt,  

     og palmeolje ga trekk i poeng.

TESTVINNER: Questbar proteinbar chocolate 
chip cookie dough går til topps etter å ha scoret 
høyest på proteininnhold i tillegg til lite sukker 
og lite mettet felt. En kort ingrediensliste og søt-
stoffer som ikke gir magetrøbbel, trekker også 
opp.
 
 
Les hele testen på: KLIKK.NO

Pils
TV 2 inviterte tre øl-eksperter til å kåre den bes-
te blant de 10 meste solgte pilsnere. En vestfol-
ding kan ta seg en ekstra skål.

KRITERIER I TESTEN:
BBSmak
BBFruktighet
BBSødme
BBBitterhet

TESTVINNER: Den eneste pilsen som oppnådde 
terningkast 5 i blindtesten var Bare Øl fra Sande-
fjord-bryggeriet Grans. Den har balansen mellom 
sødme og bitterhet, og mellom maltet og hum-
len. Den har også lang ettersmak og er god på kar-
bonering. Den scorer også bra på friskhet, mener 
testpanelet.
 
 
Les hele testen på: TV2.NO

T E S T V I N N E R :  B A R E  Ø L  F R A  G R A N

T E S T V I N N E R :  

S E A  T O  S U M M I T  T A L U S  T S 2  L O N G

T E S T V I N N E R :  Q U E S T B A RT E S T V I N N E R :  D J I  M A V I C  P R O

Helårs sovepose

fet, Nylon 2D Nanoshell, har god pusteevne og bra 
motstand mot fukt. Dunfylt bred klaff over glide-
lås og skulderkrage med dun isolerer godt. Inn-

vendig oppbevaringslomme trekker opp, og 
den er i tillegg lett å stappe og komprimere. 

En gjennomført kvalitetspose med 
gode detaljer og liggekomfort, slår test-
panelet fast og triller terningkast 6. Blant 
fiberposene er det Helsport Trollheim som 
scorer høyest. Toppkarakter på praktisk 
bruk og komfort, mens vekt, isolasjon og 
holdbarhet trekker litt ned. Men totalt 
oppnår den gode terningkast 5 i 
testen. 

Les hele testen på: KLIKK.NO
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SPØR HALLGEIR

SEND INN  
SPØRSMÅL
HALLGEIR 
KVADSHEIM,  
SIVILØKONOM

Du kan sende inn 
spørsmål til vår 
økonomiekspert på 
e-post: goderaad@ 
dinepenger. no

Abonnenter på vår 
digitale utgave, 
Dine Penger Pluss, 
kan også treffe  
Hallgeir i egne nett- 
møter annenhver 
uke. Legg inn spørs-
mål og les svarene 
på dinepenger.no/
nettmoter

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k

 B SVAR: Vilkåret for å ha et 
enkeltpersonforetak er at du 
driver næringsvirksomhet. 
For at en aktivitet skal godtas 
skattemessig som nærings-
virksomhet må den oppfylle 
følgende kriterier: 

 B 1) drives for egen regning og 
risiko, 2) ha et visst omfang, 3) ha 
en viss varighet, og det viktigste 
4) den skal over tid være egnet til 
å gi overskudd. Du opplyser ikke 
om det er skatteetaten, arbeids-
giver eller andre som setter krav 

til mer enn én kunde, men hvis 
det er skatteetaten, er det mulig 
at de mener at et slikt fast kon-
traktsforhold til kun én kunde 
over flere år, i praksis må betrak-
tes som at du er arbeidstager, og 
ikke næringsdrivende.

Krav til ENK?
Jeg har et enkeltpersonforetak (ENK), som jeg har hatt siden 2006. Jeg 
jobber som konsulent innen helse og har samtidig fast jobb innen helse i en 
kommune. Jeg har nå fått informasjon om at man må ha flere kunder for å 
drive et ENK og at det ikke er tillatt å sende faktura til bare én kunde. Kan 
du hjelpe meg med dette spørsmålet? Hva sier reglene? 
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B S U

Flere BSU 
2-kontoer?
Jeg har både én vanlig BSU 
og to BSU 2.0-konti i tre uli-
ke banker. Jeg har god inn-
tekt og derfor mulighet til 
å legge av en del penger. Er 
dette en god måte å gjøre det 
på? Det er jo risikofritt og 
mye bedre rente enn en høy-
rentekonto gir. Jeg setter 
også av en del i aksjer/fond 
hver måned. Jeg tror mange 
ikke er klar over at det går an 
å opprette flere BSU 2 pro-
dukter; man må bare benyt-
te seg av forskjellige banker. 

 B SVAR: Ja, dette er et svært 
godt tips for alle som har godt 
med månedlig sparekapital 
og vil ha god rente uten risiko. 
Man kan kun spare i én ordi-
nær BSU-konto (med skattefra-
drag), men for boligsparekonti 
uten skattefradrag, er regelver-
ket helt opp til bankene selv, og 
de tillater normalt (eller sjekker 
ikke) om du sparer i flere slike 
konti fordelt på flere banker.

F O N D

Bankens 
fond?
Jeg har hatt et møte med 
banken og fått anbefalt en 
rekke utvalgte fond fra ban-
ken selv – Nordea Plan Of-
fensiv og Nordea Aksjer ver-
den – for å spare til pensjon 
og langsiktig sparing på 20 
år+. Hvordan kan jeg vurde-
re om dette er gode fond? 
Jeg skal sette av 4000 kro-
ner til langsiktig sparing og 
1000 kroner til IPS-sparing. 
Jeg er 26 år, har BSU-konto, 
som jeg skal spare på uten-
om, og jeg har ikke noen 
oppstart buffer per i dag. 

 B SVAR: Du kan sjekke hvor-

dan fond blir rangert i fondso-
versikten hos Dine Penger el-
ler Morningstar. Ingen av de 
fondene du nevner gjør det 
spesielt bra i disse analysene. 
Førstnevnte fond er et kombi-
nasjonsfond med høy aksjean-
del, men kostnadene er såpass 
høye at jeg nok ville gått for 
et billigere globalt aksjefond. 
Så ville jeg prioritert å spare 
opp en bufferkonto først, ikke 
fondssparing. Jeg ville heller 
ikke valgt IPS ennå, men sørget 
for at jeg satte av nok penger 
til fremtidig boligkjøp, det vil si 
ubunden sparing med kortere 
sparehorisont, med mindre du 
er «ferdig kjøpt» i boligmarke-
det. Paradokset med pensjons-
sparing i IPS eller lignende, er 
jo at renters renteeffekten gir 
bedre effekt jo tidligere man 
begynner sparingen. Samti-
dig er det jo nettopp når man 
er ung at man har behøv for 
fleksibilitet i sparingen. Hvor 
mye skal man kjøpe bolig for, 

hva med barn, fast inntekt osv. 
Derfor ville jeg normalt ventet 
med IPS-sparing til disse fak-
torene har «satt seg» mer i din 
økonomi.

B O L I G

Skatt på leie-
inntekter
Jeg og min kone eier et hus 
med skattefri utleiedel. Men 
vi har kjøpt oss to utleielei-
ligheter. Vi bruker vanlig 
skjema til skatteetaten hvor 
vi ender opp med et beløp 
på hver av enhetene som er 
skattefrie. I tillegg vil vi leie 
ut hytta på Airbnb.com for 
ca. 100 000 kroner i året. 
Finnes det noen muligheter 
for å skatte mindre av dis-
se inntektene? Hva med å ha 
eget firma? 

 B SVAR: Det skal godt gjøres å 

skatte mindre enn dere allere-
de gjør. Dere får vel fullt fradrag 
for kostnader som dere har på 
de to separate utleieleilighete-
ne, som vedlikehold, annonse-
ring, forsikring osv. Fremtidi-
ge overskudd beskattes med 
lave 23 %. Kjøper dere flere 
utleieboliger, eller organise-
rer dette annerledes, risikerer 
dere at virksomheten beskat-
tes som næring, som kan gi høy-
ere skatt. Jeg ville derfor holdt 
en dialog med skatteetaten for 
å vite hvor grensen totalt for 
dere går før dette blir betrak-
tet som næringsinntekt. I Lig-
nings-ABC står det at utleie til 
boligformål vanligvis anses som 
næringsinntekt hvis en leier ut 
fem leiligheter eller mer, men 
dette vurderes konkret.

A R V

Til barna 
Jeg har spart 2 x 300 000 
kroner i aksjefond til mine 
barn i mitt navn som jeg øn-
sker å gi som forskudd på arv 
til bolig om 1–2 år. Er det noen 
regler jeg bør tenke på? Fins 
det en mal som jeg bør følge? 
Behøver jeg advokat? 

 B SVAR: Nei, ta kontakt med 
din bank eller fondsforvalter, 
de har god erfaring med å gjen-
nomføre slike overføringer. Du 
behøver ingen advokat, sær-
lig ikke nå som arveavgiften er 
avskaffet (ble kuttet 1. januar 
2014). Du behøver ikke innrap-
portere det til myndighetene 
(av samme årsak som den over-
for). Men dine barn bør opplyse 
om årsaken til formuesøknin-
gen i post 1.5.3 i selvangivelsen 
for det året de mottar penge-
ne. Vær oppmerksom på at dine 
barn kan få kutt i stipendet de 
mottar fra Lånekassen om skat-
temessig formue blir for høy. 
Samtidig kan det være gunstig 
for dem å realisere gevinstene 
i fondet mens de studerer eller 
har lav inntekt, da gevinstskat-
ten normalt blir liten eller null i 
perioder med lav lønnsinntekt.

Jeg har aksjesparekonto 
både i KLP og DNB. Jeg 
ønsker å selge et av fon-
dene i KLP og investere 
dem i et DNB aksjefond. 
Kan jeg overføre penger 
direkte fra min KLP ak-
sjesparekonto til DNBs 
uten at det utløser 
skatt?

 B SVAR: Ja, såfremt du overfører 
bare opprinnelig innskudd, og ikke 
gevinst. Dessverre tilbyr ikke KLP 
andre fond enn sine egne i ASK. El-
lers kunne du ha kjøpt DNBs fond, 
men beholdt dem i KLPs ASK. 

Paradokset med pensjonssparing i IPS eller lignende, er jo at renters 
renteeffekten gir bedre effekt jo tidligere man begynner sparingen. 
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Er 38 år, enkemann, og ser jeg bruker over 11–12000 på mat i måneden på meg og 
to barn. Av dette utgjør fastfood 3–4000 kroner i måneden. Jeg vet jeg sløser, men 
føler likevel ikke det. Jeg vet i teorien hva jeg bør gjøre, og dette går i tillegg ut over 
økonomien. Har du noen idé til om hvordan jeg kan motivere meg til å spare på mat? 
 

 B SVAR: Et konkret sparemål kan være fint, for eksempel en feriereise dere drømmer om. Så kan du opprette en 
egen matkonto med tilhørende kort, som kun skal brukes i matbutikken. Der går det for eksempel 7000 kroner 
hver måned fra lønnskonto, men så går det også 4000 kroner til «Vår drømmeferie» hver måned. Nivået er jo 
opp til deg, men en slik enkel, månedlig mekanisme kan øke motivasjonen når du ser hvor raskt drømmereisen 
nærmer seg. 

P E N S J O N

DNB Lev 
Mer?
Hva syns du om DNBs Lev 
Mer pensjonssparing? Mot-
tagelsen i artikler og forum 
var blandet da denne løsnin-
gen ble lansert. Er det smar-
tere å spare disse pengene 
i for eksempel et globalt in-
deksfond? Jeg er 27 år og 

tenker å sette av rundt 500 
kroner i måneden til det-
te formålet. Jeg vil plassere 
disse på et sted hvor det er 
vanskelig å bruke pengene til 
noe annet. 

 B SVAR: Med Lev Mer er det 
DNB som styrer fordelingen av 
aksjer vs. renter i din sparing. 
Frem til du blir 47 år, har du 
80 % aksjer, 20 % renter, der-
etter øker gradvis rentedelen. 
Jeg mener at en 27-åring gjer-

ne kan ha en høyere aksjean-
del enn 80 %. I tillegg vil et slikt 
pensjonsprodukt normalt ha 
noe høyere kostnader enn om 
du velger fondene selv. 

L Å N

Rente- 
dommen
Dersom man har gjeld som 

kan nedbetales nå, bør man 
redusere lånet eller binde 
renten først? Det er vel ikke 
økonomisk gunstig å beta-
le både renter og avdrag før 
rentebanen kryper oppover?

 B SVAR: Hvis du har ekstra pen-
ger som kan brukes til nedbe-
taling av lån, og vurderer ren-
tebinding, ville jeg nedbetalt 
først, bundet etterpå. 

Foto: V
G

SPØR HALLGEIR
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NR. 6/2018 – GJØR LIVET RIKERE

VG LØSSALG

RETURUKE 25 kr 89,00

DINE PENGER

– De tenkte nok at vi var naive jenter
SKAGEN-ARVING CAMILLA VEEN:

NORGES  
BESTE
FOND 

FORVALTERNE SLÅR TILBAKE FONDSSUKSESS HOS «SÖTA BROR»

HVORDAN  
GI FOND  

SOM GAVE

Unngå bolig- 
skattefellene
KVADSHEIM FORKLARER

Pristest på  
bilforsikring

SPAR TUSENLAPPER

Feriebolig  
i Kroatia
VARMT OG BILLIG

Indeks-
fond

Norske
aksjer

Vekst-
markeder

Globale 
aksjer

Gode råd trenger ikke være dyre

DINE PENGER

PRØV 3 
UTGAVER FOR 

129,-
Send kodeord 

«PRØVDP» til 2030

VG LØSSALG
RETURUKE 17 kr 89,00

– Et sjokk å se hvor ille det sto til
HURTIGRUTE-SJEF DANIEL SKJELDAM:

NYHET! SKATT 

PÅ BITCOIN
 SKATT

PÅ UTLEIE

 DINE 

VIKTIGSTE

FRADRAG

NR. 4/2018 – GJØR LIVET RIKERE

S  K  A  T  T  E  T  I  P  S

DINE PENGER

Tjen penger på 
gode vinkjøp

VERDIFULLE DRÅPER

Fra feriebolig til 
pengemaskin

TIPSENE FOR UTLEIE

Er dieselbilen  
et tapsprosjekt?

STYR UNNA ØKONOMISK HAVARI

NR. 5/2018 – GJØR LIVET RIKERE

DINE PENGER
De smarte  
bilkjøpene

HYBRID

ELBIL

SUV

PREMIUMBIL

FOLKEBIL

ADVARSEL!
PASS DEG 

FOR BITCOIN-
BANDITTENE
KAUSJONERE
FOR BARNA?

SLIK GJØR DU 
DET RIKTIG

PENSJONISTER 
BLIR RIKE SOM 

GRÜNDERE 

176
AKSJEFOND 

SOLCELLER  
PÅ TAKET
KAN DET  
LØNNE SEG? 

Ekspertene 
gir deg sine 
favoritter

VG LØSSALG
RETURUKE 21 kr 89,00

VI KASTER 
TERNINGEN: 

– Egentlig hadde jeg ikke trengt å ha lønn.  
TURISTFORENINGENS NILS ØVERAAS:
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KONTOUTSKRIFTEN

18 443

Vil ha det fett som pensjonist

TAXI
Etter en bursdagsfei-
ring hos en venninne 
ble det så sent at jeg 
måtte ta taxi hjem. 
Jeg har ingen bilutgif-
ter så jeg tar det ikke 
så tungt de gangene 
jeg må punge ut for en 
taxi. 

STUDIELÅN
Jeg har vært fristet til 
å nedbetale studielå-
net. Men det er et så 
gunstig lån å ha at jeg 
heller har investert 
på andre måter. Der-
for betaler jeg fortsatt 
satt på denne moroa, 
som ga meg så mange 
gode opplevelser.

GODTERI
Vi tilbrakte påskeferi-
en på hytta til store-
broren min, i nærhe-
ten av Storlien. På vei 
hjem til Oslo hamstret 
jeg godteri på Berkåk, 
som ble fortært mens 
vi hørte på podkast i 8 
timer.

KINOFILM
Jeg tok med meg dat-
teren min på den nye 
kinoen på Storo for å 
se «Operasjon mørke-
mann». Det var knallsol 
og smak av vår i hoved-
staden, så det var glis-
sent i salen. Men vi kos-
te oss maks likevel.

YOGA
Jeg begynte for alvor 
med yoga etter at ven-
nene mine arrangerte 
yogaretreat for meg 
i forbindelse med ut-
drikningslaget mitt. 
Nå bruker jeg så mye 
tid jeg kan på et lokalt 
yogastudio.

Elin Reitan, fra 14. mars til 10. april 2018

RUTER AS   35

VIPPS   50

RUTER AS   35

PUST KAFFEBAR   272

MIX BERKÅK   82

ZARA   298

HELIOS   1352

RUTER AS   35

ARK   70

LINDEX   448

OSLO RAW   611

FLYBUSSEN   150

DYRKET   1915

CAMA YOGA   1100

FLYTOGET   190

SF KINO   235

OBOS   200

POSTEN   127

SFO   2998

TIM WENDELBOE  72

SF KINO   168

ASIAN   956

DUTY-FREE   701

POINT   42

OSLO RAW   130

TAXI   300

RUTER AS   35

RUTER AS   35

RUTER AS   35

BR-LEKER   401

 ONEOEIGHTYOGA  113

NORLI   677

BUFFERSPAR   500

AFTENPOSTEN   699

SPARING FOND   500

SPARING FOND   500

STUDIELÅN   1331

DYRKET   1045

ELIN REITAN (39), FORBRUKERØKONOM
Jeg er opptatt av å spise økologisk og kort-
reist mat, og det koster mer enn billigvarer 
fra en lavpriskjede. Det betyr ikke nødven-
digvis at familien min bruker mye mer pen-
ger på mat enn andre. Vi planlegger ukeme-
nyen nøye, og vi kaster veldig lite.
Jeg prøver å begrense de små kjøpsdryppe-
ne, men jeg gnur ikke på hver krone, og unner 
meg gjerne en kaffebar-kaffe eller lunsj ute. 
Jeg bruker mye tid på et lokalt yogastudio. 

Jeg er mye på farten i jobben, og prøver å vel-
ge offentlig transport så ofte jeg kan. Heller 
T-bane eller buss, enn en svindyr taxi.
Jeg har en buffersparekonto som vokser 
seg stadig større. Nylig kjøpte vi ny sofa, 
og da var det deilig å ha en buffer å hente 
midler fra. Jeg sparer i aksjefond og diver-
se andre spareprodukter til både datteren 
min og meg selv. Jeg er opptatt av å legge av 
penger til fremtiden, og håper jeg kan leve 
skikkelig fett som pensjonist! Fo

to
: K
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st

er
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ør
bø

SKOLESAKER
Datteren min treng-
te et nytt pennal. Jeg 
stresset innom butik-
ken på vei fra jobb og 
brukte mer enn jeg 
hadde lyst til. Men dat-
teren min er strålende 
fornøyd med det nye 
pennalet sitt.

44 INTERVJUET: CAMILLA VEEN I 50 BOR I BÅT
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BAK TALLENE INTERVJUET

En reise til New York ble starten på en stor livs- 
endring for Skagen-arving Camilla Veen (43). 
Nå lar hun andre ta seg av en personlig  
formue på 300 millioner kroner. 
Tekst: LASSE LØNNEBOTN              Foto: MARIE VON KROGH

Fond og ånd,
hånd i hånd
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BAK TALLENE INTERVJUET

D
et var dagen da  Camilla Veen 
våget å utfordre farens forret-
ningssans. 

Sammen med søsteren Sil-
je hadde hun flere år tidligere 
overtatt eiermajoriteten i fami-
lieselskapet TD Veen, men de 
lot far Tor Dagfinn Veen styre 

investeringene som før. Han hadde tross alt bygget opp 
Skagen til en fondsforvalter i hundremillionersklassen 
og økt hele familiens formue. Men denne dagen for åtte 
år siden ble et markant skille. Faren og styret var enige 
om å investere i et lokalt oljeselskap, men Camilla satte 
foten ned: «Gjør du det, så selger jeg meg ut», sa hun. 

– Silje og jeg mente at det var bakstreversk å investe-
re i olje når fornybar energi var fremtiden, sier Camilla. 

Nå sitter hun med en gul tekopp foran seg. Hun har 
løftet bena under seg på stolen.  

– Det var den første klinsjen mellom generasjonene. 
Far lurte på hva vi tenkte, for det ville gi god avkast-
ning. Men vi ville ikke være del av det. Jeg har vært ve-
getarianer i 15 år, har installert varmepumpe hjemme, 
kjører elbil og er opptatt av dyrevelferd og miljøvern. 
Jeg kunne ikke være oljeinvestor. 

Far ombestemte seg og investerte i stedet egne pen-
ger i oljeselskapet. 

– Både far og styret tenkte nok at vi var naive jenter 
uten peiling. Men vi viste at her er det en ny tankegang 
og et ønske om nye prioriteringer. 

– Har du og far fremdeles ulik investeringsfilosofi?  
– Vi er enige om det meste, og selskapet investerer 

nå i fornybar energi og sosialt entreprenørskap – mest 
takket være Siljes engasjement. Far er nytenkende til 
å være 71 år. 

Hun smiler. 
– Men han har ikke gitt opp oljen. 

«Egoer og sko settes utenfor»,   sier et skilt i resepsjo-
nen på Jivamukti Yoga Stavanger i byens østre bydel. 
Innenfor dørene tar tente stearinlys og røkelse bort 
stress, yogaelever går inn og ut av dørene og hilser med 
yogahilsen; samlede håndflater over brystet. 

Like lydløst over parketten, i bare føtter, kommer 

Camilla Veen, eller Kamala Devi, som er yoganavnet 
hennes. Hun er kledd i en svart bluse og rosa bukser, 
kroppen ser slank og sterk ut, håret er som en nordisk 
sommer og tennene perfekte. Morgenyogaen er unna-
gjort, etterfulgt av en arbeidsøkt på kontoret til TD 
Veen på vestsiden av byen. Nå er Teslaen parkert rundt 
hjørnet, og hun møter oss innenfor dørene til sitt hjer-
tebarn, gründerbedriften hun startet for 13 år siden. 

– Det var andre tider da. Det startet med et lite sen-
ter med få kunder, nå er vi en av Norges største med 
15 instruktører og 80 yogatimer i uken. Jeg hadde aldri 
trodd det ville bli så stort. 

Selv moren hennes, som drev med yoga da Camilla 
var liten, advarte henne for 13 år siden og sa at «yoga 
er en hype». Men «hypen» holder seg i beste velgåen-
de: I 2017 hadde Jivamukti Yoga en omsetning på vel 7 
millioner kroner. 

 – Det er en vanskelig balansegang å drive med en ån-
delig aktivitet som yoga og tjene penger på det. Men 
jeg har aldri vært drevet av profitt, og tankegangen er 
at det skal være levelig for alle her, derfor betaler jeg 
instruktørene godt. Kanskje støter jeg bort noen kun-
der med fokuset på dyrevern og veganisme, men det er  
verdier jeg er tro mot. 

– Hva er utfordringene nå?  
– Nye yogasentre dukker opp hele tiden, og interes-

sen for yoga vil sikkert avta noe. I Stavanger har flere 
mistet jobbene de siste årene. Dessuten er det én utfor-
dring yogamiljøet har: at alle vil bli yogalærere. Snart er 
det ingen igjen å undervise, alle skal bli instruktører.  

Hun skulle bare  på ferie. I 2002 var Camilla i New York og 
ville samtidig svippe innom en yogaklasse. Hun bodde 
i Oslo og jobbet som politijurist, en krevende jobb som 
hadde gitt henne stressreaksjoner og søvnproblemer. 
Men yoga hadde hjulpet, og hun ville holde det ved like 
også på ferien. En yogabekjent, Bodil Mauritzen, som i 
dag driver konkurrenten YogaYoga i Stavanger, tipset 
henne om Jivamukti og la til: «Men det er «far out».  
Camilla tenkte: «Så gøy!»

– Etterpå var jeg helt frelst. Jeg hadde vært på alt av 
yogakurs i Oslo, men aldri opplevd noe som dette. At-
mosfæren var helt annerledes, mer kunstnerisk og 

I SKVISEN: – Det er 
en vanskelig balan-
segang å drive med 
en åndelig aktivitet 
som yoga og tjene 
penger på det, sier 
Skagen-arving og 
yogagründer Camil-
la Veen.
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Camilla Veen

0 2 0

BARN 

2

BOSTED

Stavanger

1 7 5

JOBB 

Innehaver/yogainstruktør
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Certified Jivamukti Yoga 
Teacher»
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BAK TALLENE INTERVJUET

Jeg har vært vegetarianer i 15 år, har 
installert varmepumpe hjemme, kjører 
elbil og er opptatt av dyrevelferd og mil-
jøvern. Jeg kunne ikke være oljeinvestor. 
CAMILLA VEEN, YOGA-GRÜNDER

fri. Jivamukti hadde det fysiske ved yogaen som jeg 
likte, men også et sterkt åndelig nærvær.  

Hun kjøpte alt som var av cd-er og bøker om Jivamuk-
ti, og begynte å praktisere på egen hånd, for i Norge var 
yogaformen fremdeles ukjent. Da hun fikk høre om en 
instruktørutdannelse i Østerrike i 2003, bestilte hun 
plass, tok fri fra jobben og ble borte en måned. Hun 
trivdes i jobben som politijurist, og advokatbevillingen 
var snart på plass. Samtidig hadde Skagenfondene, 
som faren startet i 1993, vokst til himmels, og Camilla 
og Silje fikk i tidlig voksenalder overført eiermajorite-
ten. Formuen vokste år for år, den økonomiske trygg-
heten ble sikret. I dag er Camillas personlige formue 
verdsatt til nesten 300 millioner kroner. 

– Da jeg kom hjem fra Østerrike, var jeg enda mer 
oppslukt: «Dette må jeg dele med andre», tenkte jeg. 
Men det fantes ingen steder å praktisere Jivamukti, så 
derfor måtte jeg starte noe selv. Det var da jeg bestem-
te meg for å si opp jobben.

– Det var et stort valg?  
– Jeg opplevde det ikke sånn. Jeg tenkte: «Dette må 

jeg gjøre.» Noen sa: «Ja, ja, du som er økonomisk trygg, 
kan gjøre som du vil.» Og det var riktig, jeg trengte ikke 
å bekymre meg for om familien fikk mat og klær. Men 
det var en sorg å gi opp jusen, jeg hadde studert og job-
bet i ti år for å bli advokat, og da jeg endelig ble det, ga 
jeg det opp. 

– Har du brukt av familieformuen for å holde yo-
gasenteret i gang?  

– Nei. Det har stått på egne ben i alle de 13 årene, og 
det er jeg stolt av. Vi har hatt organisk vekst og kost-
nadskontroll, men selvsagt har jeg en økonomisk 
trygghet i tilfelle det skulle gå dårlig.

– Hva sier du til moren din i dag, som mente at 
yoga «var en hype»?   

Hun ler. 
– Jeg har nevnt det for henne flere ganger. «Husker 

du hva du sa?» spør jeg, og hver gang svarer hun: «Hæ? 
Sa jeg det?»

Hun glemmer aldri  ordene i Stavanger Aftenblad for 
noen år siden. Det var ikke store saken, bare noen få 
linjer om regnskapet til Jivamukti Yoga, men hun rea-
gerte på overskriften: «Arv bærer yoga-senter». Hun 
som aldri lot seg irritere av pressens grafsing i folks 
formue, merket at hun ble rød i ansiktet. 

– Den var så jævlig urettferdig! For det første så 
stemte det ikke, og for det andre så var det en diskre-
ditt av en kvinnelig gründer som har skapt arbeids-
plasser og bygget opp noe på egen hånd. Avisen kunne 
valgt så mange vinkler, men valgte den. Da merker du 
at du bor i en liten by. 

– Men er det riktig å tjene penger på åndelighet?  
– Det perspektivet kan jeg forstå. Og hadde jeg blitt 

rik av yogaen, ville den kritikken kanskje vært på sin 
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KARRIERE 2: For 13 
år siden ga Camilla 
Veen juristkarrieren 
på båten, og startet 
som yogainstruktør. 
I dag driver hun sitt 
eget yogasenter i 
Stavanger.
Foto: Alf Ove Hansen / 

NTB scanpix

KARRIERE 1: I 2003 
jobbet Camilla Veen 
som politifullmek-
tig ved Stavanger 
politidistrikt. Her 
er hun avbildet i 
forbindelse med en 
grov barnemishand-
lingssak. 
Foto: Hugo Bergsaker

plass. Men uten å være selvforherligende så bruker 
min familie mye penger på å dra verden i riktig retning. 
Vi tilbyr gratis yogakurs til kreftpasienter og rusav- 
hengige, og mine foreldre donerer kunst til museet 
i byen. I tillegg til TD Veens sosiale engasjement. Jeg 
har fått med verdier i livet som er viktigere enn penger.  

Hun får et alvorlig blikk.
– Dessuten: Rikdommen i familien er kommet til oss 

i voksen alder. Jeg vokste opp i en vanlig familie med 
en vanlig inntekt. Og jeg er stolt av hva far fikk til med 
Skagenfondene. 

En firbent pelsdott sniker seg inn døren og hopper 
opp på pulten. Katten Katha, oppkalt etter det tidlige-
re navnet på senteret, Atha Yoga, var en hjemløs katt 
som plutselig ble værende. Nå er den blitt en del av mø-
blementet her. 

– Det mest ubehagelige med rikdommen er hvordan 
mine barn opplever det. De må tåle kommentarer på 
sosiale medier og svare alle som spør om det bare er 
oss fire i det store huset vi bor i. Men det lever vi med. 

Stavanger var på  vei inn i nyrikdommen fra oljeeventy-
ret, og Camilla vokste opp i bydelen Tasta med to full-
tidsarbeidende foreldre. Mens de fleste mødrene var 
hjemmeværende, var Camilla og Silje «nøkkelbarn» 
som kom hjem til tomt hus etter skolen. Mor jobbet i ar-
beidsmarkedsetaten, dagens Nav, før hun tok coaching- 
utdannelse og skiftet beite. Far var i næringslivet. 

– Fordi begge var fulltidsarbeidende, var far like del-
tagende hjemme. Det var han som tok oss med til byen 
på lørdager for å handle, han kjørte og hentet oss etter 
turntrening. Det er helt vanlig for fedre i dag, men var 
det ikke den gang. 

Mor var feministisk anlagt og svært bestemt på at 
jenter hadde alle muligheter, og hun nektet døtrene 
å ta maskinskriving som valgfag fordi hun mente de  

kunne ende opp som sekretærer. I barndommen drøm-
te Camilla om å bli danser, hun var med på barneteatret 
ved Rogaland Teater og elsket å stå på scenen. 

På ungdomsskolen og videregående siktet hun mot 
advokatyrket. Foreldrene skjønte ikke helt hvorfor, det 
fantes ikke en advokat i slekten, men Camilla var for-
tapt i tanken om en viktig jobb der hun kunne gå i fine 
drakter og høyhælte sko. I år 2000, 25 år gammel, gikk 
hun ut av jusen og fikk snart jobb som jurist i politiet. 
Omtrent samtidig begynte hun med yoga. 

– Noen ganger lurer jeg på hvordan livet ville blitt 
hvis jeg hadde oppdaget yoga tidligere. Ville jeg likevel 
studert jus? Alt det harde arbeidet jeg la ned i utdan-
nelsen er nesten ikke til bruk i dag, mens yoga er blitt 
jobb, livsstil og en altoppslukende del av livet.  

«Take from me all that  is not free», står det i resepsjo-
nen. Yogasenteret er blitt hennes livsverk, mens fami-
lieforetaket som håndterer hundrevis av millioner kro-
ner, overlater hun til faren, søsteren og de ansatte. 

– Det er blitt så store verdier at det er naturlig å la 
profesjonelle folk dra lasset. Så får jeg heller være en 
aktiv eier. 

I horisonten er det naturlig at hennes og søste-
rens barn, fire arvinger totalt, skal få det samme eier- 
ansvaret som de selv fikk. Men inntil videre sitter Tor  
Dagfinn Veen på 71 år og deltar aktivt. 

– Det ser ikke ut til at han skal pensjonere seg helt 
ennå. Han har overlatt det meste av driften til en admi-
nistrerende direktør og en investeringsdirektør, men 
far kommer og går og er sterkt delaktig fremdeles.   

– Han frykter kanskje døtrenes innblanding?  
– Den blir han aldri kvitt. 
Hun smiler.
– Han vet at Silje og jeg følger med. Og vi er ikke  

redde for å være uenige med ham.   

1
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BAK TALLENE REPORTASJEN

De betalte 250 000 kroner i  
året for hus og hytte. Nå har ekte-

paret bolig og feriebolig i ett –  
til en tredjedel av prisen.

Tekst: KIM DANIEL LINDEGAARD              Foto: ADRIAN NIELSEN

Hjem, kj ære båt
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Hjem, kj ære båt
BOR PÅ GYNGENDE 
GRUNN: Annette og Øy-
stein Fagerli flyttet i båt 
sist sommer. – Det har 
vært en overgang, men 
vi trives veldig godt, sier 
ekteparet.
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BAK TALLENE REPORTASJEN

O
pprinnelig var de  på jakt etter en 
liten seilbåt til hytta. Så bestem-
te Annette og Øystein Fager-
li seg for å selge hytta isteden. 
Ikke nok med det: Ekteparet la 
ut tomannsboligen og de fleste 
av eiendelene sine for salg. Mye 
ble også gitt bort.

– Det var befriende. Nå har vi mer tid til hverandre 
og sparer massevis av penger, sier Annette og Øystein, 
som har bodd i seilbåt med tvillinger i skolealder siden 
i fjor sommer. 

De hadde tomannsbolig med to mål tomt i Halden, 
og hytte med seks mål tomt i Sverige. Annette og Øy-
stein har satt opp et regnestykke som viser at deres 
faste månedlige avgifter på hus og hytte var i overkant 
av 21 000 kroner. Deres månedlige utgifter nå som de 
bor i båt, er 6400 kroner. 

– Det er morsomt å se hvor mye vi har spart ved å 
flytte i båt. Tidligere hadde vi både hus og hytte, nå får 
vi to for prisen av én. Vi tar rett og slett med oss «bo-
ligen» på tur, forteller ekteparet. 

For å frigjøre tid  og penger bestemte ekteparet seg for 
å selge nærmest alt de eide, og flytte i båt. Bokostna-
dene deres per i dag er betraktelig lavere enn tidligere. 

– Vi har betalt 3700 kroner i måneden for leie av båt-
plass frem til nå. Når det gjelder strøm, internett og 
forsikring, har vi funnet lønnsomme alternativer som 
passer oss, så dette ligger på 2700 kroner. Totalkost-
naden blir dermed 6400 kroner, sier Øystein.

For hus og hytte betalte ekteparet 21 010 kroner per 
måned, som tilsvarer 252 120 kroner på årsbasis. Nå 
slipper de unna med årlige boutgifter på 76 800 kroner. 

– Lån på hus og hytte var samlet i ett lån for å få en 
gunstig avtale med banken. For å spare penger den 
gang leide vi ut den ene delen i tomannsboligen vår. Vi 
hadde leieinntekter på 8000 kroner per måned, og det 
hjalp på. Hvis man tar hensyn til leieinntekten, sparer 
vi fortsatt 6610 per måned og 79 320 kroner per år ved 
å bo i båt, sier Øystein og Annette.

Det er ikke uten grunn at valget falt på seilbåt, frem-
for motorbåt.

– Satt på spissen kan en motorbåt bruke 100 liter di-
esel på en time. En seilbåt, derimot, trenger kun litt 
drahjelp fra havnen, deretter tar vinden seg av resten. 
Vi har svært lave utgifter på drivstoff, forklarer paret. 

Seilbåten de kjøpte,   kostet 2,7 millioner kroner brukt. 
Tobarnsforeldrene slapp å ta opp lån, siden det ble god 
gevinst på både hus og hytte, samt at Øystein solgte 
seg ut av sitt firma. Båten er god og romslig innvendig, 
med to soverom, kjøkkenkrok, oppholdsrom og i grun-
nen alt man egentlig trenger i et hjem. 

– Vi har mindre plass enn tidligere, det er ikke til å 
komme utenom. Ellers føles det som en stor lettelse. 
Vi har solgt og gitt bort de fleste av eiendelene våre, 
og vi slipper å tenke på gressklipper, hageutstyr og an-
dre praktiske ting man trenger til en bolig eller hytte. 

Den begrensede plassen om bord i båten gjør at fa-
milien på fire kun har tatt vare på gjenstander som en-
ten er i bruk eller har affeksjonsverdi. 

– I båt trenger man ikke møbler. Det er også lite med 
veggplass, så det meste av bilder og pyntegjenstander 
er overflødig. I hverdagen er det egentlig bare klær og 
kjøkkenutstyr man trenger, sier Annette. 

Tidligere var det jobb som sto i fokus. Øystein var de-
leier i Østfold Kran og Transport AS. Dagene var lange, 

Det ble 
nesten 
som en 
ond sir-
kel. Man 
jobber og 
jobber 
for å kun-
ne opp-
rettholde 
en viss 
livsstil.
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og han var ofte ikke hjemme før klokken 21 på kvelden.
– Det ble nesten som en ond sirkel. Man jobber og job-

ber for å kunne opprettholde en viss livsstil. I vårt tilfel-
le var det bolig, hytte, bil og diverse ferieturer. Det var 
stadig behov for oppussing og vedlikehold både hjem-
me og på hytta, og ved siden av en svært hektisk jobb 
begynte det å tære på, forteller Øystein.

Vendepunktet kom  da en av sønnene spurte faren om 
hvorfor han ikke kom hjem fra jobb før han og tvilling-
broren skulle legge seg. 

– Det stakk meg i hjertet, innrømmer Øystein. 
Annette hadde også i lengre tid kjent på stresset som 

hverdagslivet førte med seg. Hun jobbet deltid, men 
helseutfordringer og kroniske smerter gjorde hverda-
gen tøff. Den stadige kampen mot klokken bidro til å 
forverre det hele.

Nå som familiens månedlige kostnader er såpass 
mye lavere, øker fleksibiliteten med hensyn til hvordan 
de legger opp hverdagen.  

– Å flytte i båt har åpnet mange muligheter. Vi har 
kvittet oss med mange av de såkalte økonomiske byr-
dene, og vi kjøper ikke like mye som tidligere. Livet i båt 
er enklere, sier paret. 

Snart legger de ut  på sitt livs eventyr. 
– Vi skal på jordomseiling, men starter pent og for-

siktig nedover Norges vakre kyst. Jeg har drevet firma 
i ti år og levd etter «klokken». Nå som vi har frigjort en 
del kapital og lever mer sparsommelig, åpner det for å 
leve annerledes, forteller Øystein.

Paret regner med å bli borte i minst ett år. Går jordom-
seilingen etter planen, kan det raskt bli tre eller fire. 

– Det får tiden vise. Planen er å skrive litt om dette på 
bloggen vår, der både oppturer og nedturer vil bli tatt 

med. Strøjobber kan vi ta underveis, og når vi kommer 
hjem, kan vi jo bare fortsette å bo i båt, gjerne i Vollen. 
Her er det muligheter til å etablere seg på nytt, og så 
lenge man er åpen for forandringer, så vil også jobbtil-
bud være til stede.

Årlig budsjett hus/hytte vs båt
Bolig Per måned

Hus- og hyttelån: 14 050

Hus strøm: 1650

Hus kommunale utgifter: 1950

Hytteskatt til Sverige: 1000

Hus/hytteforsikring: 1360

TV-abonnement/lisens: 1000

Sum: 21 010

Inntekt utleie av leilighet i bolig: 8000

Sum: 13 010

Båt
Leie av båtplass 3700

Strøm 850

Internett 600

Forsikring 1250

Sum: 6400

Differanse per måned 
 uten å ta hensyn til leieinntekt: 

14 610

Differanse per måned  
ved å ta hensyn til leieinntekt: 

6610

1
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UTNYTTER PLAS-
SEN: Boarealet er 
blitt vesentlig min-
dre, men seilbåten 
er romslig likevel. 
Om sommeren kan 
Øystein og Annette 
hygge seg på dekk.

SPARER PENGER: 
I Vollen Marina rett 
utenfor Oslo har 
ekteparet sin «bo-
lig». – Hvis vi hadde 
hatt et hus i dette 
området, ville vi hatt 
mye større bolig-
kostnader enn vi har 
nå, sier Annette og 
Øystein.
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BAK TALLENE REPORTASJEN

Han har investert fem millioner kroner i sitt 
flytende hjem. Selv om Svein Olav Tørresdal 
går glipp av en mulig verdistigning i bolig-
markedet, så har han ingen planer om å bli 
landkrabbe. 
Tekst: KIM DANIEL LINDEGAARD Foto: EIVIND SENNESET

Hele 
tiden 
er det 
ålreit

D
et var ikke et  lite prosjekt Svein 
Olav Tørresdal iverksatte i 
1999. Det skulle koste ham fem 
millioner kroner og 20 000 ar-
beidstimer før hun sto klar. Si-
den har «La Belle Vie» vært 
hans hjem. 

– Mange mente det var gal-
skap, og det har jeg til tider vært enig i. Jeg jobbet døg-
net rundt og gikk nærmest dukken. Det endelige resul-
tatet ble jeg veldig fornøyd med, og det er nok grunnen 
til at jeg har bodd her i snart 20 år, sier Svein Olav Tør-
resdal. 

Han tegnet, designet og bygget båten selv, bortsett 
fra litt hjelp med sveisingen. 

Etter at skroget var på plass, kunne Svein Olav flytte 
inn og begynne på det innvendige arbeidet. 

– Materialer alene kostet meg mellom fire og fem mil-
lioner kroner. I tillegg har det vært vedlikehold og di-
verse oppgraderinger gjennom årene. Totalsummen 
tør jeg ikke tenke på. Billig har det ikke vært. 

Total- 
summen
tør jeg 
ikke ten-
ke på. 
Billig har 
det ikke 
vært. 

HJEM I SÆRKLASSE: Svein Olav Tørresdal har bodd i «La Belle Vie» i nesten 20 år. – Her blir jeg værende, sier han om båten som rommer 140 kva-
dratmeter.
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STOR OG KOSTBAR: Svein Olav har ofret både tid og penger, men ville ikke vært «La Belle Vie» foruten. – Jeg kan ikke forestille meg et liv uten hen-
ne, sier han.

DET GODE LIV: – Jeg har vokst opp på landet med mye plass rundt meg. Derfor setter jeg pris på at jeg når som helst kan dra til en liten holme eller 
ut på fjorden, forteller Svein Olav
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BAK TALLENE REPORTASJEN

Han ser likevel positivt  på pengebruken. Å ha hus, båt 
og hytte i ett er ikke alle forunt. Dessuten er ikke «La 
Belle Vie» hvilken som helst båt. Den vekker oppsikt 
med sine 23 meter og en vekt på 100 tonn, deriblant 25 
tonn ballast og seks tonn isolasjon. 

– Jeg har vært lidenskapelig opptatt av båt siden 
barndommen, så for meg var det egentlig ikke noe al-
ternativ, sier Svein Olav, som arvet interessen fra sin 
far, som tegnet og bygget båter fra tidlig alder.

Boarealet i «La Belle Vie» er 140 kvadrat fordelt på 
tre soverom, to bad, kjøkken, stue og TV-stue, maskin-
rom/vaskerom og en flybridge på 64 kvadrat. I baugen 
er det utvendig boblebad, og innvendig er det maritim 
stil, med skipsgulv i merbau og detaljer i mahogni. 

– Det er god plass. Når jeg først skulle investere så-
pass mye tid og penger, er det fint å kunne ha et sted 
jeg kan bo i mange år. Jeg tilbringer mye tid her, både 
til hverdags og når jeg skal på ferie, og har ikke blitt lei, 
sier Svein Olav. 

Friheten er viktig  for ham. Det å kunne kaste loss til en-
hver tid er et gode som ikke kan måles i penger, mener 
Svein Olav. 

– Jeg har aldri hatt bolig på land, men jeg har tenkt 
over hvordan det hadde vært, ikke minst pengemessig. 
Det vil nok ikke være samme verdistigning på båt som 
man til tider kan se i boligmarkedet. Hvis man tar godt 
vare på båten sin, skal det mye til for at den synker i ver-
di, men den kommer sannsynligvis ikke til å øke veldig 
i verdi heller, sier han. 

Mens Svein Olav bygget «La Belle Vie», holdt broren 
hans på med et boligprosjekt. 

– Det var veldig interessant å se, for han bygget en 
bolig på 180 kvadratmeter fordelt på to etasjer. Den to-
tale prisen var 750 000 kroner. Jeg er overbevist om at 
broren min har hatt en større verdistigning på sin bo-
lig enn jeg har hatt på båten, sier han. 

Likevel er det penger å spare. Månedlige kostnader 
ved å bo i båt er som regel lavere enn å bo i en bolig. 

– Det er mange steder i landet hvor du kan leie båt-
plass til en rimelig penge, helt ned i 700 til 800 kroner 
per måned. Beliggenhet og etterspørsel har mye å si, 
og ulike tidspunkt på året har ofte varierende priser. 
Sommeren, for eksempel, er dyrere enn vinterhalvåret.

Svein Olav holder  til ved Marineholmen i Bergen. Her 
betaler han 3200 kroner i måneden for båtplass. El-
lers går det mellom 1000 og 1500 kroner i måneden til 
strøm og en tusenlapp til drivstoff. 

– Det er mulig å leve veldig billig i båt. Årsaken til at 
det blir såpass dyrt for meg, er at jeg har 2,7 millioner i 
lån. Men jeg har funnet mange måter å spare på. Blant 
annet bruker jeg diesel til oppvarming, sier han.

Svein Olav bygget sin første båt som 12-åring, og den 
ble det første hjemmet hans da han flyttet for seg selv 
mot slutten av tenårene. Å flytte tilbake i hus eller lei-
lighet er svært usannsynlig. 

– Det kan jeg ikke se for meg. «La Belle Vie» betyr 
«det gode liv», og det har jeg fått. Jeg ser frem mot 
mange gode år i båt, avslutter han.

Månedlige utgifter (utenom lån)
Leie av båtplass: 3200

Strøm: 1250

Drivstoff: 1000

Internett 298

Forsikring: 1500

Sum: 7248

Slik bor du
rimelig i 
Oslo sentrum
Inngangsbilletten er lavere på 
sjøen enn på land. På Tjuv- 
holmen i Oslo, for eksempel, kan 
du få mye beliggenhet for  
pengene hvis du bor i båt. 

B
oligprisene  i Oslo har steget mot nye høyder 
de siste årene. På Tjuvholmen må du raskt 
ut med fem–seks millioner kroner for en 
toroms leilighet på rundt 50 kvadratmeter. 

Du kan få mye båt for samme beløp. 
– Det er en mye lavere inngangsbillett til sjøs. Du kan 

bo svært sentralt i båt på Tjuvholmen til en mye rime-
ligere penge enn det det ville koste å kjøpe eller leie i 
samme område, sier ansvarlig redaktør i Båtliv og Seil-
magasinet, Ole Henrik Nissen-Lie.

Et raskt søk  på nett viser at det er mange prisgunstige 
alternativer for deg som ønsker å bo i båt. Kjøper du 
en seilbåt eller motorbåt fra 80-tallet, kan du komme 
unna med noen få titusener, mener Nissen-Lie.

– Da snakker vi om en enkel standard, men så len-
ge du synes det er greit, er alternativene mange og pri-
sene lave. For studenter må dette være midt i blinken. 
Man får bo sentralt til en svært gunstig pris, sier han. 

Selv om inngangsbilletten er lavere på sjøen enn på land, 
kan det være lurt å merke seg verdistigningen i båt-
markedet. 

– Som båtboer går man glipp av verdistigningen som 
øker formuene til boligeierne. Det har i alle fall vært slik 
i de fleste norske byer de siste årene, kanskje med unn-
tak av Stavanger. Hvis boligprisene skulle snu, er det 
god butikk for dem som har valgt å bo i båt, sier Nis-
sen-Lie. 

SENTRUMSIDYLL: På Tjuvholmen i Oslo kan du faktisk bo i 
båt uten å måtte betale det hvite ut av øyet.
Foto: Hallgeir Vågenes

HVOR MANGE 
BOR I BÅT?
Det er det vanskelig 
å finne eksakte tall 
på, ifølge Statistisk 
sentralbyrå.
– I levekårsundersø-
kelsen Eu-Silc 2017 
var det omtrent 0,1 
prosent av perso-
nene som svarte at 
de bor «i båt, cam-
pingvogn eller bil». Vi 
vet ikke hvor mange 
av disse som bor i 
båt, men gruppen 
utgjør en for liten del 
av befolkningen til 
at vi kan si noe mer 
om dem ved hjelp 
av denne undersø-
kelsen, sier rådgiver 
Mari Lande With i 
seksjon for inntekts- 
og levekårsstatistikk.

Ansvarlig redaktør 
i Båtliv og Seilma-
gasinet, Ole Henrik 
Nissen-Lie.
Foto: Norsk Maritimt 

Forlag 

Rådgiver i Statistisk 
sentralbyrå, Mari 
Lande With.
Foto: SSB
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MIN FØRSTE JOBB

KARRIERE

K O M M E R  F R AA R B E I D S G I V E RB R A N S J E

Jeg var ti år 
da jeg be-
gynte som 
jordbær-
plukker hos 

Fru Galland. Hun drev en liten 
gård like ved familiehytta vår 
på Grimsøya. Det ble en kon-
kurranse om å plukke bærene 
raskest, og jeg merket at det 
vekket konkurranseinstinktet i 
meg. I løpet av en sommer kun-
ne jeg plukke 200 kurver. Ett år 
tjente jeg nok penger til å kjø-
pe en blå Adidas-shorts, med 
hvite striper på sidene, som jeg 
hadde ønsket meg lenge.  

Jeg hadde jobben som jord-
bærplukker i 3–4 år, før jeg gikk 
videre til å jobbe i oppvasken 
på en restaurant og siden som 
kantineassistent der jeg måtte 
smøre 100 skiver med gulost. 
Sammenlignet med de jobbene, 
var bærplukkingen helt nyde-

lig. Jeg likte følelsen av å være 
del av et slags samlebånd.

Dette var før polakkene tok 
bærplukkerjobbene. Her job-
bet nesten alle barna i områ-
det da det var sommerfe-
rie. Grimsøya var en liten 
øy og fru Galland ville ha 
så mange barn som mulig 
til å jobbe der. Jeg fikk et 
godt vennskap med man-
ge, men aller mest kon-
kurrerte vi om å plukke 
mest. Det var en perfekt 
sommerjobb å ha som 
barn. 

A N S E T T E L S E S Å R
GRIMSØYA 

I INDRE       
OSLOFJORDEn krone 

per kurv

L Ø N N

1975

Jordbær
Fru  
Galland i 
Skjeberg-
kilen

Jordbærplukker 
Grethe Meier

58 TRØBBEL PÅ JOBBEN I 60 MITT FIRMA: FERIEPENGER

MEGLERSJEF: Grethe 
Wittenberg Meier (53) 
startet arbeidslivet 
med søte bær og in-
tens konkurranse. I dag 
er hun administrerende direktør  
i eiendomsmeglerkjeden Privat-
megleren.  Foto: Privatmegleren
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SEND INN SPØRSMÅL: GUNHILD BJAALID, PSYKOLOG 
Er du i konflikt med en av dine kollegaer, eller står karrieren 
i stampe? Send inn spørsmål til Gunhild på dinepenger@
dinepenger.no. Merk e-posten med «Trøbbel på jobben».

Gunhild Bjaalid er psykolog og stipendiat i ledelse på Handelshøg- 
skolen ved Universitetet i Stavanger. Gunhild har bred arbeidserfaring 
både som klinisk psykolog og organisasjonspsykolog. Hun har jobbet 
med å gjennomføre store medarbeiderundersøkelser, lederveiledning 
og konflikthåndtering i forskjellige organisasjoner over flere år.

KARRIERE TRØBBEL PÅ JOBBEN

Den norske drikkekul-
turen, ofte med en «alt 
eller ingenting»-tilnær-
ming kan nok ha ført 
til at mange hyggelige, 
sosiale jobbsituasjo-
ner har tippet over i 
hendelser som ikke er 
bra.

I 
påsken dro jeg og syv kolleger 
på en kombinert salgs- og moti-
vasjonstur til Alpene for å treffe 
kunder, sosialisere, bygge nett-

verk – og stå på ski. I seg selv hyggelig, men 
hver eneste kveld endte vi opp på afterski 
med store mengder alkohol. Flere kolleger 
ble overstadig beruset, mistet dømmekraf-
ten og drikkepresset var ubehagelig stort. 
Toppsjefen vår var ikke med på turen, men 
min nærmeste leder var «absolutt» med 
på festen. Flere av våre kunder ble lite im-
ponert over «norsk flatfyll». Jeg føler på 
et ansvar for å fortelle toppsjefen om det-
te selv om det i flere år har vært slik at in-
gen sier noe når vi kommer tilbake til Nor-
ge. Har du noen tanker og råd?

SVAR: Diskusjonen rundt når det er greit å 
servere alkohol i jobbsammenheng, hvor 
mye og til hvilken pris, er et tilbakevenden-
de tema – og særlig prisen en må betale for 
at mennesker i jobbsammenheng får i seg 
for store mengder alkohol og opptrer på 
en uheldig måte både for seg selv, andre og 
den organisasjonen de representerer. 

I Norge har vi tradisjonelt hatt et klart 
skille mellom arbeidsliv og fritid når det 
gjelder alkoholservering. Det er imidlertid 
i gråsonene mellom jobb og fritid; på job-
breiser eller i sosiale tilstelninger i regi av 
jobben etter vanlig arbeidstid, hvor alko-
hol er blitt servert. En undersøkelse utført 

Den pinlige jobbfylla

av AKAN avdekket at alkohol i sosiale sam-
menhenger er vanlig i mange norske be-
drifter, men at mange organisasjoner ikke 
driver noen som helst form for rusforebyg-
gende arbeid.

Så hvorfor ikke bare forby alkohol fullsten-
dig i jobbsammenheng? Da er vel proble-
met løst? Så enkelt er det imidlertid ikke av 
ulike årsaker: Den viktigste er nok at folk 
flest synes det er hyggelig med en halvliter 
eller et glass vin til jobbmiddagen med kol-
leger etter arbeidstid. 

Moderat bruk av alkohol kan løse opp 
stemningen og fungere som «sosialt glide-
middel». Problemet er at når en først har 
begynt å servere alkohol, kan stemningen 
fort snu hvis mengdene blir for store. Den 
norske drikkekulturen, ofte med en «alt el-
ler ingenting»-tilnærming kan nok ha ført 
til at mange hyggelige, sosiale jobbsituasjo-
ner har tippet over i hendelser som ikke er 
bra. 

I jobbreisen du nevner er det viktig å tenke 
på at de ansatte er bedriftens ansikt utad. 
Uheldige episoder i møter med kunder kan 
få store negative følger. Du sier at noen av 
kundene var lite imponert over «norsk flat-
fyll». Det indikerer at enkelte ansatte har 
oppført seg slik at det har hatt en skadelig 
innvirkning på bedriftens renommé. 

Dersom målet er at sosiale settinger i 

En medarbeider i en liten norsk eksportbedrift med mange kunder fra Tyskland, 
Sveits og Østerrike forteller om en jobbreise, hvor alkoholen fløt og en uhemmet 
fyllekultur gjorde dårlig inntrykk på samarbeidspartnere og kunder.
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jobbsammenheng skal være hyggelige for 
alle, burde kanskje kunder og ansatte av 
ulike årsaker, være tilbakeholdne med bru-
ken av alkohol.

Du forteller at din nærmeste leder ikke har 
vært seg sitt lederansvar bevisst. 

Hvis det er slik at ledelsen forsyner seg 
mer enn de fleste av alkoholen, og er med 
på å skape et drikkepress for andre ansat-
te eller kunder, samtidig som de viser liten 
forståelse for dem som ikke finner det na-
turlig eller passende å drikke slike meng-
der i en arbeidsrelatert setting, da er det 

tegn på at «drikkekulturen» er uheldig i 
din bedrift.

Det er smart å diskutere om bedriften bør 
skal ha en strategi når det gjelder mengde 
og tidspunkt for alkoholbruk i jobbsam-
menheng. Målet er å jobbe preventivt slik 
at ansatte ikke skal utvikle rusproblemer, 
samt kunne gi de som eventuelt allerede 
har problemer, oppfølging. Ledelse og ver-
neombud er naturlige kontaktpersoner. 

Når en sender ansatte på jobbtur i påske-
ferien til skisteder med en afterski-kultur, 
kan en jo si at bedriften legger litt opp til et 

større alkoholforbruk enn hva som er van-
lig i en jobbsammenheng. 

Da er det viktig at en på forhånd har dis-
kutert hva en forventer av de ansatte så 
lenge kunder er til stede, og hva som er ak-
septabel oppførsel.  

Jeg synes du skal informere din nærmes-
te leder og topplederen som ikke er med på 
disse turene, om dine meninger og egne og 
kunders negative erfaringer med alkohol-
bruken. På den måten kan de få innsyn i 
hva som skjer på jobbreisene bedriften be-
taler for. 

Lykke til! 

Tegning: Johann S. Grimstvedt
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Feriepenger blir fort ned- 
prioritert når du starter for 
deg selv. Les hvordan du 
kan legge av feriepenger, 
og, ikke minst, følge loven.

F
orsommertid er feriepengetid. 
For folk i arbeidsforhold. Men 
ikke for selvstendig næringsdri-
vende.

Som selvstendig nærings-
drivende får man ikke en stor 
slump feriepenger i juni fra ar-
beidsgiveren – eller oppdrags-

giveren. Derfor må man være strukturert – slik at man 
også som selvstendig næringsdrivende kan ta med fa-
milien på sydenferien. Eller dersom man har ansatte: 
ha sørget for å følge loven og for å ha lagt av penger til 
feriepengeutbetalingen.

– Å gå fra å være lønnsmottaker til selvstendig næ-
ringsdrivende er for de fleste en kritisk overgang, også 
på dette feltet. Som selvstendig næringsdrivende må 
man ta ansvaret for alt selv, sier Paal Stavrum, som dri-
ver opplæringsbedriften Miniforetak, hvor han i 14 år 
har gitt råd og veiledning til mindre bedrifter.

Paal Stavrum s råd er derfor enkelt til de som driver ale-
ne – uten ansatte:

– Sett av 50 prosent av alt bedriften har igjen etter de 
ordinære driftskostnadene, på en egen konto.

Dette kan du gjøre på flere måter:
Hver gang du får inn et beløp på firmakontoen din, 

overfører du halvparten av beløpet etter fratrekk 
for driftskostnadene til privatkontoen, og lar den 
resterende halvparten være igjen. 

Eller du kan gjøre uttaket fast hver uke eller hver må-

ned, alternativt samle opp og føre over halvparten av 
inntekten etter fratrekk for driftsutgifter når måne-
den er over. 

Har du tjent 60 000 kroner etter fratrekk for drifts-
utgifter, overfører du 30 000 kroner.

– Uansett hvordan du gjør dette i praksis, vil resulta-
tet bli det samme. 50 prosent av inntektene dine er din 
lønn, mens 50 prosent skal dekke skatt, forsikringer og 
feriepenger. Når alle de øvrige utgiftene er betalt, vil du 
som regel ha nok til å kunne ta ut 10 prosent i feriepen-
ger det påfølgende året, sier Stavrum.

For Jo Egil Tobiassen  ble overgangen fra fast jobb med 
feriepenger til et gründerliv så stor at feriepengene 
nærmest druknet i alt det andre. 

Tobiassen var fast ansatt som kommunikasjonsråd-
giver i Norsk Sykepleierforbund da han sa opp for å eta-
blere gründervirksomheten Northern Playground. Før 
jobben i Sykepleierforbundet hadde han en like velre-
gulert jobb i Unio, hovedorganisasjonen for universi-
tets- og høyskoleutdannede.

– Når man blir gründer og begynner for seg selv, er fe-
riepenger ikke viktig. Jeg kan ikke huske at jeg hadde 
en eneste bevisst tanke rundt det. Jeg startet jo et fir-
ma uten både inntekter og lønn. Det var derfor mye vik-
tigere å få inn penger til lønn. 

Han erfarte at når man slutter som fast ansatt, er det 
mye som forsvinner.

– Det er fantastisk dersom man klarer å sette av til fe-
riepenger. Men for mange er det nok utopisk. Ferie og 

GLEMTE FERIE-
PENGENE: Jo Egil 
Tobiassen selger 
turundertøy med 
glidelås. Dermed 
kan du mye enklere 
skifte på tur. Men 
penger til turene 
– feriepengene – 
tenkte han ikke på 
som fersk gründer.

KARRIERE MITT FIRMA

FERIEPENGER

Tekst: GEIR RØED  Foto: JAVAD PARSA 



0
0
0

DINE PENGER    NR. 6 2018



0
0
0

DINE PENGER    NR. 6 2018

feriepenger er noe man bevilger 
seg dersom det er mulig, sier Tobi-
assen.

Tobiassens forretningsidé  er pro-
duksjon av turundertøy med glide-
lås «hele veien», slik at man kan ta 
både av og på seg uten å kle av seg 
alle andre klær, inkludert skoene. 
Dermed kan du skifte det svette ul-
lundertøyet ute på tur, bare ved å 
dra ned buksa til anklene.

– Man blir rett og slett tørr og lyk-
kelig, sier Tobiassen, opprinnelig 
fra Lillesand på Sørlandet, men nå 
bosatt i Oslo.

Northern Playground har blitt aksjesel-
skap, omsetningen er på drøyt fire millio-
ner kroner i året (i 2017), og Tobiassen har 
fått flere ansatte.

 Da er det ikke bare smart å sette av til fe-
riepenger. Det er noe man må gjøre.

– Feriepengene tuller man ikke med, sier 
Olaf Thommessen, administrerende direk-
tør i Bedriftsforbundet, som organiserer 
mange små og mellomstore bedrifter.

– Det er viktig å følge norsk lov. Alltid. Det 

handler blant annet om å 
ha orden på økonomien 
og ikke bruke eksempel-
vis av feriepengene til fi-
nansielle utfordringer. 
Feriepengeavsetninge-
ne skal være hellige, og 
ligge godt i budsjettene, 
sier Thommessen.

Bedriftsforbundet anbe-
faler  småbedrifter med 

ansatte til å sette seg inn 
i regelverket for feriepen-
ger i detalj.

– Ikke minst hvordan feriepengene be-
regnes. Det er også viktig å informere an-
satte om feriepengereglene, sier Thom-
messen.

Selv om feriepengereglene må følges, er 
det mulig for bedriftseiere og deres ansat-
te å ha utbetaling på et annet tidspunkt 
enn akkurat i juni.

– Enkelte av våre medlemmer velger ut-
betaling i mai fordi det er da folk betaler fe-
riene sine. Da kan man i stedet kjøre ordi-
nær lønn i juni.

Paal Stavrum i  Miniforetak tror 
mange gründere og etablerere får 
et tøft møte med livet som selv-
stendig næringsdrivende. Spesi-
elt folk som kommer fra trygge ar-
beidsforhold.

– Mange får nok en bratt læ-
ringskurve, sier Stavrum – som vet 
om flere som har «glemt» til og med 
skatten, som man selv må sørge for 
å sette av penger til.

– Flere går i baret. Fristelsene blir 
for store, gjerne fordi likviditeten 
er svak. Men det blir ikke bedre om 
man bruker av det som man egent-

lig skal sette av til skatt og feriepenger.
De fleste får imidlertid etter hvert gode 

rutiner.
– Jeg har inntrykk av at de fleste etter 

hvert forstår hvordan de skal gjøre det.
Og for noen få er selv ikke 50 prosent til 

skatt, feriepenger og andre utgifter nok.
– Tjener du mye, fra en million og oppo-

ver, bør du helst sette av litt mer enn halv-
parten, sier Paal. 

geir.roed@dinepenger.no

Ferieloven av 1988 regu-
lerer ferie og feriepenger 
for ansatte.
Selvstendig næringsdrivende må selv ad-
ministrere dette, og har ingen rettigheter 
etter ferieloven fra sine oppdragstagere. 
Selvstendig næringsdrivende med ansatte 
må følge ferieloven.

Feriepengerettigheter for arbeidstage-
re, frilansere, enkeltpersonbedrifter og ak-
sjeselskaper:

Arbeidstagere/ansatte: Som ansatt, både 
i fast stilling, vikariat og engasjement, har 
du krav på feriepenger på samme måte 
som du får lønn.

Arbeidstagere skal ha 10,2 prosent av 
fjorårets inntekt utbetalt i feriepenger. For 

arbeidstagere over 60 år er satsen 12,5 pro-
sent.

For arbeidstagere som har avtalt rett til 
fem ukers ferie, er ordinær sats 12 prosent, 
og den er 14,3 prosent for arbeidstagere 
over 60 år.

Frilanser / ikke ansatt arbeidstager: Du 
får honorar – ikke lønn. Du har ikke rett 
til feriepenger, men kan få det. Det er for-
skjellig praksis, og noen arbeidsgivere be-
taler ut feriepenger, mens andre ikke gjør 
det. Dersom du ikke får feriepenger, er en 
god regel å sette av 10 prosent av honora-
ret til feriepenger.

Enkeltpersonbedrift: Du får ikke lønn, 
men fakturerer oppdragsgiver for oppdra-
get. Du har ikke rett til feriepenger, og fe-
riepenger utbetales normalt ikke. En god 
regel er å sette av 50 prosent av inntektene 

etter fradrag for ordinære driftskostnader 
til skatt, feriepenger og forsikringer.

Aksjeselskap: Du får ikke lønn, men faktu-
rerer oppdragsgiver for oppdraget. Du har 
ikke rett til feriepenger. Men eieren av ak-
sjeselskapet kan ansette seg selv og ta ut 
lønn og feriepenger på samme måte som en 
vanlig arbeidstager.

Selskap med ansatte: Du må følge ferielo-
ven, budsjettere med feriepenger, og set-
te av til dette fast gjennom året (se satser 
lenger oppe). Ansatte, både vikarer og fast 
ansatte, skal ha feriepenger. Utbetaling er 
året etter opptjening.

Kilder: Rapporten «Frilansere: Frihet og frykt» 
fra Agenda, Miniforetak, Bedriftsforbundet, 
Store norske leksikon

KARRIERE MITT FIRMA

FERIEPENGER
For mange er det nok utopisk. Ferie og feriepenger er noe man 
bevilger seg dersom det er mulig.
JO EGIL TOBIASSEN, GRÜNDER

Slik gjør du det

EKSPERT: Paal 
Stavrum i selska-
pet Miniforetak.

EKSPERT: Olaf 
Thommessen i  
Bedriftsforbundet.
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Startet aksjelivet i
Nordlandsbanken
Torghatten-sjef Brynjar Forbergskog har sørget for at investorene i  
trafikkselskapet har kunnet juble i mange år. Selv gikk han inn i aksje- 
markedet allerede som 15-åring, og har vært der siden.

Jeg ble tidlig interessert i økono-
mi, og begynte å følge med på bør-
sen i ung alder. Da jeg var 14–15 år 
bestemte jeg meg for å sette 1000 
kroner av sparepengene mine på 
børs. Jeg var på utkikk etter lavt 

gamblingmoment, men samtidig en grei utsikt til 
avkastning. Valget falt på Nordlandsbanken. Det 
gikk bra. Jeg husker ikke de økonomiske detalje-
ne i dag, det er jo over 40 år siden, men avkast-
ningen var ok. Det jeg derimot husker veldig godt 
er hvor nøye jeg fulgte med i børsrapporteringe-
ne i avisene!

Jeg har vært på børs helt siden jeg investerte 
i Nordlandsbanken. Jeg har ikke truffet blink på 
absolutt alt, og har vært med på nedturer i enkel-
taksjer. Det skjedde en periode da jeg stolte litt 
for godt på meglere, og det har jeg lært at man 
ikke skal!

Jeg ser at verdien på aksjene mine kan svive 
med millionbeløp fra dag til dag, men følger ikke 
like intenst med på børsen som jeg gjorde i yngre 
dager. Den største andelen ligger dessuten i sel-
skapet jeg har vært konsernsjef i de siste 13 årene. 
Og her i Torghatten ASA har det gått bra! Hvis du 
investerte 10 000 kroner Torghatten-aksjer midt 
på 90-tallet, og sitter med den samme porteføl-
jen i dag, så har verdien steget til 20 millioner kro-
ner. De har altså ikke bare doblet seg, de har tatt 
2000-gangen! Der fins over 200 Torghatten-mil-
lionærer! Flere av dem er fra Brønnøysund, hvor 
vi har hovedkontoret vårt, og fra andre steder på 
Helgeland. 

66 AKSJERÅD I 68 FONDSSIDENE I 74 BESTE RENTER

LANG  
ERFARING: 
Brynjar Forberg-
skog har vært 
lenge i aksje- og 
børs-gamet. 
Han startet 
beskjedent med 
noen bank- 
aksjer. 
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Løsning forrige 
utgave av BA

Fyll ut de tomme
feltene slik at 
både de loddrette
og vannrette
radene, samt hver
av boksene med
2x3 felter,
inneholder alle
tallene fra 1 til 6.

Byen

Fakta

Nordlandsbanken
� I 1953 ble det vedtatt at Nordlands-
banken skulle etableres som en fusjon 
mellom Fauske Bank, Søndre Helge-
lands Kreditbank og Helgelands Fiskeri- 
og Handelsbank på den ene siden og 
Nordlands Privatbank på den andre 
siden. Den nye banken ble grunnlagt i 
1954. 
� Siden da har banken ekspandert 
geografisk til alle deler av fylket, og den 
var i tillegg representert i Oslo og 
Tromsø.
� Nordlandsbanken red av stormen 
under finanskrisen på 1980-tallet. Men 
på 2000-tallet tapte Nordlandsbanken 
stort etter at de lånte ut 450 millioner 
kroner til Finance Credit-systemet.
� Løsningen ble at banken, som fram 
til nå hadde vært på nordnorske hender 
og var Nord-Norges største og viktigste 
finansielle institusjon, ble overtatt av 
Den norske bank. 
� DnB Nor har siden fått dispensasjon 
fra Finansdepartementet til å drive 
Nordlandsbanken som egen bank, en 
dispensasjon som nå ikke lenger gis.
Kilde: Nordlandsbanken/Wikipedia

landsbanken snart er historie, 
men livet går videre. Det kan 
sikkert hende at vi mister noen 
kunder etter dette, men jeg 
tror også at vi vil få nye kunder 
også. Det ligger også mange 
fordeler i dette skiftet til å bli 
en avdeling i Norges største 
bank, sier Trælvik.

Skinnende I løpet av høsten 
vil også banklokalene i Brønn-
øysund få en skikkelig fasadee-
ndring når det anlegges glass-
fasade med farget glass på alt 
som i dag ikke er av teglstein. I 
2011 ble det gjennomført en 
total renovering i lokalene inn-
vendig.

– Personlig synes jeg det har 
vært spennende å jobbe i 
Nordlandsbanken. Det har 
vært en spennende reise, men 
ser reisen videre som like spen-
nende. Vi skal nå jobbe det vi 
kan for å få alle kundene våre 
trygt over i DnB-systemet på 
en sikker og grei måte, sier 
Trælvik.

det motsatte har vært gjort 
mulig gjennom dispensasjoner 
siden 2003.

– Det dette vil si er at Nord-
landsbanken ASA slutter å ek-
sistere som selskap etter 1. ok-
tober 2012. NB har per i dag 
230.000-240.000 konti og om 
mellom 100.000 og 150.000 
kunder som skal føres over i 
DnB-systemet. Det er en stor 
jobb som kan ta opp til to år å 
gjennomføre, sier Trælvik.

Endringer For bankens kunder 
vil dette i praksis bety at man 
må kunne belage seg på å få 
nye kontonummer, nye kort 
med DnB-logo tilsendt.

– I praksis så skal banken dri-
ves som før med samme fol-
kene som i dag, vi får samme 
rammebetingelser (pris på lån, 
forsikring, pensjon etc., journ. 
anm.) som alle andre DnB-
kunder, og vi får også bedre 
produktutvalg enn vi har i dag, 
så jeg velger å se positivt på 
dette. Det er trist at Nord-

� Glenn Anders Hermstad
glenn@ba-avis.no 958 99 973

Siden mai har det pågått fasa-
dearbeid ved Nordlandsban-
kens (NB) kontorer i Brønnøy-
sund, men at banken nå innen 
kort tid får en total ansiktsløft 
og skal drives videre som én av 
nærmere 200 DnB-avdelinger 
rundt om i landet betyr en 
total renovering av hele ban-
ken, også innholdsmessig, og 
det kommer kanskje som en 
overraskelse på mange. 

Stor jobb Banksjef i Nord-
landsbanken i Brønnøysund, 
Are Trælvik, forklarer det hele 
med at det er Bankloven som 
sier at en bank ikke kan eie og 
drive en annen bank, selv om 

Brønnøysund: Fra og med 
1. oktober er ærverdige Nord-
landsbanken en saka blott. 
Banken vil fra denne dato 
drives videre under DnBs logo.

Ny bank, samme sjef: Banksjef Are Trælvik i Nordlandsbanken i Brønnøysund sier en æra er over når banken fra 1. oktober endrer navn og blir egen filial i DnB-konsernet. - Det er 
jo litt trist, men livet går videre, sier Trælvik. Foto: Glenn Anders Hermstad

Nordlandsbanken 
skifter ham

Brønnøysund: En gum-
mibåt med en 6 hesters 
Mercury-motor, ble funn-
et i fjæra i Masterberggata 
i Brønnøysund tirsdag. 
Båten ble tatt rede på av 
politiet, som opplyser at 
det kan se ut til at båten 
har slitt seg løs og drevet i 
land. Politiet oppfordrer 
eieren til å ta kontakt.

Funnet i 
fjæra

Brønnøysund: Brønnøy 
kommune har, etter endt 
anbudskonkurranse, tildelt 
selskapet Fjordkraft AS 
oppgaven med å forsyne 
kommunen med strøm. I 
og med at det har vært en 
klageomgang, krav om 
innsyn med mere, ber 
kommunen derfor om at 
vedståelsesfristen for Fjor-
dkraft AS sitt tilbud for-
lenges til 1. oktober 2012. 
Firmaet Innkjøpsservice 
Advokatfirma AS har bis-
tått kommunen i anbudsa-
rbeidet.

Ny 
kraftavtale

Brønnøysund: Det jobbes 
med et Kinakro-comeback 
i Sandnessjøen. Shen Liu, 
som i dag er daglig leder 
ved Sea House i Brønnøy-
sund, drev tidligere Kina-
kroa i Sandnessjøen sam-
men med familien. Res-
tauranten ble lagt ned for 
noen år siden, men nå kan 
det være muligheter for en 
gjenåpning. Liu kan nå 
opplyse at en familie fra 
Kina, som er i slekt med 
Sea House-driverne, øns-
ker å starte restaurant i Sa-
ndessjøen. – De ser på lo-
kaler nå, og håper å starte 
allerede i september, sier 
Liu på vegne av kinakro-
interssentene, til Helge-
lands Blad.

Vurderer 
comeback

Torsdag 30. august 2012

9

EN ÆRA ER OVER: I 1893 ble Nordlandsbanken etablert med hoved-
kontor i Bodø. Det var i aksjer i denne banken at Brynjar Forbergskog 
investerte sparepengene sine for over 40 år siden. I 2014 ble den 
ærverdige, nordnorske banken fusjonert inn i DNB. 
Faksimile: Brønnøysund avis 30. august 2012
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AKSJER

JOHANN SUNDBERG, børskommentator

I stor grad er DNBs 
økonomiske resul-
tater, og dermed 
også aksjekursen, et 
speilbilde av utvik-
lingen i norsk økono-
mi.

D
NBs resultat for  første kvartal 
utløste en kursfest på Oslo Børs 
dagen tallene ble lagt frem. Men 
selv med en knalldag på bør-

sen henger DNB-aksjen etter resten av 
aksjemarkedet, så langt i år. Og går vi ett 
år tilbake i tid, har DNB-aksjen, i skriven-
de stund, lagt på seg 13 prosent, mens Ho-
vedindeksen på Oslo Børs har steget med 
over 23 prosent.

Ser vi tilbake på  hva situasjonen var for ett 
år siden, er det egentlig litt rart at DNB-ak-
sjen ikke har utviklet seg bedre. Og går vi 
tilbake til hva som preget da siste bunn-
kurs på ned mot 90 kroner ble nådd sen-
sommeren 2016, blir det enda mer pussig.

I stor grad  er DNBs økonomiske resultater 
og dermed også aksjekursen et speilbilde 
av utviklingen i norsk økonomi.

Sommeren 2016  var det oljeprisfall, arbeids-
ledighet og usikkerhet som preget nyhets-
bildet, selv om oljeprisfallet var kommet 
over det aller verste. Riktignok galopperte 
boligprisene, men norsk økonomi var langt 
fra kommet seg ut av utfordringene olje-
prisfallet medførte.

Det viste seg  i bankenes regnskaper. 
Tapsavsetningene økte, først og fremst 
knyttet til lån til olje- og oljerelaterte sel-
skaper.

Går vi så tilbake  til våren i fjor, så hadde rik-
tignok oljeprisen tatt seg opp, men fort-
satt var det betydelig skepsis. Boligmarke-

det var på topp, men de fleste regnet med 
at boligfesten var over. Og selv om mange 
mente oljekrisen var over, var det få som 
trodde at økte oljeinvesteringer igjen ville 
bidra til å skyte fart i norsk økonomi.

Så hva er  situasjonen våren 2018? Det har 
vært et boligprisfall. Men det ble mindre 
enn pessimistene fryktet, og nedturen ser 
nå ut til å være over. Oljeprisen ligger rundt 
75 dollar, og oljeinvesteringene vil ligge be-
tydelig over nivået i 2017 og gi positive ring-
virkninger for resten av norsk økonomi.

Frykten for tap  i oljenæringer og oljere-
laterte næringer er langt mindre. Og i de 
delene av oljenæringen som har vært har-
dest ute å kjøre, er nok tapene allerede tatt 
i bankenes regnskaper.

Med en resultatfremgang  på over en milli-
ard kroner til 5,7 milliarder kroner i første 
kvartal ligger banken godt an til minst å 
kunne gjenta 2017-utbyttet på 7,10 kroner 
som nå er på vei til aksjonærene.

I tillegg har  bankens styre fått en ny full-
makt fra generalforsamlingen til å kjøpe 
tilbake inntil 3,5 prosent av aksjene i eget 
selskap. Det er en økning fra 1,5 prosent, 
som var tilbakekjøpsfullmakten som ble 
gitt våren 2017.

Forholdene ligger  ganske godt til rette for 
fortsatt gode resultater for DNB og der-
med også for en hyggelig reise for DNBs 
aksjonærer. 

DNB henger etter, 
uten god grunn
Det er egentlig litt rart at DNB-aksjen har gjort det såpass svakt i år. 
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*Alle grafene er basert på utbyttejusterte indekser. Grafene er «glattet» med bevegelig gjennomsnitt for at graflinjen ikke skal se så «hakkete» ut, og vi får frem trenden.

Svak  
rente- 
nedgang

DDSOLID: Hovedindeksen på Oslo Børs er opp hele 
23,5 prosent det siste året, og 4,8 prosent de siste 
tre månedene. En rekke av børsens tungvektere, som 
DNB, leverer gode resultater for første kvartal. 

DDUSIKKERT: De europeiske børsene steg langt min-
dre i april enn her hjemme og indeksen for europeiske 
aksjer er ned 1,9 prosent fra slutten av januar, og opp 
6,5 prosent det siste året. 

DDNEDOVER: Verdensindeksen var ved utgangen av 
april ned 4,7 prosent fra slutten av januar, men steg i 
april med nesten 3 prosent. Oppgangen det seneste 
året er 11,7 prosent.

DDLYSNER: S&P 500 hadde i slutten av april falt 7,1 
prosent, som sender årsavkastningen ned til 11,8 pro-
sent. En oppgang på rundt 2 prosent i april gir likevel 
en viss optimisme.

Det har ikke vært noen tiltakende frykt i markedet for  
rentehevinger.

De korte, norske pengemarkedsren-
tene var noe ned i april, så det har ikke 
vært noen tiltagende frykt i markedet 
for rentehevinger. Tremåneders pen-
gemarkedsrente (NIBOR) var ved ut-
gangen av april på 1,12 prosent, mot 
1,17 prosent i begynnelsen av måne-
den. Siden bunnen i november i fjor 
har imidlertid tremånedersrenten 
økt fra 0,70 prosent.
De norske statsobligasjonsrentene 
var også tilnærmet uendret i april, 
med en marginal oppgang for den ti-
årige renten fra 1,93 til 1,97 prosent. 
Den treårige statsrenten falt imidler-
tid med to rentepunkter til 1,16 pro-
sent og er dermed bare så vidt over 
3-måneders NIBOR.

Høyt priset
På dagens rekordnivåer er Oslo Børs høyt priset, ut fra histo-
risk kurs/avkastningsforhold (P/E). I utgangspunktet er børsen 
dyrere jo høyere forholdet mellom kursene og forventet inntje-
ning er. Grafen viser en historisk gjennomsnittlig P/E for Ho-
vedindeksen siden 2005 på litt over 12. I slutten av april var P/E 
nesten 17 og snittet hittil i år på 16,6, ifølge tall fra Nordea.

Bedret kjøpekraft
Den nominelle lønnsveksten de senere årene er klart lavere enn 
på 80-tallet. Trøst og belønning for lønnsmottagerne har vært 
at prisveksten i perioden har falt kraftig, fra et tosifret nivå på 
begynnelsen av 80-tallet, til dagens nivåer rundt 2 prosent. Det 
har dermed vært en kraftig reell forbedring i kjøpekraften. Unn-
taket var 2016 med en reallønnsnedgang på 1,9 prosent.
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B E H O L D E S
Storebrand 16.10.2017  66,80  64,12  68,70  7,14  2,84 

Sparebank 1 SR-Bank 11.12.2017  87,25  85,80  79,50  -7,34  -8,88 

BW Offshore 11.12.2017  28,50  42,30  43,90  3,78  54,04 

Austevoll Seafood 05.03.2018  71,40  80,90  96,80  19,65  35,57 

Grieg Seafood 05.03.2018  69,90  74,55  86,25  15,69  23,39 

Selvaag Bolig 03.04.2018  38,20  38,20  40,85  6,94  6,94 

Atea 03.04.2018  125,35  125,35  119,40  -4,75  -4,75 

S E L G E S
Wallenius Wilhelmsen Logistics 05.02.2018  64,30  53,50  55,50  3,74  -13,69 

DNO 03.04.2018  12,76  12,76  14,96  17,24  17,24 

 Dato Kurs Kurs Kurs % Endring Endring fra
 anbefaling anbefaling 3. apr 39. apr. fra sist anbefaling

D N B 
M A R K E T S

AKSJERÅD

KRISTIAN TUNAAL, 
ANALYTIKER

 SISTE TOLV MÅNEDER
DNB Markets har slått Oslo Børs de siste 12 månedene. 
Delphi Fondene henger noe etter. Mens Hovedindeksen 
er opp 23  prosent, har DNB og Delphi en avkastning på 
hhv. 31 og 18 prosent.

Oslo Børs DNB Markets Delphi Fondene

PENGETORGET AKSJER

avkastningavkastning avkastning
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DDSELVAAG BOLIG
Et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av 
tomt, til salg av ferdige boliger.

DDGRIEG SEAFOOD
Sjømatselskapet Grieg Seafood driver innenfor lakseoppdrett 
og videreforedling, og har virksomhet i Norge, Canada og Stor-
britannia. 

*Kurs ved anbefaling og per 3. april er jusert for utbytte på 3,25 kroner fra Atea

23 % 31 % 18 %

Går for laks
DNB Markets lar seg ikke skremme av en potensiell lakseskatt.

S
elv om vi  har fått litt slappere 
makrotall en periode, ser det 
fortsatt bra ut for verdensøko-
nomien. Det var en viss uro i vin-

ter rundt innføringen av amerikanske han-
delshindringer mot spesielt Kina, men her 
er foreløping ingenting innført, og det som 
er annonsert er relativt beskjedent.

De amerikanske selskapene rapporterer 
om fortsatt vekst i inntjeningen, og det er 
dette som er syretesten på at alt er så bra 
som tror det er.

Det jeg er mest spent på de neste 12 måne-
dene er hva som skjer med rentene, og hva 
som blir konsekvensene av det. Vi har nå 
hatt flere år med kvantitative lettelser, i et 
eksperiment vi ikke har sett maken til. Det-
te er nå i ferd med å bli reversert i USA, hvor 
penger skal trekkes tilbake fra markedet.

Her er det grunn til både være usikker, 
men også urolig, av den enkle grunn at vi 

ikke har noen historiske data å bygge på 
for å forstå konsekvensene. De som sier at 
de er sikre på hva som skjer, har ikke skjønt 
kompleksiteten i dette.

Et lyspunkt er at dette er noe «alle» vet om, 
og det som av erfaring er mest skadelig for 
markedet er det man ikke vet om. Jeg tror 
det kommer til å gå bra, samtidig skal man 
ikke slippe guarden ned.

Oljeprisen har gått mer enn vi trodde på 
forhånd. Mye av forklaringen finner vi i Ve-
nezuela, hvor flere år med vanstyre nå for 
alvor går ut over oljeproduksjonen. Her har 
det gått fra ille til verre, men resultatet er 
en høyere oljepris.

Det er kommet to nyheter innen sjømat-
sektoren: ene er nyheten om at regjerin-
gen utreder en «oljeskatt» på sjømatnæ-
ringen, det er andre er tall på biomassen i 
Norge. Det første er foreløpig litt i det blå, 

mens det andre viser en vekst på fire pro-
sent i biomassen de siste 12 månedene. 
Dette er veldig lite, og et klart tegn på at 
tilbudssiden er under kontroll.

Etterspørselsveksten er større enn til-
budsveksten, og da får vi heller ikke en pri-
skollaps. Så enkelt er det.

I porteføljen beholder vi både Austevoll og 
Grieg Seafood. Her er det fremdeles opp-
side, mens vi mener at selskaper som Sal-
mar og Bakkafrost går gått veldig mye, litt 
for fort.

Vi gjør to endringer i porteføljen. Ut går 
Wallenius Wilhelmsen og DNO. Det har 
ikke gått helt som vi trodde med shippin-
gratene den siste tiden. Vi vet ikke helt 
hvorfor, men vi innretter oss etter det.

DNO tok vi inn forrige måned. Aksjen har 
gått bra, og vi tenker at det er et fint tids-
punkt å ta gevinst på.

6,9 %
DNB Markets har hatt en av-
kastning på 6,9 prosent siden 
30. april i en periode hvor 
Børsen er opp 6 prosent.
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B E H O L D E S
Tomra 05.02.2018  123,85  157,45  149,00  -5,37  20,31 

Statoil 05.03.2018  176,95  184,45  205,50  11,41  16,13 

Aker 05.03.2018  419,50  424,00  504,00  18,87  20,14 

Marine Harvest 03.04.2018  163,00  163,00  174,65  7,15  7,15 

Telenor 03.04.2018  180,30  180,30  177,80  -1,39  -1,39 

S E L G E S
Atea 11.12.2017  110,75  125,35  119,40  -4,75  7,81 

BW Offshore 05.03.2018  43,80  42,30  43,90  3,78  0,23 

Kongsberg Gruppen 03.04.2018  192,60  192,60  197,00  2,28  2,28 

K J Ø P E S
Aker Solutions 30.04.2018  54,54  54,54 

B2Holding 30.04.2018  20,15  20,15 

Nordic Semiconductor 30.04.2018  50,70  50,70 

 Dato Kurs Kurs Kurs % Endring Endring fra
 anbefaling anbefaling 3. apr 39. apr. fra sist anbefaling

D E L P H I - 
F O N D E N E

AKSJERÅD

*Kurtasje og skatt er holdt utenfor. Men tas slikt med, vil Delphi få et større kutt i sin søyle enn hva DNB vil få. 

 1987-2015
Aksjeekspertene startet med 100   000 kroner og har anbefalt 
nye aksjer hver måned i Dine Pengers spalter. Søylene viser ak-
kumulert verdi og verdistigningen siden november 1987. *

Hverken DNB Markets eller Delphi Fondene slo Oslo Børs i den-
ne perioden. DNBs teoretiske porteføljeverdi er nå på 20,7 mil-
lioner, Delphis verdi er på 94,9 millioner og 100.000 kr plassert 
i børsindeks er blitt til 2,2 millioner kroner. 2 246 618 Oslo Børs    

20 771 092 DNB markets

94 865 264  Delphi Fondene 

03.05.2017 03.05.2018

22

20

18

16

14

03.05.2017 03.05.2018

Satser på Røkke
Tre aksjer går inn, og tre aksjer ut i denne månedens portefølje fra Delphi Fondene.

D
et ser fortsatt  bra ut i ver-
densøkonomien, selv om det 
har dabbet noe av siden nyttår. 
Den geopolitiske uroen har roet 

seg, og ting er mer stabilt og rolig nå enn for 
noen måneder siden.

Vi tror ikke det blir noen større handels-
krig mellom USA og Kina. Sannsynligvis er 
landene i forhandlinger om en mer rettfer-
dig handel akkurat nå, og trolig ender med 
noen mindre justeringer.

I USA skal man nå begynne reverseringen 
av de store kvantitative lettelsene etter fi-
nanskrisen. Nå lar man obligasjonene for-
falle, og bygger gradvis ned balansen til 
Den amerikanske sentralbanken. Det ser 
ut som om aksjemarkedet tar dette greit, 
så lenge det foregår i rolige og ordentlige 
former.

Det er ingenting som tyder på at inflasjo-

nen skal komme ut av kontroll, og man er 
nå i gang med en normalisering av renteni-
vået. Dette må man også for å få litt rom i 
rentepolitikken igjen.

Oljeprisene fortsetter å utvikle seg 
sterkt, og markedsbalansen virker å være 
god.

I Norge har  Oslo Børs vært veldig sterk den 
siste tiden, mye på grunn av gode råvare-
priser.

Aksjer ut: Vi tar ut Atea, Kongsberg Grup-
pen og BW Offshore.

Aksjer inn: Vi beholder oljeeksponerin-
gen med å ta inn Aker Solutions. Vi ser at 
det er spesielt hos subsea-kontraktørene 
hvor oppsiden er størst fremover, og her 
mener vi Aker Solutions er godt ekspo-
nert. De har tatt mange av de nye ordre-

ne som er kommet, og har brukt nedturen 
til å posisjonere seg bra, og får betalt for 
nå. Innenfor subsea er det også en konso-
lidering på gang, og vi tror at det blir en el-
ler annen form for deltagelse fra Aker So-
lutions her.

Vi tar også inn B2Holding. Selskapet dri-
ver med pengeinnkreving, spesielt i Sør- og 
Øst-Europa. Dette er også et område som 
er blitt mer industrielt modent de siste åre-
ne. Tidligere var dette en mer fragmentert 
virksomhet, litt mer cowboy, mens det nå 
kommer aktører som samarbeid godt med 
banker og finansinstitusjoner.

Til slutt tar vi inn Nordic Semiconductor. 
Dette er et av få vellykkede, norske tekno-
logiselskaper, som er innenfor et område 
med sterk vekst. 

DDAKER SOLUTION
Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til olje- og 
gassindustrien. Aker Solutions har om lag 14.000 ansatte i rundt 
20 land. 

DDB2HOLDING
B2Holding er et europeisk finansforetak spesialisert innen inves-
tering i og inndrivning av misligholdte gjeldsporteføljer i tillegg til 
å levere tredjepartsinkassotjenester.

4 %
Delphi har hatt en avkast-
ning på 4 prosent siden 
3. april i en periode der 
Børsen er opp 6 prosent.

* Kurs ved anbefaling og per 3. april er justert for utbtytte på 2,35 kroner fra Tomra, 18 kroner fra Aker og 3,27 kroner fra Atea.
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STIG TØNDER, 
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ESPEN FURNES, 
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FOND

SLIK BØR DU SPARE
Her ser du de beste aksjefondene og hvor mange prosent av 
sparepengene du bør plassere hvor.

LETTVINT SPARELØSNING
Ved å sette alle pengene i det beste globale indeksfondet, har du spredd 
risikoen ganske bra, og gebyrene er lave. Dette kan du gjøre hvis du synes 
løsningen over er for strevsom å sette sammen.

100 % Et indeksfond – KLP aksjeglobal indeks v

I TABELLEN:
● Indeksfond. Har som regel lave gebyrer. Gir avkastning lik markedet det er inne i, forsøker ikke å slå mar-
kedet.

 Kort historikk. Fondet har eksistert i mindre enn fem år. Dermed er ikke vårt terningkast solid begrunnet.
⚅ Hva betyr terningkastene? Terningkast 1: Selg, fondet er utvilsomt dårlig forvaltet. Terningkast 2: Selg, 
fondet er neppe bra nok. Terningkast 3: Selge fondet dersom du finner fond med terning 5 eller 6 i samme 
region/bransje, eller du vil bytte region/bransje. Forhold som taler for likevel ikke å selge: Stor gevinst og 
som er opptjent over mange år slik at du har du opparbeidet stor effekt av skjermingsfradrag og skattefri-
tak på gevinst, som vil utløses ved salg. Terningkast 4: Følg med på fondet ekstra nøye. Nedgraderes det 
til terningkast 3, bør du lete etter et bedre fond. Terningkast 5: Behold. En del aksjefond vipper mellom 5 
og 6. Terningkast 6: Behold.

TALLENE ER OPPDATERT PER 02.05.2018   
Kilde: Dine Penger, UiS og Morningstar. Fondene merket med  har mindre enn fem års historikk å vise 
til, og har derfor ikke en pålitelig DP-indeks. Vi beregner likevel DP-indeks og DP-Terning for disse for å 
finne nye «superfond».

Dine Pengers rangering
DP-

terning
DP-

indeks

Avkastning gebyrer

Siste 
12 mnd.

Årlig 
snitt 

siste 5 år

Maks 
kjøp 

+ salg
Årlig 

forvalt.

Minste 
innskudd 

(i NOK)

25 % globale aksjefond –  STOREBRAND GLOBAL MULTIFAKTOR

25 % globale indeksfond – KLP aksjeglobal indeks v

20 % nye markeder – Handelsbanken vekstmarkeder  Tema 

10 % bransjefond – Eika egenkaptialbevis

10 % norske fond – Danske Invest Norge Vekst

10 % europeiske fond – Nordea European value

INDEKSFOND
G L O B A L E  I N D E K S F O N D
KLP AksjeGlobal Indeks V 6 0,95 5,69 0,00 0,20 3 000,00

Storebrand Indeks - Alle Markeder 5 0,98 6,43 15,76 0,00 0,31 100,00

KLP AksjeVerden Indeks 5 0,96 6,46 15,74 0,00 0,30 3 000,00

DNB Global Indeks 5 0,95 5,39 16,26 0,00 0,31 100,00

Handelsbanken Global Index 3 0,96 7,34 16,42 0,00 0,70 1 000,00

N O R S K E  I N D E K S F O N D
Nordnet Superfondet Norge 6 0,97 27,28 0,00 0,00 100,00

Alfred Berg Indeks Classic 5 1,01 23,24 0,00 0,19 25 000,00

Storebrand Indeks - Norge 5 1,01 23,32 0,00 0,20 100,00

KLP AksjeNorge Indeks II 5 0,99 23,10 12,09 0,00 0,20 3 000,00

DNB Norge Indeks 3 0,95 22,97 11,97 0,00 0,31 100,00

PLUSS Indeks 3 0,88 26,29 11,31 1,00 0,70 50 000,00

A N D R E  I N D E K S F O N D
Nordnet Superfondet Sverige 5 2,98 11,31 0,00 0,00

Nordnet Superfondet Danmark 5 -0,11 0,00 0,00 100,00

Nordnet Superfondet Finland 5 10,10 0,00 0,00 15,00

KLP AksjeEuropa Indeks III 4 1,00 6,74 0,01 0,20 3 000,00

KLP AksjeUSA Indeks III 4 1,03 4,39 0,01 0,20 3 000,00

KLP AksjeAsia Indeks III 4 7,77 0,05 0,20 3 000,00

KLP AksjeNorden Indeks 4 0,90 4,22 14,01 0,20 0,20 3 000,00

Handelsbanken USA Index 4 1,03 6,73 19,88 0,00 0,20 0,00
Handelsbanken Europafond Index 4 0,98 4,59 12,67 0,00 0,21 0,00
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 4 1,00 13,39 11,48 0,50 0,30 3 000,00
Storebrand Indeks - Nye Markeder 3 0,94 11,66 10,88 0,40 0,66 100,00
Handelsbanken MSCI EM Index A SEK 3 0,94 12,78 10,80 0,00 0,66

N O R S K E  F O N D

Danske Invest Norge Vekst 6 1,64 25,52 16,83 2,30 0,75 1 000,00

Landkreditt Utbytte 6 1,59 12,34 16,25 0,85 1,50 300,00

Alfred Berg Gambak* 6 1,55 16,63 19,30 0,00 2,00 300,00

Handelsbanken Norge 6 1,54 0,50 2,00 1 000,00

FORTE Trønder 6 1,50 22,61 19,90 1,50 2,00 500,00

Alfred Berg Aktiv 6 1,38 17,78 16,90 0,00 1,50 300,00

DNB SMB 6 1,36 6,55 13,84 0,00 1,76 100,00

Pareto Investment Fund A 6 1,33 19,15 18,68 1,10 1,80 2 000,00

SEF First SMB A NOK 6 1,26 2,54 13,78 0,40 1,95 1 000,00

Alfred Berg Norge Classic 6 1,24 17,92 14,74 0,00 1,20 5 000,00

Nordea Norge Verdi 5 1,20 8,59 13,68 0,55 1,50 100,00

Arctic Norwegian Equities A 5 1,19 16,70 13,05 0,00 1,88 1 000,00

Delphi Norge 5 1,18 10,44 15,39 0,40 2,00 1 000,00

Nordea Avkastning 5 1,15 16,41 14,78 0,55 1,50 100,00

FORTE Norge 5 1,15 25,82 17,21 1,50 2,00 500,00

Alfred Berg Humanfond' 5 1,14 17,88 14,19 0,00 1,20 300,00

ODIN Norge C 5 1,14 12,59 12,84 0,50 1,83 3 000,00

Storebrand Norge 5 1,13 16,98 13,29 0,40 1,51 100,00

Holberg Norge 5 1,12 14,14 13,90 0,00 1,50 1 000,00

Danske Invest Norge II 4 1,11 20,44 12,82 1,80 1,25 50 000,00

Storebrand Verdi A 4 1,10 20,60 12,67 0,00 2,00 100,00

PLUSS Markedsverdi 4 1,08 22,82 12,64 1,00 0,90 50 000,00

FIRST Generator S 4 1,08 21,85 18,47 0,50 1,50 100 000,00

KLP AksjeNorge 4 1,07 17,51 13,76 0,40 0,75 3 000,00

C WorldWide Norge 4 1,07 17,23 13,31 4,00 1,20 1 000,00

PLUSS Aksje 4 1,06 21,06 12,51 1,00 1,20 50 000,00

Danske Invest Norge I 4 1,06 19,63 12,07 2,30 1,75 1 000,00

Fondsfinans Norge 4 1,03 16,35 14,42 0,00 1,00 10 000,00

Eika Norge 4 1,03 10,47 12,05 2,50 2,00 300,00

Storebrand Vekst 4 1,01 -2,87 15,30 0,40 2,01 100,00

Vibrand Norden 3 0,94 11,58 10,00 2,10 2,00 50 000,00

DNB Norge 3 0,91 15,44 10,33 0,00 1,41 100,00

FIRST Norge Verdi 3 0,89 6,96 12,34 0,40 1,00 1 000,00

DNB Norge Selektiv 3 0,89 22,30 10,91 0,00 1,41 100,00

Pareto Aksje Norge A 2 0,84 14,21 8,50 1,50 0,00 500,00

Pareto Aksje Norge B 1 0,76 15,13 8,37 1,50 2,00 500,00

SEB Norway Focus Fund 5 1,16 24,23 0,75 1,57 0,00

Skandiabanken Framgang Sammen 3 0,96 17,78 0,00 1,20 300,00

AKTIVE AKSJEFOND

N O R D I S K E  F O N D
Arctic Nordic Equities A 6 1,36 11,59 18,84 0,00 1,82 1 000,00

Delphi Nordic 6 1,35 1,42 23,83 0,40 2,01 1 000,00

Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 NOK) 5 1,22 8,77 22,41 0,00 1,62 0,00

Fondsfinans Norden 5 1,12 3,85 0,00 1,50 10 000,00

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden 4 1,05 17,21 15,31 0,00 1,25 1,00

DNB Grønt Norden 4 1,04 4,27 16,57 0,00 1,76 100,00

Stjerneforvalter 
til DNB
Øyvind Fjell  byttet sommeren 2017 ut Delphi Fondene med 
Skagen Fondene. Der rakk han ikke å bli gammel. Nå flytter 
han tilbake til Oslo, og inn i jobben som forvalter i det nordis-
ke teamet til DNB.

Han skal forvalte fondene DNB Norden og DNB Grønt Nor-
den sammen med Kjell Morten Hjørnevik og Odd Lillebostad, 
opplyser DNB i en melding. 

I tiden i Delphi  hadde han hadde ansvaret for det nordiske fon-
det som slo børsen i 14 av de siste 17 år.

– Familien trivdes ikke i Stavanger, og siden jeg nettopp er 
blitt pappa igjen, blir livet litt lettere med base og jobb i Oslo. 
Det er nok reising i jobben som det er, skriver han i en sms til 
Hegnar.no.

– DNB Asset Management har planer om å bli en vesentlig 
større aktør i det nordiske markedet. Ett av tiltakene for å kla-
re dette er å styrke teamet med Fjell, som er en svært erfaren 
og respektert forvalter. Til sammen har vi nå et team med en 
sterk historikk. Vi vet at dette er noe som investorene vekt-
legger tungt når de velger ut sine fond, sier Ola Melgård, kon-
stituert leder for DNB Asset Management, i en kommentar.  
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*) Disse fondene tar årlig suksesshonorar:
Alfred Berg Gambak: 10 % av verdistigning (min 1,8 % og maks 5 %). Skagen Vekst tar på 1 % + 10 % av avkastningen 
over 6 %. Eika Alpha: minimum 1 %, maks 4 %. Skagen Kon-Tiki: 2 % +/- 10 % av avkastningen over/under MSCI Emerging 
Markets (maks 4 % min 1 %). Skagen Global: 1 % + 10 % av avkastningen over MSCI AC World.  Holberg Global og Holberg 
Rurik: 1 % + 10 % av avkastningen over 10 %. Delphi Global: 2 % +/- 10 % av avkastningen over/under MSCI World (maks 
4 % min 0 %). Alfred Berg Humanfond er et idealistisk fond hvor 2 % av forvaltningskapitalen gis til organisasjoner. 
Fondsfinans Global Helse tar 10 % av verdiøkning utover 10 %.

Dine Pengers rangering
DP-

terning
DP-

indeks

Avkastning gebyrer

Siste 
12 mnd.

Årlig 
snitt 

siste 5 år

Maks 
kjøp 

+ salg
Årlig 

forvalt.

Minste 
innskudd 

(i NOK) Dine Pengers rangering
DP-

terning
DP-

indeks

Avkastning gebyrer

Siste 
12 mnd.

Årlig 
snitt 

siste 5 år

Maks 
kjøp 

+ salg
Årlig 

forvalt.

Minste 
innskudd 

(i NOK)

Handelsbanken Nordenfond A1 NOK 4 1,03 4,52 15,88 0,00 1,51 0,00

DNB Norden 4 1,00 3,25 15,81 0,00 1,41 100,00

C WorldWide Norden 3 0,98 -1,23 15,38 4,00 1,40 1 000,00

Handelsbanken Norden Selektiv (A1 NOK) 3 0,97 7,61 15,62 0,00 1,85

Fidelity Nordic A-Dis-SEK 3 0,95 4,67 16,62 5,25 1,96

Eika Norden 3 0,91 2,03 13,30 2,50 1,50 300,00

Holberg Norden 3 0,90 -3,93 14,97 0,00 1,50 1 000,00

ODIN Norden C 3 0,88 -1,12 13,26 0,50 2,00 3 000,00

Alfred Berg Nordic Best Selection 2 0,87 0,36 13,32 0,00 1,50 300,00

Swedbank Robur Nordenfond 2 0,80 13,14 10,39 0,00 1,25 1,00

Eika Alpha* 2 0,78 10,45 11,08 1,50 1,00 300,00

 Fondsfinans Norden 5 1,12 3,85 0,00 1,50 10 000,00

S V E N S K E  F O N D
ODIN Sverige C 6 1,43 -1,36 18,44 0,50 1,20 100,00

Swedbank Robur Sverigefond 6 1,26 3,04 12,61 0,00 1,25 1,00

Carnegie Sverigefond A 6 1,24 -0,40 13,62 0,00 1,43 0,00

Carnegie Småbolagsfond 5 1,21 3,04 21,42 0,00 1,63 0,00

E U R O P E I S K E  F O N D
Nordea European Value 4 1,11 8,36 14,28 6,00 1,83

Handelsbanken Europa Tema 3 0,99 7,88 12,74 0,00 1,60 0,00

PLUSS Europa Aksje 3 0,97 3,77 12,62 2,00 1,20 50 000,00

ODIN Europa C 3 0,97 0,33 13,08 0,50 2,00 3 000,00

Delphi Europe 3 0,97 1,12 13,58 0,40 2,01 1 000,00

DNB Europa 3 0,96 7,42 11,75 0,00 0,76 100,00

Handelsbanken Europa Selektiv 2 0,83 4,61 9,60 0,00 1,85

G L O B A L E  F O N D
Storebrand Global Multifactor 5 1,17 6,84 18,69 0,40 0,76 100,00

Storebrand AksjeSpar 4 1,07 8,83 15,48 0,40 1,00 100,00

Holberg Global A 4 1,03 4,93 16,43 1,30 1,50 1 000,00

Landkreditt Aksje Global 4 1,02 5,79 15,04 0,85 1,25 300,00

Storebrand Global Solutions 4 1,01 7,95 16,88 0,60 0,75 100,00

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 4 1,01 0,74 16,19 0,55 1,50 100,00

Storebrand Global Value 4 1,00 10,45 17,75 0,40 0,76 100,00

Swedbank Robur Småbolagsfond Global 3 0,99 16,64 15,81 0,00 1,25 1,00

Handelsbanken Global Tema 3 0,97 12,15 16,17 0,00 1,40 0,00

Delphi Global* 3 0,96 6,44 16,80 0,40 2,13 1 000,00

PLUSS Utland Aksje 3 0,95 6,13 17,16 2,00 1,20 50 000,00

PLUSS Utland Etisk 3 0,93 5,98 16,62 2,00 1,20 50 000,00

ODIN Global C 3 0,91 3,96 15,25 0,50 1,83 3 000,00

Nordea Aksjer Verden 3 0,91 8,09 13,83 0,50 1,89 100,00

C WorldWide Globale Aksjer 3 0,89 7,21 15,79 3,50 1,40 1 000,00

Nordea Internasjonale Aksjer 3 0,89 0,55 1,56 100,00

Handelsbanken Global Selective 3 0,88 7,23 14,62 0,00 1,91

DNB Fund Private Equity retail B 2 0,87 0,82 10,53 5,00 1,85 1 000,00

DNB Global 2 0,86 7,29 15,75 0,00 1,41 100,00

Alfred Berg Global Quant 2 0,86 6,88 14,09 0,00 1,60 300,00

Eika Global 2 0,84 1,30 12,74 2,50 1,50 300,00

FORTE Global 2 0,84 6,66 10,09 1,50 2,00 500,00

Arctic Global Equities A 2 0,83 5,43 13,13 0,00 2,01 1 000,00

Pareto Global B 2 0,78 0,64 13,16 1,50 1,60 500,00

SKAGEN Global A* 1 0,76 5,27 12,39 0,30 1,00 250,00

FRAM Global 1 0,76 11,12 12,44 0,00 2,00 5 000,00

 KLP AksjeGlobal LavBeta I 3 0,99 0,53 0,15 0,27 3 000,00

 Holberg Global B 3 0,99 1,30 2,02 1 000,00

N O R D A M E R I K A N S K E  F O N D
Handelsbanken America Small Cap A 4 1,11 7,47 20,79 0,00 1,56 1 000,00

Handelsbanken Amerika Tema 3 0,98 8,56 18,95 0,00 1,60 0,00

DNB USA 3 0,92 7,35 18,60 0,00 1,42 100,00

Nordea North American Value 2 0,85 4,48 16,50 6,00 1,83

Nordea North American All Cp 1 0,74 1,45 14,98 6,00 1,82

N Y E  M A R K E D E R
Handelsbanken Vekstmarkeder Tema 4 1,05 17,78 12,58 0,00 1,60 0,00

Nordea Emerging Stars Equity 3 0,99 11,96 12,53 6,00 1,82

Nordea Stable Emerg Mkts 3 0,99 4,61 10,68 6,00 2,11

ODIN Emerging Markets C 3 0,98 13,27 10,13 0,50 2,00 3 000,00

DNB Global Emerging Markets 3 0,97 15,81 11,57 0,00 1,81 100,00

Holberg Rurik A* 3 0,95 13,94 11,51 1,30 2,00 1 000,00

SKAGEN Kon-Tiki A* 2 0,87 7,92 10,31 0,30 2,00 250,00

Delphi Emerging 1 0,72 0,40 2,02 1 000,00

C WorldWide Emerging Markets 1 0,65 16,98 3,79 4,00 1,50 1 000,00

I N D I S K E  F O N D
Carnegie Indienfond 5 1,12 13,93 18,73 0,00 2,26 0,00

DNB Fund India retail A 4 1,04 -0,58 13,22 5,00 1,64 1 000,00

ASIATISKE FOND EKSKL . JAPAN
Handelsbanken Asien Tema 4 1,11 21,21 17,06 0,00 1,50 0,00

C WorldWide Asia A 4 1,05 18,20 18,22 4,00 1,60 1 000,00

DNB Fund Asian Small Cap retail A 4 1,00 5,87 12,92 5,00 1,85 1 000,00

Carnegie Asia 3 0,99 18,14 14,35 0,00 2,06 0,00

Nordea Asian Focus Equity 3 0,93 15,32 14,67 6,00 1,81

L A T I N A M E R I K A N S K E  F O N D
Handelsbanken Brazil A 4 1,01 15,14 3,08 0,00 1,88

Nordea 1 - Latin American Equity 4 1,00 16,72 4,88 6,00 1,95

Handelsbanken Latinamerikafond 3 0,98 7,80 4,03 0,00 1,60 0,00

Ø S T E U R O P E I S K E  F O N D
Swedbank Robur Østeuropafond 4 1,02 12,87 3,85 0,00 1,43 1,00

East Capital Østeuropa 3 0,96 9,51 4,70 0,00 2,60 0,00

Handelsbanken Østeuropafond 3 0,90 2,50 3,74 0,00 1,60 0,00

N O R S K  /  I N T .  F O N D
DNB Barnefond 4 1,03 14,55 11,88 0,00 1,41 100,00
Eika Spar 3 0,88 8,51 12,17 3,00 2,00 300,00

 SR-Utbytte B 4 1,00 13,12 2,50 1,75 500,00
 SR-Utbytte A 4 1,00 13,12 2,50 1,75 500,00

A N D R E  R E G I O N A L E / I N T E R N A S J .  F O N D
SPV Aksje 4 1,10 10,89 13,82 3,30 1,96 3 000,00

Handelsbanken Multi Asset 100 4 1,07 7,63 15,35 0,00 1,63

Handelsbanken Fund Russia Shares A 4 1,03 -3,89 7,18 0,00 2,49 1 000,00

Carnegie Rysslandsfond 3 0,99 -1,34 5,60 0,00 2,53 0,00

DNB Aktiv 100 3 0,96 8,88 15,33 0,00 1,43 100,00

Danske Invest Horisont Aksje 3 0,95 11,38 13,40 2,00 1,74 1 000,00

East Capital Ryssland 3 0,93 5,62 2,89 0,00 2,64 0,00

Swedbank Robur Rysslandsfond 3 0,92 5,49 5,25 0,00 2,43 1,00

Carnegie Afrikafond 2 0,86 23,94 4,02 0,00 2,60 0,00

ODIN Finland C 2 0,84 4,06 16,59 0,50 2,00 3 000,00

Nordea African Equity 2 0,84 16,61 4,03 6,00 2,38

SKAGEN Vekst A* 2 0,79 2,21 11,81 2,30 1,00 250,00

BRANSJEFOND
B R A N S J E F O N D  –  E I E N D O M
SKAGEN m2 A 3 0,88 4,00 1,50 250,00

Swedbank Robur Realinvest 2 0,85 7,22 11,99 0,00 1,26 1,00

ODIN Eiendom C 2 0,84 9,99 15,65 0,50 2,01 3 000,00

B R A N S J E F O N D  –  F I N A N S
Eika Egenkapitalbevis 5 1,23 12,18 15,69 2,50 1,50 300,00

DNB Finans 3 0,88 7,90 14,65 0,00 1,21 100,00

B R A N S J E F O N D  –  H E L S E
DNB Health Care 5 1,15 1,10 19,79 0,00 1,50 100,00

Arctic Aurora LifeScience A NOK 5 1,13 0,77 0,00 2,11 1 000,00

Fondsfinans Global Helse* 4 1,02 -7,93 17,07 0,00 1,00 10 000,00

C WorldWide Medical 1 0,75 -4,36 13,23 4,00 1,70 1 000,00

B R A N S J E F O N D  –  T E K N O L O G I
DNB Telecom 4 1,08 0,73 12,77 0,00 1,50 100,00

DNB Teknologi 4 1,04 14,76 30,31 0,00 1,51 100,00

Ø V R I G E  B R A N S J E F O N D
Nordea Global Climate & Envir 5 1,21 5,69 18,36 6,00 1,82

Handelsbanken Hållbar Energi 5 1,15 13,39 16,25 0,00 1,56

DNB Miljøinvest 3 0,96 17,29 16,27 0,00 1,77 100,00

ODIN Energi C 1 0,48 5,26 -3,68 0,50 2,00 3 000,00

DNB Navigator 1 0,58 -0,61 -4,18 0,00 1,79 100,00

0
0
0
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J A P A N S K E  F O N D
Handelsbanken Japan Tema 4 1,09 16,73 14,12 0,00 1,61

K I N E S I S K E  F O N D
Handelsbanken Kinafond 6 1,27 24,55 20,22 0,00 1,85
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PENGETORGET FONDSPROFILEN

Du kan både spare i fond og støtte en ideell organisasjon samtidig. Men det koster.
Tekst: JAN REVFEM     Foto: ADRIAN NIELSEN 

E
r du opptatt av  etikk og forvaltning og vil gi 
bort noe av oppsparte midler, finnes et ak-
sjefond for deg. Alle verdipapirfond har et-
ter hvert fått etiske retningslinjer, men i Al-

fred Berg Humanfond er etikken spesielt viktig. Her 
kan andelseierne i fondet velge mellom drøyt 50 or-
ganisasjoner de årlig vil støtte med 2 prosent av fond-
smidlene.

I bunn for forvaltningen ligger FNs prinsipp for bæ-
rekraftige investeringer. Fondet har også et etisk in-
vesteringsråd bestående av representanter fra orga-
nisasjonene som mottar støtte. 

– Det spesielle hos oss er at det sitter eksterne repre-
sentanter i rådet. Etikkrådet er et rådgivende råd, for-
di alle investeringsbeslutninger etter loven må tas av 
forvalter, sier forvalteren Leif Eriksrød til Dine Penger.

Daværende Banco  Fondsforvaltning lanserte i 1999 det 
etiske aksjefondet Banco Humanfond. Nyskapnin-
gen hadde etiske investeringskriterier og to prosent 
utdeling av forvaltningskapitalen ved årsslutt til ide-
elle organisasjoner. Alfred Berg har senere tatt over 
forvaltningen. Fondsforvalteren har lenge hatt sam-
funnsansvarlige investeringer som en del av porteføl-
jestyringen i Norge. 

– Banco var ute med det første etikkfondet i Norge, 
men det etiske er etter hvert blitt en hygienefaktor i 
forvaltningen av fond, sier Eriksrød. 

– Hvordan finner dere frem til de riktige aksjene?  
– Først bruker vi det internasjonale rådgivningsby-

rået MSCI til å kartlegge alle selskapene. Nye selskaper 
må gjennom en utvelgelsesprosess, der det kommer 
opp et trafikklys. De med rødt lys investeres det ikke i.

Fondet investerer ikke i selskaper som produserer vå-
pen, alkohol og tobakk, eller som bryter vesentlige 
etiske kriterier. Disse kriteriene omfatter menneske-
rettigheter, barnearbeid, arbeidsmiljø og miljø. 

– Etter hvert er det lagt mer vekt på miljø. Vi ivret 
blant annet for at Statoil skulle trekke seg ut av tjære-
sand i Canada. Ellers vektlegger vi prinsipper for god 
eierstyring, åpenhet, og at majoritetsaksjonær ikke 
overkjører minoritetsaksjonærer. Og da Verdipapir-
fondenes forening reviderte sine retningslinjer, bruk-
te de humanfondet som mal, sier Eriksrød. 

Et selskap som Arcus faller igjennom, fordi de driver 
med spritproduksjon. 

– Kongsberg Gruppen er i grenseland, ettersom de 
fremstiller utstyr for å forbedre presisjonen til våpen, 
eksemplifiserer Eriksrød. 

PLASSERER PENGER: Den erfarne forvalteren Leif Eriksrød forvalter Alfred Berg Humanfond. 

Idealistenes fond
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Fondsprofilen er 
en fast spalte hvor 
vi profilerer et ver-
dipapirfond i hver 
utgave. Målet er 
å presentere et 
bredt utvalg fond 
og forvaltnings-
strategier.  

Fondsprofilen gir  
hverken kjøps- eller salgs-
anbefalinger. Vi minner 
om at historisk avkastning 
ikke er noen garanti for 
fremtidig avkastning, og 
at investeringsstrategier 
som har gitt gode resul-
tater, ikke behøver å gjøre 
det samme i fremtiden.

F O N D S P R O F I L E N
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Alfred Berg Humanfond
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«Uetisk» virksomhet kan maksimalt utgjøre fem 
prosent av omsetningen i selskapet.

Humanfondet har  mange spareavtaler. Månedlig spa-
ring er relativt lav, opp til 1000 kroner. En forvalt-
ningskapital på ca. 130 millioner kroner betyr over 2,5 
millioner kroner i året til organisasjonene. 

– Hva vet dere om kundene i fondet?  
– Dette er et fond for mer idealister og en fin måte 

å støtte organisasjoner på. Skattedirektoratet har en 
liste over organisasjoner som kvalifiserer for skattefra-
drag, som Amnesty International, Kirkens Nødhjelp el-
ler Kreftforeningen. Det er veldig mange privatperso-
ner i fondet, og noen stiftelser som kombinerer sparing 
med å støtte organisasjoner de er glad i, svarer Eriks-
rød.

– Det ideelle elementet er også en måte å spare skatt 
på, ettersom den skattbare gevinsten blir lavere ved 
salg av andeler. Vi trekker fra to prosent av kapitalen 
nyttårsaften, og andelskursen faller la oss si fra 250 til 
245. Utbetalingen av midlene skjer i februar/mars etter 
den enkeltes ønske, og vi står for all administrasjon. Vi 

tjener ikke på dette, forsikrer Eriksrød. Årlig forvalt-
ningshonorar i fondet utgjør 1,2 prosent.

Alfred Berg Humanfond er et såkalt fond-i-fond i det 
brede aksjefondet Alfred Berg Norge, med 3,5 milliar-
der i forvaltningskapital. 

– Alfred Berg Norge er et av våre «snilleste» fond. 
Den aktive forvaltningen i fondet utgjør 30 prosent. Vi 
kan ha et avvik fra fondsindeksen på inntil tre prosent-
poeng på aksjer, fem prosentpoeng på sektorer, sier 
Eriksrød om mandatet. 

– Vi er ellers et team på tre personer som følger det 
norske aksjemarkedet og bruker et «scorecard» i ut-
velgelsen. Her rater vi selskapene etter verdsettelse og 
markedsstemning, mest det første, sier han om aksje-
plukkingen.

Gjennomsnittlig årlig  avkastning til humanfondet siden 
oppstarten i 1999 er 8,58 prosent, 6,44 prosent etter 
utdeling. I samme tidsrom har referanseindeksen Oslo 
Fondsindeks steget med 7,61 prosent.  

– Husk at utdelingen slår ut 2 prosentpoeng på av-
kastningshistorikken, minner Eriksrød om.    

Nye selskaper må gjennom en utvelgelsesprosess, der det kommer 
opp et trafikklys. De med rødt lys investeres det ikke i.

Alfred Berg Humanfond
Norsk aksjefond
Forvaltningskapital:  132,6 mill.
Forvaltningshonorar:  1,2 %

Syv største plasseringer
Statoil ASA  9,87 %
DNB ASA 8,33 %
Norsk Hydro ASA 7,27 %
Telenor ASA 6,26 %
Subsea 7 SA 4,39 %
Tomra Systems ASA 4,39 %
Aker BP ASA 4,36 %

Finans

Energi

Konsum

Materialer

Industri

Alfred Berg Humanfond,
sektorfordeling

25,4 %

12,8 %

10,8 %

17,1 %
19,9 %
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PENGETORGET FOND

Da Ingebjørg Johnsrud var fem år gammel, begynte foreldrene å spare i fond til 
henne. Det ga en god start på voksenlivet.    
Tekst: KIM DANIEL LINDEGAARD Foto: KRISTER SØRBØ

Slik gir du bort fond          i gave    

T
idlig i 20-årene hadde Johns-
rud 300 000 kroner i oppspar-
te midler, og kunne bruke dette 
som egenkapital til å kjøpe sin 

første leilighet.
– Foreldrene mine sparte i fond til meg 

fra jeg var fem til jeg var 20 år. Det gjorde 
at jeg kunne kjøpe egen bolig i Oslo allere-
de da jeg var ferdig å studere og hadde fått 
jobb, i en alder av 23 år, sier hun.

Ved å sette inn omtrent en tusenlapp 
hver måned, fikk Johnsrud en fot innenfor 

boligmarkedet såpass tidlig.
– Jeg hadde aldri klart å kjøpe bolig i 

20-årene uten denne hjelpen. For to år si-
den solgte jeg leiligheten og kjøpte en ny, 
sammen med samboeren min. I denne peri-
oden steg boligprisene voldsomt, så jeg har 
utvilsomt vært heldig!

Spareøkonom  Bjørn Erik Sættem i Nordnet 
anbefaler å sette til side penger på vegne av 
barna så tidlig som mulig, og mener aksje-
sparing er et fornuftig valg siden sparehori-

sonten kan bli opptil 20 år. Han har selv tre 
barn, og månedlig spareavtale til alle tre.

– Vi har romslig økonomi, så vi sparer 
hele barnetrygden. Den eldste, som nå er 
syv år, startet vi med å spare halvparten i 
bank og halvparten i aksjefond, fordi kona 
syntes 100 prosent aksjer var for risika-
belt. Med barn nummer to har vi valgt kun 
aksjefond. Samtidig gjorde vi også om til 
100 prosent aksjer for vår eldste sønn. For 
nummer tre, som nå er ett år, har vi valgt 
å opprette en spareavtale i mitt navn, og 



0
0
0

DINE PENGER    NR. 6 2018

Slik gir du bort fond          i gave    

Kommunikasjons-
rådgiver Cecilie 
Skjennald i DNB. 
Foto: Stig B. Fiksdal

Spareøkonom 
Bjørn Erik Sættem i 
Nordnet. 
Foto: Taral Jansem

SMART SPARING: 
Ingebjørg Johnsrud 
hadde 300 000 kroner 
i oppsparte midler 
da hun skulle kjøpe 
leilighet.

7 ÅR: Kan åpne 
bankkonto og få be-
talingskort, hvis forel-
drene samtykker. 
Det er banken som 
bestemmer alders-
grensen: DNB har ti 
år, mens Nordea og 
Sparebank 1 har en al-
dersgrense på syv år.

13 ÅR: Barnet kan 
ta arbeid som for 
eksempel barnevakt, 
avisbud eller jord-
bærplukker. Arbeidet 
må være enkelt, det 
må ikke gå utover 
skole eller helse, 
og foreldrene må 
samtykke.

14 ÅR: Har rett til å 
bli hørt av foreldrene 
i økonomiske spørs-
mål, for eksempel 
om mor eller far skal 
bruke barnets spare-
penger til noe.

15 ÅR: Kan ta vanlig 
lønnet arbeid, men 
foreldrene kan si 
opp arbeidsavtalen 
dersom «oppfostring 
og velferd krever 
det». Har også rett 
til å bestemme over 
pengene de selv har 
tjent, men foreldrene 
kan sette grenser.

16 ÅR: Med sam-
tykke fra foreldrene 
kan den mindreårige 
søke lån og stipend i 
Statens lånekasse for 
utdanning.

17 ÅR: Barn mellom 
13 og 16 år skatter 
bare av inntekt, mens 
eventuell formue 
føres i foreldrenes 
selvangivelse. Ved 
fylte 17 år skal både 
inntekt og formue i 
selvangivelsen.

18 ÅR: Bestemmer 
selv i alle økonomiske 
saker.

F A K T A

BARN, 
PENGER  
OG ALDERS- 
GRENSER

markere kontoen med barnets navn, siden 
det er lettere, sier Sættem.

Skattemessig er det ingen forskjell om 
man velger å spare i barnets eller foreldre-
nes navn. Barn vil uansett inngå i foreldre-
nes skatteligning.

– Det enkleste er å kjøpe aksjefond i en 
av foreldrenes navn, og merke kontoen 
med barnets navn. Da kan kjøpet gjøres på 
nett og signeres ved hjelp av Bank ID på 1-2-
3. Skal du kjøpe i barnets navn, er det mer 
kronglete. Da må normalt begge foreldre 
signere, og man må sende inn fysiske papi-
rer, og kopi av barnets legitimasjon, påpe-
ker Sættem.

Han har gitt  fond i dåpsgave til nevøer, nie-
ser og fadderbarn – og dette har flere gan-

ger ført til at foreldrene har videreført den 
spareavtalen i fond. Å gi bort et verdipapir 
som den mindreårige kan få glede av frem i 
tid, behøver ikke å være komplisert, ifølge 
kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjenn-
ald i DNB.

– Det er veldig enkelt å gi fond i gave. Det 
eneste du trenger er navn og fødselsnum-
mer (11 siffer) på mottager av gaven. Min-
stebeløpet er 100 kroner og du kan velge 
om du vil gi et engangsbeløp eller oppret-
te en månedlig spareavtale. Fond som gave 
bestilles i nettbanken og du kan også be-
stille et gavebrev som konfirmanten får. 
Det er ingen etablerings- eller forsen-
dingskostnader, sier hun.

Skjennald  opplyser at dersom man skal gi 
fond i gave til et barn som ikke er DNB-kun-
de, er det et krav om at mottager først opp-
rettes som kunde. For å kunne gjøre dette, 
må det hentes inn noe mer informasjon.

– I tillegg til fødselsnummer og navn på 
mottager, trenger du kopi av fødselsattest, 
samt fødselsnummer og navn på begge 
vergene til mottager, forklarer hun.

Ved kjøp av  verdipapir som gave, er det for-
delaktig med en lang tidshorisont, mener 
Skjennald. Analytiker og redaktør i Mor-
ningstar, Thomas Furuseth, er enig i at 
pengene bør stå i noen år dersom det skal 
investeres i aksjer.

– Jo tidligere man kommer i gang med 
aksjesparing til barn, desto større avkast-
ning kan man oppnå over tid grunnet ren-
tesrente. Hvis du tenker at barnet vil tren-
ge penger til førerkort for eksempel, kan 
det være lurt å gi verdipapiret i løpet av de 
første leveårene, tipser han.

Noen tenker kanskje at det er vanskelig å 
gi fond i gave til en mindreårig, men det be-
høver det ikke være.

– Dersom du bruker funksjonen «Fond i 
gave» i nettbanken, vil mottager av gaven 
automatisk være eier av gaven. Hvis motta-
ger er under 18 år, er det verge til mottager 
som disponerer verdipapiret fram til mot-
tageren blir myndig. Viktig å få med at du 
som giver kan be om en gaveerklæring på 
kjøpet. Det betyr at kjøpet unntas overfor-
mynderiet uavhengig av beløpets størrel-
se, sier Skjennald i DNB. 

En annen  måte å gjøre det er på er å kjøpe 
verdipapirer i givers navn. Fordelen ved at 
verdipapirene står i givers navn, er at det 
kan være enklere å disponere via givers 
nettbank – kanskje særlig hvis det er snakk 
om en spareavtale.

– Dette blir en individuell vurdering for 
den enkelte, hvor størrelsen på beløpet og 
råderett over kontoen over tid, vil være vik-
tig for nettopp denne vurderingen. Det fin-
nes fordeler og ulemper ved begge alterna-
tiver. Dette kan forvalter/megler eller bank 
gi deg mer informasjon om, forteller daglig 
leder Lene M. Refvik i Aksje Norge.  

Det er vel-
dig enkelt 
å gi fond i 
gave. Det 
eneste du 
trenger er 
navn og 
fødsels-
nummer 
(11 siffer) 
på mot-
tager av 
gaven.
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ELISABETH REALFSEN,  
REDAKTØR I FINANSPORTALEN

BANK

Innskuddsrenter er innhentet 25. april. Minstekrav til sparekonto:  
Minst 12 frie uttak per år. Med forbehold om endringer og feil i bankenes prislister. 

Lånerenter er innhentet 25. april.

Forutsetninger: Vi har kun med landsdekkende aktører i oversikten. Vi tar ikke 
med produkter som krever medlemskap i en organisasjon eller fast sparing. Alle oppgitte 
renter er effektive renter. Prisene er beregnet ut fra et lån med 20 års løpetid.
Kilde: FINANSPORTALEN.NO

FAST LÅNERENTE
7 5  %  S I K K E R H E T  1  M I L L I O N 7 5  %  S I K K E R H E T  2  M I L L I O N E R
Binding i 5 år Rente Binding i 5 år Rente
Fana Sparebank 2,91 Fana Sparebank 2,75

KLP Banken 2,92 KLP Banken 2,85

Sandnes Sparebank 3,01 Sandnes Sparebank 2,92

Sparebanken Østlandet 3,01 DNB 2,95

DNB 3,02 Sparebanken Østlandet 2,95

Binding i 10 år Rente Binding i 10 år Rente
Fana Sparebank 3,32 Fana Sparebank 3,26

Danske Bank 3,36 Danske Bank 3,31

DNB 3,43 DNB 3,36

Sandnes Sparebank 3,47 Sandnes Sparebank 3,38

SpareBank1 SR-Bank 3,47 SpareBank 1 SR-Bank 3,39

FLYTENDE LÅNERENTE
7 5  %  S I K K E R H E T  1  M I L L I O N 7 5  %  S I K K E R H E T  2  M I L L I O N E R
De fem billigste Rente De fem billigste Rente
Storebrand Bank  2,08 Storebrand Bank 2,07

NORDirektebank  2,31 Landkreditt Bank 2,13

BN Bank  2,51 BN Bank 2,21

Landkreditt Bank  2,55 Boligkreditt.no 2,27

Din Bank  2,62 Sbanken 2,30

Storbankene Storbankene
Danske Bank 2,90 Danske Bank 2,69

Nordea 3,00 Nordea 2,71

DNB 3,07 DNB 2,75

HØYRENTE I BANK
I N N S K U D D  F R A  5 0  0 0 0  K R I N N S K U D D  5 0 0  0 0 0
De fem beste Rente De fem beste Rente
Avida Finans 2,05 Avida Finans 2,05

BB Bank 1,97 Maritime & Mechant Bank 2,00

MyBank 1,97 BB Bank 1,97

Bluestep Bank 1,95 MyBank 1,97

Komplett Bank 1,95 Bluestep Bank 1,95

Storbankene Storbankene
DNB 0,55 Sparebank 1 SR-Bank 0,65

Danske Bank 0,30 DNB 0,55

Sparebank 1 SR-Bank 0,30 Danske Bank 0,30

Nordea 0,20 Nordea 0,20

O
pplevelsen av å  være 
på topp er selvføl-
gelig avhengig av ni-
vået man er på i for-

hold til omgivelsene. For en 
danske rager Himmelbjerget 
hele 147 meter over havet. En 
nordmann vil imidlertid trekke 
på skuldrene, vise til at Slemdal 
stasjon i Oslo ligger på samme 
nivå, og mene at ingen ved sine 
fulle fem kan finne på å kalle 
det en topp.   

På samme måte  er det med inn-
skuddsrenter. Mange vil ta en 
titt på de beste innskuddsren-
tene og mene at nivået for ti-
den er så lavt, at selv de beste 
er komplett latterlige. Andre 
vil peke på at når styringsren-
ten er på en halv prosent og Ni-
bor vaker rett over ett-tallet, 
er det ikke mer å forvente. Så 
langt, så godt.

Men hvor langt ned i dagens 
rentelandskap kan man gå, og 
fremdeles hevde at man er på 
en topp? 50.000 kroner er jo 
en sum de fleste vil oriente-
re seg mot topprentemarke-
det for å plassere. Men på tur i 
dette landskapet kan man fort 
gå seg vill hvis man kun følger 

skiltene som peker mot «topp-
rente». Aller nederst i ter-
renget kan man snuble over 
Sparebanken Øst sin «Topp-
rente pluss», som gir null pro-
sent rente ved dette beløpet. 
Hele én million kroner må man 
ha, for å komme opp på platå-
et med 1,7 prosent avkastning. 
Turens nest laveste høyde når 
man ved Aurland Sparebanks 
«Topprentekonto», hvor man 
får 0,05 prosent rente, til man 
ved hundre tusen kroner gjør 
seg fortjent til 0,2.

Vi vandrer videre  i lavlandet, og 
kommer til Fornebukonto høy-
rente. Den gir 0,05 prosent på 
alt under hundre tusen. Kan 
man strengt tatt kalle det høyt 
når styringsrenten er ti ganger 
så høy? Snakker vi strengt tatt 
om tuer her, og ikke høyder?

Så må landets banker tilgi 
oss denne lille harselasen. Det 
er ikke forbudt å bekle selv de 
laveste høyder med flotte navn, 
som våre danske venner jo gjør. 
Men når en norsk kommen-
tator trekker på smilebåndet 
over navnebruken, vil kanskje 
andre gjøre det, også. 
NB: Turen er tatt 27. april i år. 

Snublende 
lave topprenter
I lavlandet for innskuddsrenter blir tuer 
til topper.

Mange vil ta en titt på de beste innskuddsrentene 
og mene at nivået for tiden er så lavt, at selv de 
beste er komplett latterlige.
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PENGETORGET BANK

PROGRAMFORPLIKTET: Banksjef Magnar Øyhovden i Sbanken holder seg foreløpig unna fordelsprogrammer. Foto: Sbanken

D
anske Bank  gjorde i forrige utgave av Dine 
Penger et poeng av at sammenlikning av 
innskudds- og utlånsrenter ofte er lite rele-
vante. Det skyldes at mange husholdninger 

i dag omfattes av kundeprogrammer med spesialbe-
tingelser. Men én bank har alltid skilt seg ut her: Sban-
ken, tidligere Skandiabanken.

– Vi har en grunnleggende tro på at produktene våre 
må være gode nok i seg selv. Vi synes det er i overkant 
mye innpakking av tjenester i kundeprogrammene, og 
at kundene gjennomskuer dette. I mange tilfeller blir 
det en innlåsing av kunden, sier banksjef Magnar Øy-
hovden i Sbanken til Dine Penger. 

Banksjefen er  skeptisk til den omfattende innpakkin-
gen.     

– Mange har spurt meg om dette, og beviset ligger i 
at vi er den banken som scorer desidert høyest av de 
norske bankene på kundelojalitet og kundetilfredshet, 
som Norsk Kundebarometer. Noen fordeler kan være 
bra, men de skaper mye forvirring. 

– Så det er helt uaktuelt for Sbanken å introduse-
re slike programmer? 

– Vi har jo fordeler i kortene våre, som forsikring og 
gebyrfrie uttak i utlandet. Det er et grenseland her for 

hvilke fordeler kundene kan få, men de skal ikke få en 
rente som er subsidiert av andre tjenester.

– Går dere ikke glipp av kunder på denne måten?
– Vi tror vi vinner flere kunder enn det vi taper. De 

mest lojale kundene hos oss er de som har vært inne-
låst i andre kundeprogrammer. Programmene gjør 
det uoversiktlig i markedet, og det er mer uoversiktlig 
enn på lenge. Prislisten vår er på én side og svært over-
siktlig. Vi tror på transparens og å gjøre det så enkelt 
som mulig.

Alle kundene  i Sbanken får riktignok ikke de samme be-
tingelsene.

– I en viss grad er det nok kryssubsidiering mellom 
kundene, men vi differensierer på vår måte gjennom 
belåningsgraden på boligen. Belåner du boligen med 
50, 75 eller 85 prosent, blir prisen annerledes, sier 
banksjefen. 

Sbanken tilbyr i dag 2,30 prosent i effektiv rente for 
boliglån over 2 millioner kroner innenfor 75 prosent av 
takst. Det er blant de beste i markedet. For lån over 1 
million er renten 2,65 prosent. På sparekonto får kun-
dene 0,90 prosent på beløp over 100 000 kroner, bed-
re enn det de største bankene tilbyr, men langt dårlige-
re enn de beste sparerentene i markedet. 

Sier nei til program
Sbanken har aldri tilbudt fordelsprogrammer og vil neppe gjøre det heller.
Tekst: JAN REVFEM 

De mest 
lojale kun-
dene hos 
oss er de 
som har 
vært inne-
låst i andre 
kundepro-
grammer.
MAGNAR  
ØYHOVDEN, BANK-
SJEF I SBANKEN
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VG LØSSALG

RETURUKE 01 kr 89,00

FÅ ET SØMLØST GENERASJONSSKIFTE DETTE BØR DU UNNGÅ

DINE PENGER

Har du familiebedrift?

– Jeg trenger ytre press for ikke å forfalle
MILLIARDÆR JENS ULLTVEIT-MOE:

SLIK BLIR DU
BOLIGKONGE

 12 TIPS FOR DEG SOM VIL LEIE UT          STIAN (28) EIER OVER 100 BOLIGER     

MØT I 

DE SOM HAR 

I LYKKES

LADBARE  
HYBRIDER 

DISSE BLIR
AVGIFTS- 

VINNERNE 

DIGITAL  
VALUTA 

DETTE MÅ  
DU VITE OM

BITCOIN

PRISTEST: 

AKSJE- 
SPARE- 
KONTO

SYKDOM 
SKILSMISSE
RENTEHOPP
LEDIGHET

NR. 10/2017 – GJØR LIVET RIKERE

DINE PENGER

VG LØSSALG
RETURUKE 45 kr 89,00

SLIK RAMMES DU AV:

EGEN BEDRIFT?
VELG RIKTIG SELSKAPSFORM 
IPS: SPAR MED RENTEFRITT  
«LÅN» FRA STATEN
FONDSKONTO,  
HVA SKJER NÅ?

– Hadde jeg visst hvor galt det sto 
til, hadde jeg ikke sagt ja til jobben.

ROSENBORG-SJEF TOVE MOE DYRHAUG

5 MÅTER DU KAN  
SELGE BILEN PÅ
IKKE ALT ER KJAPT,  

TRYGT OG BILLIG

BETALE NED 
GJELD ELLER  

KJØPE AKSJER? 
  HALLGEIR  

FORKLARER 
HVA SOM  

LØNNER SEG

Hvor mye 
tåler din  
økonomi?

FÅ MER  
VARME FOR  

PENGENE

NY
SPAREMÅTE

KLARKUTT SKATT 
 –SPAR SMART

0
0
0
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OUTLET-KONGEN ÅDNE SØNDRÅL:
– Jeg har gått på trynet flere ganger. 

RENTEBOMBER 
 I BORETTSLAG

NORGES

BESTE HYTTE-

OMRÅDER

SLIK 

FUNGERER  

AKSJE- 

SPAREKONTO

STOR KÅRING: 
HER FÅR DU 
MEST SNØ 
FOR PENGENE

DERFOR ER
IPS EN GAVE

TIL ALLE

06
TIPS TIL 

BILLIGERE 
FORSIKRING

RETURUKE 41 kr 89,00
VG LØSSALG

NR. 8/2017  – GJØR LIVET RIKERE

DINE PENGER

VG LØSSALG
RETURUKE 37 kr 89,00

Gjør karriere 
hjemmefra

Pristest:
Turutstyr

Smarte 
bruktbil-

kjøp for 
familien

vinner-
aksjer

16BLI SJEF OVER EGEN TID

SLIK
PRISER
DU DEG

HAR DU 

DET SOM 

KREVES?

20
SMARTE 

RÅD

NR. 7/2017  – GJØR LIVET RIKERE

DINE PENGER

VG LØSSALG
RETURUKE 33 kr 89,00

– Det var nære på at alt gikk opp i røyk
MANNEN BAK XXL, ELKJØP OG NÅ POWER:

Ekspertene  
styrer unna elbil

TROR ANDRE KJØP ER BEDRE

Bør du binde  
renten nå?

KVADSHEIM ANALYSERER

Billig og dyrt  
i Vestfold

VI SJEKKER HYTTEMARKEDET

ANDERS 
TANDBERG-
JOHANSEN,
teknologi-
aksjer

HÅKON H. 
SÆTRE,
nordiske 
aksjer

VINNERFOND
EKSPERTENE BAK NORGES

STOR OVERSIKT: HER ER NORGES BESTE FOND          KUN 1 AV 3 SLÅR BØRSEN       

LARS ERIK 
MOEN,
norske  
aksjer

HÅVARD 
OPLAND,
europeiske 
aksjer

SVERRE 
BERGLAND,
teknologi-
aksjer

DINE PENGER
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Fra pengesluk 
til pengemaskin

ØK VERDIEN PÅ HYTTA: 

Dette koster de nye hyttene

Nå er det enklere å leie ut

Sett bort vedlikeholdet

VG LØSSALG
RETURUKE 25 kr 89,00

Hva er egentlig 
sykliske aksjer?

OG HVORFOR VIL ALLE  
EKSPERTENE HA DEM?

Best forsikring  
til ferieturen

VI KÅRER NORGES  
BESTE REISEFORSIKRING

Eviva España, 
prisene stiger!

ÅTTE ÅR MED PRISFALL  
OVER PÅ COSTA BLANCA

BLE SØKKRIK ETTER TABBE:
– Jeg elsker å tjene penger og se at de vokser

10
TIPS TIL UNGE  
BOLIGKJØPERE
SLIK TAKLER DU  
DE NYE KRAVENE

DNB: KJØP  
LAKSEAKSJER 
EKSPERTENES  
NYE AKSJERÅD

ENKLERE Å  
SELGE BILEN 
SLIK GJØR DU DET 
SMART OG TRYGT

DINE PENGER    NR. 5 2017

0
0
0

DINE PENGER
NR. 5/2017 – GJØR LIVET RIKERE

VG LØSSALG
RETURUKE 21 kr 89,00

Leasing på 
ville veier

5 råd for å styre 
unna overraskelser

9 av 10 får 
ekstraregning

Når kan leasing  
faktisk være lurt? 

ADVARSEL! VIKTIG TRAFIKKMELDING: 

Billig å være 
norsk i Danmark

... MEN ALT KAN IKKE  
KJØPES FOR PENGER

Trønderfond 
knuste børsen

VAR DET FLAKS  
ELLER DYKTIGHET?

Historien om  
Silvers fall
FIRE GRAFER SOM  

FORKLARER KOLLAPSEN

SPEKTER-SJEFEN OM SJIKANEN:
– Det er ikke småtteri. Jeg blir oppriktig lei meg.

VANENE SOM 
GJØR DEG RIK
HVA HAR  
VERDENS RIKE  
TIL FELLES?
 

SPAR SMART  
TIL BARNA
HALLGEIR 
KVADSHEIM  

  SLAKTER       
 SPAREGRISEN

 

DETTE KOSTER 
OPPUSSINGEN
PRISEN FOR 
KJØKKEN, BAD, 
PEIS, GULV OG 
BALKONG

26 SIDERS

 SKATTE- 
SPESIAL 

INDUSTRI-LEDEREN LINN CECILIE MOHOLT:

DINE PENGER
NR. 4/2017 – GJØR LIVET RIKERE

VG LØSSALG
RETURUKE 17 kr 89,00

– Norske bedrifter er noen sinker

Lønner det seg å 
kjøpe utleiebolig?

GULLGRUVE/FALLGRUVE:  
DETTE BØR DU VITE

Norges mest  
verdifulle sedler

SE TUSENLAPPEN SOM  
ER VERDT ÉN MILLION

KUTT SKATTEN
 SKATT PÅ  

UTLEIE  

FRADRAG 

FOR REISER   FRADRAG  

FOR BARN

  SKATT 

PÅ FOND OG 

AKSJER

KUTT

  FORMUES- 

  SKATTEN

18 aksjer du  
kan bli rik på

DINE PENGERS EKSPERTER 
KNUSER BØRSEN

  

SKATTEFRIE 

         FRYNSE-

         GODER

DINE PENGER
NR. 3/2017 – GJØR LIVET RIKERE

TRØBBEL MED 
HÅNDVERKERE
SLIK FÅR DU
VILJEN DIN

KJØP DEG  
FRITID
ADJØ TIL
HUSARBEID

VI KASTER
TERNINGEN: 166
AKSJEFOND

VG LØSSALG
RETURUKE 13 kr 89,00

Kvitt deg med
megleren

ENKLERE Å SELGE BOLIGEN SELV

Slik blir du  
en  børsvinner
FINN VINNERAKSJENE – LÆR SNARVEIENE

Lut lei av
pengekrangel?
LES HALLGEIRS BESTE TIPS

0
0
0
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Slik får du bedre 
singeløkonomi

Bolig

Støt te til deg 
med barn

Skat t

Ekspertenes 
beste råd

– Flere liker ikke hvordan jeg uttaler meg
MILLIARDÆR STÅLE KYLLINGSTAD:

DINE PENGER

BILLIGST 
FLYPLASS- 

PARKERING

15 AKSJER
EKSPERTENE 

HAR TRO PÅ

FORSKJELLEN 
PÅ BILLIG OG DYR 

SKISMURNING

KVADSHEIM GUIDER DEG: DETTE MÅ DU VITE            FORDELER OG ULEMPER

GÅ AV MED TIDLIG PENSJON?
VG LØSSALG

RETURUKE 09 kr 89,00

Avgifter

NR. 1/2017 – GJØR LIVET RIKERE

DINE PENGER

0
0
0

VG LØSSALG

RETURUKE 5 kr 89,00 – Det har vært flere inkassovarsler 
fra banken opp gjennom åra

NIKITA-GRÜNDER INGER ELLEN NICOL AISEN

NYTT ÅR – NY ØKONOMI:  KVADSHEIM RYDDER OPP 

SLIK KJØPER DU FERIEBOLIG I BERLIN

DETTE BLIR 
VINNER- 
AKSJENE  
 I  2017
HER FÅR DU MEST  TRENING FOR PENGENE

KOMBIFOND ER BLITT BILLIGERE

PRISTEST AV MOBILDATA:  FÅ FEMDOBBEL DATA TIL SAMME PRIS

Ekspertenes beste tips:

DINE PENGER
Tilbud på

Prøv i ett år

Send kodeord  
«DINEPENGER»  

til 2030

Gode råd trenger
 ikke være dyre

11 utgaver levert 
hjem og fri tilgang  
til dinepenger.no

Å R E T S  M E S T  L Ø N N S O M M E  I N V E S T E R I N G

Kun  599,-
Tilbudet gjelder kun for  

nye abonnenter
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RICHARD HERRMANN 
«LIVET MED ELIZABETH»
Dette var favorittboken min da jeg 
vokste opp. Historien om den engel-
ske dronningen som tok over tro-
nen som 25-åring, regjerte England 
fra 1558 til 1603, ledet hæren sin til 
suksessfull kamp mot den spanske 
armada, åpnet for større religions-
frihet i England og så riket sitt blom-
stre økonomisk var en øyeåpner for 
meg. Frem til da hadde jeg stort sett 
bare lest om store menn i historiebø-
kene. NRKs Richard Herrmann gjør 
med sin kåserende stil historien le-
vende igjen. 

Sterke historier
Susanne Kaluza (36) er spesialrådgiver i kommunikasjons- 
byrået Trigger Oslo og tidligere redaktør i Egmont og journalist  
i Dagbladet. Hun har stått i front for flere kampanjer som  
fokuserer på kvinner, kropp og feminisme.

MONICA FLATABØ 
«EN SÅNN JENTE»
«Hvorfor skrek du ikke?» «Pleide du 
å ta med deg fremmede folk hjem?» 
«Hva slags sex foretrekker du?» 
«Pleide du å drikke mye?» Gjennom 
konkrete historier og grundig jour-
nalistisk arbeid tar Monica Flatabø 
knekken på de mange mytene som 
fortsatt eksisterer rundt voldtekt. 
Boken hennes er vond lesning, men 
viktig. For jenter blir ikke voldtatt 
fordi de ikke er forsiktige nok. Jenter 
blir voldtatt fordi noen voldtar dem. 
En sterk beretning som traff meg 
midt i magen.

OLAUG NILSSEN 
«TUNG TIDS TALE»
Den beste boken jeg leste i fjor. Bra-
geprisvinnende Olaug forteller om li-
vet med sønnen Daniel, som har re-
gressiv autisme. Boka handler ikke 
om helter, men om kjærlighet. Og om 
de vanskelige og forbudte følelsene. 
Den er et følelsessterkt kampskrift 
av en bok, som virkelig understre-
ker hvordan vi som velferdsstat tren-
ger bedre og mer fleksible ordninger 
for familier som lever med barn med 
stort hjelpebehov. Viktig lesning for å 
forstå hvordan det er å leve i kreven-
de familiesituasjoner. 

78 FRITIDSBOLIG: KROATIA I 88 PRISTILSYNET I 90 SPALTIST
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Kroatia – her 
rekker pengene 
litt lenger

Kroatia er den nye snakkisen blant mange 
sydenfarere. Landet kan by på en lang 
kyst med drøssevis av bukter og øyer,  
lave priser og langt færre «turistgettoer» 
enn lignende land langs Middelhavet. 
Tekst: GEIR RØED

OVERSKUDD FRIEBOLIG
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OVERSKUDD FERIEBOLIG

S
tadig flere  nordmenn reiser til 
Kroatia på stadig flere direkte-
fly. Flere norske flyplasser har 
direkteavganger til byer i Kro-
atia. Stadig flere finner også fe-
riedrømmen sin her.

Blant de første etter krigen 
mot serberne på 1990-tallet var 

Cathrine Asbjørnrød og ektefellen Stein Knutsen.
– Like etter årtusenskiftet var vi der på ferie, og vi be-

stemte oss der og da for å kjøpe ferieleilighet for utleie, 
forteller Cathrine Asbjørnrød.

Siden har det «ballet på seg», som hun sier. Gjennom 
firmaet Kroatiaferie har hun drevet med utleie, og de 
siste årene i større grad med formidling av salg.

De fleste  nordmenn søker til Dalmatia-kysten, hvor det 
er tusenvis av øyer og bukter – og dermed lett å finne fe-
riehus med vakker utsikt utover Adriaterhavet. Det er 
også langs denne kyststripen, hovedsakelig fra områ-
dene rundt Split, vi har plukket ut ferieboligene til den-
ne reportasjen. 

Det er fullt mulig å finne ferieboliger til rundt millio-
nen. Selv høyere standard med fliser, svømmebasseng 
og store skyvedører koster mye mindre enn skjorta.

– Men det tar tid å bli godkjent som kjøper av myn-
dighetene. Før kunne det ta et par år, nå tar det 3–6 må-
neder. Dessuten kan eierforhold og tomtegrenser være 
uklare. Å kjøpe en gammel vingård kan være skummelt. 
Ved alle boligkjøp må man uansett få hjelp av både me-
gler og advokat, sier Asbjørnrød.

– Hvordan vil du beskrive levekostnadene?
– Man får mye for pengene. Her koster halvliteren 20 

kroner og restaurantmiddagen en hundrelapp. Kroatia 
er både rimelig, godt og varmt.zz

Kroatia har drøyt  fire millioner innbyggere fire millioner 
innbyggere – og er med det litt mindre enn Norge. Selv 
om turistene nå strømmer til landet som tidligere var 
en del av Jugoslavia, kan du fortsatt lett unngå turist-
strømmen.

– Vi eier leilighet i byen Šibenik med ca. 40 000 inn-
byggere. Der har vi ikke møtt andre nordmenn som 
eier, og vi kjenner nesten alle utlendingene som bor i 
byen, forteller Asbjørnrød.

Hun lovpriser klimaet.
– Det er alltid en sval bris fra fjellene som er perfekt for 

seilere. Den beste tiden er september–oktober, og sjøen 
holder 20 grader til uti november. Men om vinteren kan 
det bli kaldt, selv om det sjelden er kuldegrader. 

– Hva vil nordmenn helst kjøpe?
– Enebolig i de historiske byene. Men siden det ikke 

går – det finnes jo ikke slikt der, ender mange opp med 
ferieleiligheter, som dessuten er praktisk siden man 
bare kan låse og dra. For nordmenn er det viktig med 
gangavstand både til strand og sentrum.

Bengt Grenhage driver  eiendomsmeglerfirmaet Agen-
tur Fastighetsförmedling i Arvika i Värmland, og for-
midler ferieboliger i Kroatia.

– Interessen for Kroatia øker sterkt. Kroatia har ikke 
mye «østblokkfølelse» igjen. Men interessen er fort-
satt langt, langt unna Spania, sier Grenhage, som ad-
varer mot å tro at alt i Kroatia er så billig.

– Bra beliggenhet og bra standard koster i Kroatia 
som andre steder, sier Grenhage.

Det er blitt stadig lettere å komme seg til Kroatia. 
Både de norske flyselskapene og Croatia Airlines har 
direktefly fra flere norske byer. Dessuten er det kort vei 
fra flyplasser i nabolandene til Kroatia.

Liten villa midt i olivenlunden 
i den gamle fiskerlandsbyen 
Vinice, som har under 1000 
innbyggere. Villaen har to stuer, 
ett soverom og to terrasser med utsikt over landsbyen og sjøen. Vinice ligger i en 
bukt en times kjøring nordvest for Split.  Foto: Agentur Fastighetsförmedling

800 000

1,2 millioner

1,3 millioner

1,7 millioner

Leilighet med to 
soverom på 60 
kvadratmeter i andre 
etasje i murgård fra 
2007 i den historiske 
byen Primosten. To 
balkonger med utsikt 
over både havet og 
gamlebyen med 
mange flotte stren-
der. Primosten ligger 
40 minutter nord for 
Split.  Foto: Kroatiaferie

Helt nybygd liten villa fra 2017 med badebasseng og panorama havutsikt en 
kilometer utenfor småbyen Skrip, som ligger på den store øya Brač utenfor Split. 
Hit kommer man seg med ferge fra Split. Villaen har bare ett soverom, men den 
har vinkjeller, og ligger idyllisk til i olivenlunden med en tomt på hele to mål. Vil-
laen har også solcellepaneler.  Foto: Agentur Fastighetsförmedling

Her får du en leilighet til under millionen. 
Boligen på 42 kvadratmeter har ett soverom 
og terrasse med fin utsikt. Ligger i andre 
etasje i en liten bygård med i Dolac, tre 
kilometer nord for den historiske byen Pri-
mosten. Vakker sjøutsikt og kun 200 meter 
til stranden. Bygget i 2007.  FOTO: Kroatiaferie
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4,3 millioner

1,9 millioner 4,1 millioner

Fem år gammel leilighet i Sutivan, som ligger på øya 
Brač utenfor Split, hvor det er fergeforbindelse. Leilig-
heten har to soverom og to bad, balkong i andre etasje 
og terrasse med badebasseng i første etasje. Det er 400 
meter til sentrum og badeplass, og flott havutsikt. 
Foto: Agentur Fastighetsförmedling

Fire nye leilighe-
ter i tomanns-
boliger i Murter, 
som ligger på 
en halvøy med 
broforbindelse 
midt mellom 
Zadar og Split. 
Fra boligene er 
det vakker utsikt 
over Kornati-øyene, som er på UNESCOs verdensarvliste. 
Leilighetene er på 69 kvadratmeter med to soverom og 
ett bad. Leilighetene i første etasje koster 300 000 kroner 
mer og har badebasseng. FOTO: Kroatiaferie

Nybygd enebolig i fin gam-
mel stil som sto ferdig i 2017 
i den lille fiskerlandsbyen 
Stivašnica, tre kilometer fra 
Rogoznica og en kort 15 mi-
nutters kjøretur fra Split og 
flyplassen. Boligen er på hele 
240 kvadratmeter inkludert 
en kjeller som ikke er ferdig. 
Nå er det to soverom og to 
bad, men det er mulighet 
for ytterligere tre soverom. 
Boligen har svømmebasseng 
og sjøutsikt, og tomt på 0,4 
mål. Foto: Kroatiaferie

Luksushus i andre rekke fra sjøen med panoramautsikt. 
Eneboligen ligger fire kilometer fra helårsbyen Rogoznica, og 
15 minutter kjøring nord for Split og flyplassen. Tre soverom, 
tre bad, og basseng på terrassen. Boareal er 175 kvadratme-
ter, tomt er på 0,4 mål.  Foto: Kroatiaferie       

2,2 millioner
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Norske myndigheter  får få henvendelser fra nord-
menn som har problemer med ferieboligkjøp i Kroatia.

– Noen ganger er det uklarheter rundt eiendomsfor-
hold, og kjøpsprosessen kan oppleves byråkratisk og 
tidkrevende. Men vi får få henvendelser om boligkjøp, 
utover noen som ber om råd, sier Astrid Versto. 

Den tidligere NRK-journalisten er nå diplomat, og 
har siden 2015 vært Norges ambassadør i Kroatia, hvor 
hun bor med ektemann Terje Svabø.

– Hvilke råd gir dere?
– At man følger nasjonal lov og får lokal juridisk bi-

stand. Dessuten anbefaler vi boligkjøpere å få hjelp av 
den kroatiske ambassaden i Norge. De er hjelpsomme.

Versto opplever Kroatia som et trygt og etter hvert 
velregulert land.

– Det var jo krig her til midt på 90-tallet. Men nå har 
det i mange år vært ansett som et trygt land som heller 
ikke er blitt rammet av terroraksjoner.

FØR OMSETNING

Samme bolig tilbys av flere meglere, og prisene kan variere Nei Ja, men som oftest er 
prisene like.

Boligene selges med teknisk vurdering fra fagmann (verditakst 
og/eller tilstandsrapport) Ja Nei

Boligselger har opplysningsplikt om boligen Ja Nei
Boligkjøper har undersøkelsesplikt av boligen Ja Nei

SALGSMÅTE

Det er normalt felles visninger Ja Nei

Boligen selges normalt etter budrunde (auksjon) eller til den som 
først betaler depositum Budrunde Nei

Det er avhendingslov tilsvarende den norske som regulerer 
boligsalg Ja Nei

OMSETNINGS-
KOSTNADER

Kostnader for boligselger i prosent av kjøpesummen Ca 3% 2–3 %

Kostnader for boligkjøper i prosent av kjøpesummen (brukte 
boliger) Ca 2,5% 5–10 %

Kostnader for boligkjøper i prosent av kjøpesummen  
(nye boliger) Ca 0,5% 5–10 %

ETTER  
OMSETNING

Tid fra avtale om kjøp er inngått til det formelle er i orden Få dager 3–6 måneder  
(for nordmenn)

Årlige driftskostnader på normalbolig av salgssum på boligen 1% 1500 kr/måneden  
i gjennomsnitt

Det er angrerett for kjøper Nei Ja, men man mister 
betalt depositum

Det er angrerett for selger Nei
Ja, men det dobbelte av 
innbetalt depositum må 

tilbakebetales

LOVER OG REGLER Det er boplikt på boliger
Ja, i mange 

populære ferie-
områder

Nei

SKATTER 
OG AVGIFTER

Skatteavtale inngått mellom Norge og landet for å unngå  
dobbeltskatt og forebygge skatteunndragelse

Ja, men med enkelte 
forbehold sammenlig-
net med andre EU-land

SLIK ER REGLENE
Boligkjøp i utlandet innebærer et møte med nye regler, lover og rutiner.  
Slik er det i Kroatia sammenlignet med Norge. 

NORGE KROATIA

BBBKostnader for selger og kjøper er et anslag. Driftskostnader inkluderer avgifter på blant annet vann, kloakk, renovasjon og strøm.
BBBKilder for faktainformasjon: Kroatiaferie og UD. Boligene i reportasjen er ikke nødvendigvis for salg nå.

Versto bruker mye  tid på å reise rundt i Kroatia – også 
privat. Hun flere favorittsteder.

– Det er middelalderbyer på rekke og rad. Det føles 
som å reise rundt i en historiebok. På seiltur langs kys-
ten i fjor oppdaget vi den ene perlen etter den andre, 
blant annet øya Vis. I år har vi bestemt oss for å være 
en hel uke der.

Fra ambassaden i Zagreb opplever de en eksplosjon 
i interessen for Kroatia.

– Bare fra 2016 til 2017 var det en økning i antall nord-
menn på 20 prosent. I fjor besøkte 180 000 nordmenn 
Kroatia, forteller Versto. Hun forstår godt at mange 
lokkes til den lange og vakre kysten. Men hun slår også 
et slag for hovedstaden Zagreb.

– Zagreb er en fin, liten og rolig hovedstad på stør-
relse med Oslo, og med et lett og oversiktlig sentrum, 
sier Versto, som skal være ambassadør i Kroatia til 
2019. 

FORMIDLER 
BOLIGER: Cathrine 
Asbjørnrød i Kroa-
tiaferie. 
Foto: Kroatiaferie
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KJØPT, SOLGT, KJØPT: Tor Haugom kjøpte sin første feriebolig i Kroatia for 10 år siden. Nå har han og samboeren Heidi Ski kjøpt en større bolig. 

– Jeg vurderte å kjøpe 
utenfor Cannes. Men her 
får jeg mye mer for pen-
gene, sier Tor Haugom, 
som i ti år har eid ferie-
bolig i Kroatia.

T
or Haugom (61) eier feriebolig på 
Istria-halvøya, lengst nordvest i 
Kroatia, på grensen til både Slo-
venia og Italia.

– Det er bare 10 kilometer fra den sloven-
ske grensen, en time til Trieste i Italia og 
ytterligere en time til Venezia, forteller Tor 
Haugom. 

Han og samboeren bor på Kolbotn uten-
for Oslo, men fire-fem ganger i året setter 
de kursen mot ferieleiligheten i Kroatia.

Tor kjøpte sin første leilighet for 10 år siden 
for 1,3 millioner kroner. Nå er han og Hei-
di, som nå er samboeren hans, i ferd med å 
fullføre salg, og kjøp av en ny leilighet til 1,9 
millioner kroner.

– Det ble ikke fortjeneste på den første. 

– Får mye for pengene

Kroatia har ikke hatt den nedgangen som 
Spania har hatt, men det har heller ikke 
vært prisoppgang. Uansett kjøpte ikke jeg 
for å tjene penger, men for å ha et hyggelig 
feriested, forteller Tor.

Tor vurderte først  å kjøpe utenfor Cannes i 
Frankrike.

– Men der ville jeg fått halvparten så stor 
leilighet for samme prisen.

For under to millioner har han og sam-
boeren nå en leilighet med tre soverom, tre 
bad og totalt 110 kvadratmeter.

– Det er veldig mange koselige mennes-

ker der nede, og etter hvert et bra utvalg i 
butikkene. Det er mye både å se og gjøre.

– For golfinteresserte er det ikke man-
ge golfbaner, og dermed tiltrekker Kroatia 
seg færre rike turister. Men det er kanskje 
bare greit. 

I Kroatia er det  middelalderbyer og mange 
grusveier hvor man kan sykle og gå gjen-
nom sjarmerende olivenlunder. Det er ikke 
for ingenting at området kalles det nye 
Toscana

– Vi er der fire-fem ganger i sommerhal-
våret, fra påsken til oktober – november. 
Istria-halvøya er en perle få nordmenn har 
oppdaget. Lenger sør, rundt Split og Du-
brovnik, hvor nordmenn flest reiser, er det 
mange flere turister og mye høyere prisni-
vå.

Tor Haugom synes både kjøp og salg har 
gått greit. Første gangen kjøpte han en 
ikke ferdig leilighet på prospekt gjennom 
en norsk formidler. Nå har han solgt til en 
bekjent i Norge, og kjøpt av naboen.

– Den nye leiligheten er rett over gangen 
for den gamle. Å kjøpe og selge til bekjente 
gjør at det føles trygt. Men Kroatia er ge-
nerelt trygt. Bortsett fra at det tar lang tid, 
er det ikke vanskelig å kjøpe feriebolig her 
nede.

BBBKostnader for selger og kjøper er et anslag. Driftskostnader inkluderer avgifter på blant annet vann, kloakk, renovasjon og strøm.
BBBKilder for faktainformasjon: Kroatiaferie og UD. Boligene i reportasjen er ikke nødvendigvis for salg nå.

KJØPT OG SOLGT: I denne lavblokken har Tor 
Haugom kjøpt to leiligheter med ti års mel-
lomrom, og solgt den ene.
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OVERSKUDD KUNSTPAUSEN

Hva gjør et kunst  verk verdifullt?

«Verdien av et kunstverk 
er det noen til enhver 
tid er villig til å gi for 
det.»
Skribent:  JOHAN CAMILO ALSTAD-ØHREN
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Hva gjør et kunst  verk verdifullt?

U
tsagnet til venstre kom fra Andy Warhol, ame-
rikaner og en av forrige århundres mest be-
tydningsfulle kunstnere. Warhol gir oss 
svaret på spørsmålet om hvilken pris som 

er den «riktige» for et kunstverk.

Men har han  gjort oss klokere? For hvem er «noen»? Er 
det deg? Er det meg? Eller er det kanskje representan-
ter for kunstverdenens meningsbærende elite som for-
teller oss «andre» om pris og verdi? Men selv «eliter» 
kan ta feil. Det har historien vist oss mange ganger. Og 

så har vi dette problematiske uttrykket «til enhver tid». 
Kunst vi kjøper dyrt i dag, kan i morgen være grovt over-
priset – og omvendt: Verk kjøpt av ukjente kunstnere i 
dag, kan om noen år være umåtelig kostbare. Med an-
dre ord: Å bestemme verdien av et kunstverk er nesten 
umulig. Sitatet fra Warhol må vi ta med en bøtte salt.

Likevel ønsker  svært mange mennesker å være i kunst-
markedet. Kunst omsettes nemlig for milliarder av dollar 
hvert eneste år. Vi må spørre hvorfor. Hvorfor våger så 
mange mennesker så mange penger på et marked som 
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OVERSKUDD REISE

er så uforutsigbart ? Svaret er selvsagt ikke entydig.
Det kreves mye av en aktiv aktør i et vrient marked. 

Magefølelse og teft, for eksempel. Men også konkrete 
kunnskaper og dyrkjøpte erfaringer, nettverk, mot og 
helst litt penger. 

Alt dette og mye mer gjør kunstmarkedet spennende. 
Vi må lese oss opp, sette oss inn i, jakte på talenter, dis-
kutere, reflektere, vurdere og ta noen sjanser. 

Underveis i denne prosessen vil man finne at det er fle-
re forhold som er med på å avgjøre verdien av et kunst-
verk. 

Kunst er underlagt  det liberale markedet på lik lin-
je med verdipapirer og fast eiendom. Et kunstverk er 
både en løsøregjenstand som kan henges på en vegg og 
betraktes, eller settes på lager hvor det kan skifte hen-
der uten å flyttes på. 

Men det har også en kunstnerisk og historisk verdi. 
Sammen utgjør disse to aspektene et viktig fundament 
for et kunstverk, eller en kunstners potensial, i et mar-
ked. For å finne dette potensialet må man identifisere 
markedet man beveger seg i, samt hva slags kunst man 
står overfor. 

Det er ulike markeder, for samtidskunsten og eldre 
kunst, i inn- og utland, og innen ulike perioder. Marke-
det for samtidskunst er for eksempel mer volatilt enn 
for eldre kunst. Og under her igjen finner vi ennå flere 
nivåer av interessefelt for skulpturer, videokunst, ma-
lerier og andre medier. 

I et uoversiktlig  kunstmarked hvor store krefter ope-
rer, som auksjonshus, kunsthandlere/-kjøpere, samle-
re, gallerister, museer og messer, er det ikke lett å iden-
tifisere hvorfor noe kunst gjør det bedre eller dårligere 
enn annen kunst prismessig. Derfor kan det være til 
hjelp å ta utgangspunkt i to viktige faktorer: De forhol-
dene som knytter seg til kunstverket i seg selv, og ytre 
forhold. 

For kunstverket i seg selv vil prisen kunne variere et-
ter autentisitet, kvalitet, tilstand, størrelse, medium, 
teknikk, eksemplarantall, motiv, og periode. De ytre 
forholdene som kan påvirke prisen knytter seg til ver-
kets historikk, proveniens, hvilke samlinger og museer 
det befinner seg i, hvem kjøperne er, tilgjengeligheten i 
markedet, hvor kjent kunsten er, publikasjoner, eller til 
og med juridiske forhold rundt kunstverket. 

I boken «Aksjer,  Kunst, Kunstnere», skriver finansman-
nen og kunstsamleren Rolf Stenersen:  «Jeg går der for 
å se noe nytt – for å lære noe…det er få som har hatt en 
heldigere hånd med bilder…enn jeg».  Den nyskapen-
de kunsten som forandrer og skaper nye linjer i histo-
rien, hører til det sjeldne. Og de som ser det, har et vå-
kent og trent blikk. 

Skulle man komme over et slikt verk, kan det være 
lurt å sitte på det og slik gjøre Warhols utsagn til en 
slags sannhet. Dersom dette ene kunstverket på sikt 
blir etterspurt, er det jo nesten bare deg som bestem-
mer prisen! 

Vi må spørre hvorfor. Hvorfor våger så mange mennesker så mange 
penger på et marked som er så uforutsigbart?

SAMTIDSIKON: Per Kleivas 
Vietnam-bilde «Amerikanske 
sommerfugler» (68/175) ble 
solgt for 150 kroner i 1971. I 
vår ble det solgt på auksjon 
hos Blomqvist for 90 000 
kroner.
Foto: NTB Scanpix

VANSKELIG VERK: I flere år 
nektet den britiske kunstneren 
Lucian Freud (1922–2011) for å 
ha malt dette portrettet. Senere 
ble det vurdert av eksperter til å 
være en ekte Freud, og det fikk 
en  verdivurdering på 300 000 
pund i 2016. Foto: BBC
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SAMLER OG INVESTOR: ArtikkelforfatterJohan Camilo Alstad-Øhren har hele sitt liv investert i og samlet på kunst. I tiden fremover vil han skrive 
om kunst som investeringsobjekt for Dine Penger.  FOTO: Fredrik Bjerknes

Kunstner Verk Pris (US $) Salgsdato Salgssted

1 Leonardo da Vinci (1452-1519) «Salvator Mundi» (c.1500) 450 312 500 15 Nov. 2017 Christie’s New York

2 QI Baishi (1864-1957) «Screens of landscapes» (1925) 140 954 580 17 Dec. 2017 Poly International Beijing

3 Jean-Michel Basquiat (1960-1988) «Untitled» (1982) 110 487 500 18 May. 2017 Sotheby’s New York

4 Vincent van Gogh (1853-1890) «Laboureur dans un champ» (1889) 81 312 500 13 Nov. 2017 Christie’s New York

5 Fernand Léger (1881-1955) «Contraste de formes» (1913) 70 062 500 13 Nov. 2017 Christie’s New York

6 Andy Warhol (1928-1987) «Sixty Last Suppers» (1986) 60 875 000 15 Nov. 2017 Christie’s New York

7 Gustav Klimt (1862-1918) «Bauerngarten» (1907) 59 004 638 1 Mar. 2017 Sotheby’s London

8 Constantin Brancusi (1876-1957) «La muse endormie» (1913) 57 367 500 15 May. 2017 Christie’s New York

9 Cy Twombly (1928-2011) «Leda and the Swan» (1962) 52 887 500 17 May. 2017 Christie’s New York

10 Francis Bacon (1909-1992) «3 Studies for a Portrait of George Dyer» (1963) 51 767 500 17 May. 2017 Christie’s New York

11 Huang Binhong (1865-1955) «Yellow mountain» 50,577,000 19 Jun. 2017 China Guardian Beijing

12 Chen Rong (1189-1258) «Six Dragons» 48,967,500 15 Mar. 2017 Christie’s New York

13 Cy Twombly (1928-2011) «Untitled» (2005) 46,437,500 15 Nov. 2017 Christie’s New York

14 Max Beckmann (1884-1950) «Hölle der Vögel» (1937-1938) 45,830,765 27 Jun. 2017 Christie’s London

15 Pablo Picasso (1881-1973) «Femme assise, robe bleue» (1939) 45,047,500 15 May. 2017 Christie’s New York

16 Pablo Picasso (1881-1973) «Femme écrivant (Marie-Thérèse)» (1934) 44,405,117 27 Jun. 2017 Christie’s London

17 Wassily Kandinsky (1866-1944) «Bild mit weissen linien» (1913) 42,264,404 21 Jun. 2017 Sotheby’s London

18 Francis Bacon (1909-1992) «Three Studies of George Dyer» (1966) 38,614,000 16 Nov. 2017 Sotheby’s New York

19 Pablo Picasso (1881-1973) «Femme accroupie (Jacqueline)» (1954) 36,875,000 13 Nov. 2017 Christie’s New York

20 Cui Ruzhuo (b. 1944) Screens of finger ink landscapes (2017) 36,543,780 17 Dec. 2017 Poly International Beijing

Verdens 20 høyest prisede kunstverker omsatt i 2017

Kilde: Artprice.com
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OVERSKUDD PRISTILSYNET

R
obotgressklipperne  blir stadig 
mer populære. Butikkene for-
teller om kraftige salgsøkning-
er.

– Med en robotklipper kan man gjøre an-
dre ting, som å grille og være sammen med 
familien, sier Espen Nordheim, innkjøpsdi-
rektør for småelektronikk i Elkjøp.

Det store minuset er at robotgressklip-
pere koster mye. 

På det norske markedet finnes de fra ca. 
5000 kroner til over 30 000 kroner. Men 
flere grundige tester viser at klippere til 
godt under 10 000 kroner er gode nok. Det 
finnes knapt dårlige robotklippere – i hvert 
fall ikke fra de anerkjente leverandørene.

– Alle robotene klipper bra. Man får en 
jevn og fin gressmatte. Robotene klarer 
også å klippe bløtt og langt gress, og de kla-
rer å ta seg forbi ulike hindre. Men noen ro-
boter sliter med gressplener som er ujevne, 
skriver det svenske forbrukerbladet Råd & 
Rön, som i vår presenterte en stor test av 
30 robotgressklippere foretatt av den in-

ternasjonale testorganisasjonen ICRT.
En sammenligning av en av de aller dy-

reste og en av de aller billigste i testen vi-
ser at forskjellene er overraskende små.

Den dyreste, til hele 24 000 kroner, får 
bare litt bedre karakterer. Men både den 
dyre og den billigste, til 6700 kr., får total-
karakteren god.

Også uavhengige tester foretatt av andre 
blader og nettsteder viser at kvaliteten er 
god på robotklippere i alle prisklasser.

Det bekreftes av  Kasper Witt, medeier og 
grunnlegger av Roboteksperten, som sel-
ger robotprodukter for hjemmet, blant an-
net robotklippere fra 5000 kroner og opp-
over.

– Alle klipperne våre har god kvalitet. 
Den viktigste forskjellen er kapasiteten. 
De minste klarer bare å klippe plen på inn-
til 250 kvadratmeter, mens de største ta-
kler tre-fire mål.

Det er derfor svært viktig å kjøpe en ro-
botklipper som er stor nok for din plen. Det 

innebærer både lang nok brukstid mellom 
hver lading og bred nok klippebredde. På 
robotklippere på det norske markedet vari-
erer klippebredden fra 17 til 56 centimeter.

Og husk at det heller ikke er så enkelt at en 
klipper med for liten kapasitet vil klippe 
hele plenen din bare litt sjeldnere.

– Har du et halvt mål plen og kjøper en ro-
botklipper med kapasitet på 250 kvadrat-
meter, vil den kun klippe 250 kvadratme-
ter.

– Virkelig?  
– Ja. Den ene delen av plenen vil alltid 

være fin, den andre delen blir aldri klippet.
Andre forskjeller Witt trekker frem, er 

kvaliteten på knivene, og hvor langt ut på 
kanten av plenen roboten klipper. Det sis-
te får betydning for hvor mye du selv må gå 
etter med kantklipperen.

De fleste, men slett ikke alle, kan dessu-
ten styres fra en app på telefonen.

Innkjøpsdirektør  Espen Nordheim i Elkjøp 

Geiter på batteri

Robotgressklipperne er trofaste geiter som klipper når du ikke gidder. De er  
dyrere enn andre gressklippere, men de behøver ikke koste mye mer.
Tekst: GEIR RØED

SELVDREVEN: Vel ... vær forberedt på 
en del arbeid med både forberedelser 
og vedlikehold hvis du anskaffer en 
robotgressklipper. Foto: Geir Røed
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KRITISK: Produkttestansvarlig Jogrim Aabak-
ken i Forbrukerrådet.  Foto: Ole Walter Jacobsen

TO-TRE GANGER I UKEN: Helst bør plenen klippes to-tre ganger i uken. Det er det bare robot-
klipperne som gidder, sier Marianne E. Utengen, gartner i Det norske hageselskap.

Roboter med 
omsorgsbehov
Robotgressklipperne klarer 
seg ikke helt alene på plenen. 
Det er litt jobb med dem. For-
brukerrådet mener man bør 
være forberedt på både en 
god del jobb og driftsutgifter.

Før roboten kan begynne å klippe, må man 
legge en ledning rundt gressplenen, in-
kludert rundt bed og busker, slik at robo-
ten forstår hvilket område den skal holde 
seg innenfor. Det må også legges en «lede-
ledning» slik at roboten finner tilbake til 
hjemmet sitt, som er ladestasjonen.

De fleste robotgressklipperne må også 
programmeres før bruk. Dessuten bruker 
robotgressklipperne lang tid. De må være 
«på jobb» store deler av dagen dersom de 
skal rekke over hele gressplenen. Da er det 
ikke nødvendigvis så lett å spille fotball el-
ler bruke plenen til andre aktiviteter.

I en grundig gjennomgang av robotgress-
klippere som produkttestansvarlig Jogrim 
Aabakken i Forbrukerrådet har gjort, vises 
det til at ledningsstrekkene jevnlig må ved-
likeholdes og etterses. Dessuten har alle 
batterier, også batteriene til robotgress-
klipperne, begrenset levetid.

– Alle batterier vil sakte, men sikkert mis-
te kapasitet, og må før eller siden skiftes ut. 
Nye batterier kan være dyre. Dessuten har 
robotgressklipperne mange bevegelige de-
ler, sensorer og annen elektronikk som gir 
økt risiko for feil, påpeker Aabakken.

Selv om det er bra med bioklipp hvor de 
avkuttede gressrestene blir liggende igjen 
som gjødsel for plenen, vil aktive bruke-
re av plenen oppleve å dra med seg disse 
gressrestene inn i huset eller på terrassen.

Innimellom må også knivene på klipper-
ne byttes. Og selv om man får en god klip-
per til godt under 10 000 kroner, er det mye 
mer enn prisen for vanlige «dytteklippere» 
på bensin, batteri eller elektrisitet. 

En god, elektrisk klipper koster rundt 
2000 kroner, mens gode klippere på batte-
ri og bensin koster 4000–5000 kroner.

sier det også er forskjeller på i hvilken grad 
robotklipperne takler høyt gress og hellin-
ger på plenen.

Han tror stadig flere hageeiere vil kjøpe 
robotgressklipper.

– I fjor ble det importert over 30 000 ro-
botgressklippere til Norge. Vi tror det vil 
øke når folk ser naboens robot.

I Sverige er 60 prosent av solgte gress-
klippere nå en robot, ifølge det svenske for-
brukerbladet Råd & Rön.

Robotklipperne er dessuten ikke bare 
for de late som ikke gidder å klippe selv.

– Robotgressklippere er for alle som vil ha 
en velklipt plen. Helst bør plenen klippes to-
tre ganger i uken. Det er det bare robotklip-
perne som gidder, sier Marianne E. Uten-
gen, gartner i Det norske hageselskap.

Robotklipperne fjerner også langt på vei 
moseproblemet mange sliter med. De fun-
gerer som bioklipperne fordi små gressbi-
ter blir liggende igjen som god næring for 
plenen. Allergivennlige er de også, fordi de 
ikke virvler så mye gress opp i luften som 
alle andre typer gressklippere.

Robotgressklippere  kom på markedet før-
ste gang i 1995, ifølge fagbladet Park & an-
legg. De siste fire-fem årene har salget tatt 
helt av. Robotgressklipperne har både blitt 
bedre, ifølge testene, og billigere.

Skal vi lytte til de virkelige ekspertene på 
plenklipping, er det bare å gå i butikken og 
handle. 

Torkild Skau har i mange år klippet gres-
set på Atlungstad golfbane i Stange på He-

demarken. Der bruker han motoriserte 
traktorer og skyveklippere. Men hjemme 
har han robot.

– Jeg har tre mål plen som delvis er bratt. 
Etter at jeg kjøpte robotklipper for fire år 
siden, er plenen alltid perfekt. Jeg har ikke 
hatt noen problemer med robotklipperen. 
Den klipper selv når det regner, sier Skau.

De fleste  robotgressklipperne har alarmer 
som utløses ved tyveriforsøk, og automa-
tisk stopp dersom de blir løftet opp eller 
kommer over gjenstander som noen har 
glemt på plenen.

Men ikke stol blindt på dem. Det er ikke 
sikkert de fungerer som de skal. I testen 
til testorganisasjonen ICRT fortsatte ro-
botgressklipperen fra en av de anerkjente 
produsentene å klippe med sine sylskarpe 
kniver selv om den støtte på en joggesko på 
plenen.

Maskinen kjørte til og med over hele jog-
geskoen, som dermed ble ødelagt.

Man kan bare tenke seg hva som hadde 
skjedd dersom det var en barnehånd. Det 
anbefales derfor å være nøye med ikke å 
la noen gjenstander ligge på gressplenen, 
passe på småbarna og holde seg på av-
stand fra klipperen.

NB! Se Best i Test, side 36–37 i dette nummer.  
I forrige utgave av Dine Penger skrev vi om 
alle de andre gressklipperne – de som du 
selv skyver og dytter, som manuelle klippe-
re, bensinklippere, elektriske klippere med 
ledning og de nyere batteriklipperne.   

I fjor ble det importert over 30 000  
robotgressklippere til Norge. Vi tror  
det vil øke når folk ser naboens robot.
ESPEN NORDHEIM, INNKJØPSDIREKTØR  I ELKJØP
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OVERSKUDD SLUTTSEDDELEN

ser, som at kortsiktig overskuddslikviditet 
er blitt plassert i litt for lange obligasjoner 
eller at obligasjons- og pengemarkedsfor-
valtere har tatt på seg litt for mye konkurs-
risiko. Men noen storstilt flukt fra rente-
papirer til aksjer kan jeg vanskelig se at 
vi har hatt. Faktisk utgjør obligasjoner nå 
en langt større del av det globale investe-
ringsuniverset enn før finanskrisen, og det 
selv om vi ser bort fra alle de obligasjone-
ne som de store sentralbankene har kjøpt 
opp. Grunnen til dette er nok det store be-
hovet for relativt sikre, langsiktige plasse-
ringer i pensjonsfond og livselskaper.

Er jeg da  fullstendig ubekymret om  
dagens situasjon? Ikke helt. Økt toll og han-
delshindre bekymrer meg. Riktignok vet vi 
ikke ennå hvor mye av det som sies, vil bli 
fulgt opp. Og av og til føler jeg nok at ak-
sjemarkedet overreagerer på politiske ut-
talelser. Men uttalelsene har gått litt for 
langt til å kunne kalles tomme ord. Spesi-
elt må vi være forberedt på muligheten av 
at handelskrigen mellom USA og Kina bare 
så vidt har begynt.

Nå har ikke toll  og handelshindre pleid å gi 
støtet til resesjoner. 30-tallets proteksjonis-
me forårsaket ikke depresjonen; den kom et-
terpå og forverret depresjonen. Men verden 
er annerledes nå enn på 30-tallet. Globale 
produksjonskjeder sender komponenter og 
halvfabrikata mange ganger frem og tilbake 
over nasjonale grenser før de når forbruker-
ne. Om nye handelshindre bryter opp slike 
kjeder, skal vi ikke se bort fra at dagens opp-
gangskonjunktur kan settes på prøve.

Det mest alvorlige  med Trumps handels-
politikk er imidlertid at han setter hele det 
internasjonale regelverket til side, et re-
gelverk som verdensøkonomien mer eller 
mindre har vært basert på siden annen ver-
denskrig. Den langsiktige risikoen er der-
for at vi kan bli stående overfor en verden 
uten regler, der multilaterale avtaler er-
stattes av en alles kamp mot alle.

Det bekymrer meg om dagen.  

V
olatiliteten er  tilbake i aksjemar-
kedet, kanskje ikke så mye på 
Oslo Børs, men klart ellers i ver-
den. Selskapenes inntjening vir-

ker fortsatt grei. Men stigende renter ska-
per nervøsitet. Politiske uttalelser veksler 
fra å virke oppskakende til å virke beroli-
gende. Og ting skjer ut av det blå, som Hy-
dros miljøproblemer i Brasil eller IAGs mu-
lige bud på Norwegian. Slike svingninger 
kan lett skremme småsparere og småin-
vestorer. I tillegg kommer advarslene om at 
den oppgangskonjunkturen som begynte 
etter finanskrisen nå har vart farlig lenge.

Om dette  mener jeg det først og fremst er 
viktig å slå fast at oppgangskonjunkturer 
ikke dør av alderdomssvakhet. Mange seri-
øse forskere har forsøkt å finne en sammen-
heng mellom oppgangers varighet og sann-
synligheten for ny resesjon. Ingen av dem 
har klart å finne noe. Selvfølgelig varer in-
gen oppgang evig. Men når de slutter, kan 
det alltid føres tilbake til en eller annen kon-
kret årsak, som en uventet innstramming i 
økonomisk politikk, en finanskrise eller et 
oljeprissjokk. Av seg selv slutter de ikke.

Men er ikke  renteoppgang et eksempel på 
innstramming av økonomisk politikk? Jo 
visst. Men renteoppgangen er veldig for-
siktig og gradvis. Og den har vært åpent 
forberedt i fem år minst, så den bør ikke 
komme uventet på noen.

Noen advarer om at inflasjonen plutselig 
kan ta av, slik at renteoppgangen må på-
skyndes. Dette fikk jeg anledning til å dis-
kutere med ledende økonomer i USA før 
påske, økonomer som vanligvis er raske 
til å bekymre seg når det er noe å bekym-
re seg over. Men dagens inflasjonsrisiko tar 
de med ro, ganske enkelt fordi den risikoen 
faktisk er veldig beskjeden.

Andre advarer  om at de lave rentene kan ha 
fått litt for mange investorer på jakt etter 
avkastning til å ta mer risiko enn de bur-
de. Ja, dette har nok skjedd. Men det har 
stort sett bare skjedd innenfor aktivaklas- KNUT ANTON MORK, professor ved NTNU.

Spesielt må vi være 
forberedt på mulig-
heten av at handels-
krigen mellom USA 
og Kina bare så vidt 
har begynt

Det meste ser bra ut i verdensøkonomien.  
Men i USA er det en president som kan velte alt. 

Skal vi være bekymret nå?



Det du er interessert i
– 24 timer i døgnet.

Nå samles hele verdens økonominyheter i én app.
Velg temaet du er interessert i – og bli oppdatert når det skjer.

En ny innstilling til nyheter.
Last ned appen nå.



0
0
0

DINE PENGER    NR. 6 2018

Vi
ta
rf
or
be

ho
ld
om

ev
en
tu
el
le
tr
yk
kf
ei
l.
U
ts
ol
gt
e
og

fo
rs
in
ke
de

va
re
rk
an

fo
re
ko
m
m
e.

FØLG
OSS

Hos Biltema kan du levere alle kasserte el-produkter innenfor sortimentet vårt, og ordningen er gratis.

22 22 20 22 - www.biltema.no

Fasademaling V Pro, hvit
Moderne fasademaling av høyeste kvalitet som holder
opptil 15 år. Den utmerkede kombinasjonen av olje og
akryl gir utmerket farge- og glansbestandighet, samtidig
som treet får en dyptinntrengende og holdbar beskyttelse.
Malingen er i tillegg lettstrøken og miljøvennlig, noe som
gjør den til et selvsagt valg for dekkende maling av alle
treflater utendørs. OBS! Umalt tre skal grunnes med
Utegrunn eller Utegrunn V. 10 liter.
36-7661

10 l.
499,-

Vi ønsker å skape en rikere
fritid for våre kunder med
gode produkter til riktig pris!
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