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SLIPP LYSET INN
OG PUSTEN UT 

MIDTSOMMEREN ER HER og innbyr til lange dager med fl otte 
opplevelser på hytta. Nå er det tid for St. Hans-feiring, fi sketurer, 
yrende badeliv, en god bok på terrassen og lange måltider med 
gode venner i den lyse sommernatten. 

Med en lettstelt Hedda-hytte stående klar etter en lang arbeids uke 
ligger forholdene til rette for å puste ut og nyte den lyse sommeren. 
HEDDAs generøse vindusfl ater sørger for å viske ut skillet mellom 
ute og inne, og gir deg panoramautsikt til naturen utenfor. 

Når du velger en Hedda-hytte blir den skreddersydd til din tomt og 
dine ønsker. Enten du trives  best ved sjøen eller på fjellet sørger vi 
for at du får mest mulig glede av din hytteinvestering.

La oss sammen planlegge din Hedda!

OSLO T 924 41 138   

BERGEN T 951 00 341

STAVANGER/SULDAL T 932 57 932

HEDALEN T 61 34 97 80
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Pliktløpet  
er over
Boplikten avvikles i den ene norske kom-
munen etter den andre. Det er godt nytt 
for hyttemarkedet – og boligmarkedet.

M
ye har skjedd  med nordmenns bruk av, og investe-
ringer i, fritidsboliger de siste tiårene. Mer penger 
og mer fritid har økt både viljen og evnen til å plas-
sere store penger i hytta eller feriehuset.

Men en viktig del av dette markedet har i langt tid vært util-
gjengelig for mange. Nærmere bestemt sjøhytter på Sørlandet, 
og langs kysten av Vestfold og Østfold. Stor etterspørsel, kom-
binert med mange kommuners bruk av boplikt, har presset pri-
sen til skyhøye nivåer. I mange tilfeller langt over boligprisene 
i de samme områdene.

Men nå skjer  det noe. I hovedsaken i denne utgaven skriver vi 
om hvordan boplikten nå er avviklet i mange kommuner, og 
konsekvensene det får i markedet for fritidsboliger.

Vi har samlet flere eksempler som illustrerer prisforskjel-
len på hytter og vanlige boliger. I mange kommuner kan du kjø-
pe flotte hus eller leiligheter som er større, finere og nærmere 
vannet enn mange hytter – og de er likevel billigere.

Markedsføringsloven krever at disse objektene kun annon-
seres i ett marked. Derfor er det viktig at man også sjekker det 
vanlige boligmarkedet når man er på hyttejakt. Det kan raskt 
lønne seg.

Størrelse er  en viktig faktor for at et marked skal fungere godt. 
Et velfungerende marked kjennetegnes av mange kjøpere og 
selgere. Avviklingen av boplikten styrker dermed boligmar-
kedet i disse områdene. Flere kjøpere kommer inn i et 
marked der etterspørselen har vært lavere enn den 
reelle interessen.

På den andre siden demper avviklingen av bo-
plikten trykket i hyttemarkedet. Der har et-
terspørselen vært høyere enn nødvendig, for-
di fritidsboligkundene har vært fanget i dette 
markedet. De har ikke hatt tilgang til det vanli-
ge boligmarkedet i disse områdene.

Vi skal ikke  påstå at alle typer regulerin-
ger står i veien for et velfungerende mar-
ked. Men boplikten gjorde åpenbart 
det. Det er fint den snart er historie. 



Boliglån fra

2,10%

Skal du kjøpe ny bolig eller vurderer du å refinansiere eksisterende lån til en lavere rente?
Vi hjelper deg – raskt og enkelt! Vi skiller ikke på alder. Vår beste rente er derfor ikke bare for unge eller
kunder med førstehjemslån.

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

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

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

For mer informasjon om produktene og forhandlere, sewww.egopowerplus.no eller ring 22 80 90 30
Noragent AS, Rosenholmveien 20, 1252 OSLO

#POWERREIMAGINED

BATTERIDREVET REDSKAP TIL ALLE HAGEARBEIDER.
EGO POWER+ DRIVES AV ET UNIKT 56V ARC-LITIUM BATTERI.
HER ERDET KRAFTOGYTELSE TIL ÅUTKONKURREREBENSIN,
UTEN STØY OG UTSLIPP. DETTE ER BANEBRYTENDE
TEKNOLOGI SOM GIR ENESTÅENDE KAPASITET.
ALLE BATTERIENE PASSER TIL ALLE REDSKAPENE.
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Aldri har bensinprisene vært høyere. Og 
på Coop Børselv i Finnmark nærmet den 
seg 20 kroner literen.

Veiledende pris på 95-oktan blyfri 
bensin hos Circle K steg i slutten av mai 
med 19 øre til 16,67 kroner literen. Det er 
ny rekord. Prishoppet blekner imidlertid 
sammenlignet med Coop-en i Børselv, den 
eneste offisielt erklærte kvenske bygda i 
Norge. 

Da de fikk ny levering med blyfri for 
noen dager siden, økte prisen med 80 øre 

fra forrige uke, til 19 kroner og 43 øre.
– Vi er så små, så de store kjedene får 

mye bedre priser. Vi bestiller parti for parti 
og i perioder blir bensinen mye dyrere, 
forteller assisterende butikksjef Arnold 
Håkonsen.

Kundene er ikke fornøyde. 
– De er både forbanna og frustrert. Vi 

er en lokal butikk, og folk ønsker å benytte 
seg av den. Derfor blir det mye oppgitt-
het. Kundene synes prisene er vanskelige 
å forstå.

At kunder lenger nord i landet ikke er 
fornøyd med å måtte betale mer for bensi-
nen enn «sørpå» bekrefter kunder som VG/
E24 møter i Lakselv sentrum – litt over fire 
mil fra Børselv.

– Det er kjipt at vi i distriktene må 
betale så mye, sier Sofia Järnhäll, som E24/
VG treffer mens hun fyller bensin på en 
bensinstasjon i Lakselv sentrum.

– I hvert fall når vi er uten kollektivtrans-
portmuligheter, påpeker Järnhäll.

Norges dyreste bensin?

ASSISTERENDE DIREKTØR I Coop Finnmark, Kjell Halvorsen, poengterer at man må huske på at dette ikke er snakk om noen 
bensinstasjon og at det dermed ikke blir rettferdig å sammenligne prisene med de store kjedene. – Vi må betale den prisen 
Statoil setter på hver leveranse og så legger vi på et lite påslag. Å selge drivstoff er ikke noe vi tjener penger på, sier han. 
Kort tid etter E24 var i kontakt med Kjell Halvorsen, har Coop Børselv fått beskjed om å sette ned prisen. 
Ny pris er 18,24 kroner.

Foto: Privat

Foto: Christina Gjertsen
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OPPTUR: 

NEDTUR: 

11 %
I den årlige rapporten om 
finansiell infrastruktur 
understreker Norges Bank 
at kontanter fremdeles er et 
viktig betalingsmiddel. I mot-
setning til dem som påpeker 
at kontanter snart kan kuttes 
ut, mener nasjonalbanken at 
kontanter må være et pliktig 
betalingsmiddel i overskuelig 
fremtid.

På ti år har bruken av kon-
tanter som betalingsmiddel i 
Norge gått tilbake fra 24 pro-
sent til 11 prosent i 2017–18.

Det er fremdeles god 
tilgang på å ta ut kontanter 
i Norge, men det påpekes at 
tilbudet er sårbart og at det 

i dag besørges av selskaper 
som ikke er forpliktet til å dri-
ve med dette dersom de ikke 
tjener noe på driften.

Dette bekymrer Norges 
Bank som viser til at det er 
bankenes ansvar å sørge for 
folks tilgang til konkrete 
penger, både i en situasjon 
der elektroniske betalingsløs-
ninger forsvinner, men også 
under ellers normale forhold.

– Kontanter er en del av den 
samlede beredskapen ved en 
eventuell svikt i de elektro-
niske beredskapsløsningene. 
Etter Norges Banks syn er 
det behov for at bankenes 
lovbestemte plikt til å tilby 

kontanttjenester også i en 
normalsituasjon tydeliggjø-
res, sier visesentralbanksjef 
Jon Nicolaisen.

Norge ligger langt foran 
de fleste andre land i bruk av 
andre betalingsmidler enn 
kontanter. I Sverige utgjør 
kontanter 13 prosent av den 
totale pengebruken, og i Dan-
mark 23 prosent.

Finnene foretrekker at 
pengetransaksjoner foregår 
kontant og der utgjør kontan-
ter hele 54 prosent. I hele EU 
er gjennomsnittet på 79 pro-
sent og i Hellas foregår hele 
88 prosent av all pengebruk 
kontant.

Stortingsrepresen-
tant Ingalill Olsen 
(Ap) kritiserer Frem-
skrittspartiet for å 
kreve lavere avgifter 
utenfor regjering, 
men godta rekord-
høye bensinpriser i 
regjering. – De som 
virkelig flår folk på 
bensinprisen, det er 
Frp. Ap-politikeren 
peker på at Siv Jen-
sen i 2010 langet ut 
mot bensinavgiftene, 
da bensinprisen lå 
på rundt 13 kroner 
literen. Siv Jensen 
avviser kritikken, og 
viser til store skatte- 
og avgiftslettelser,  
som har kommet 
vanlige folk til gode. 

Obos innfører 
prisrabatt på boliger 
i det nye prosjektet 
i Ulvenparken i Oslo. 
På de 141 første 
leilighetene kan 
kjøperen i stedet for 
ordinær pris velge 
Obos Bostart, med 
priser som ligger 
10-15 prosent under 
ordinær pris. Til gjen-
gjeld krever Obos at 
selskapet får retten 
til å kjøpe boligen 
tilbake når kjøperen 
ønsker å selge den. 
Obos betaler en pris 
som er lik den kjøper 
har kjøpt for boligen, 
justert for endring i 
boligprisindeksen til 
Eiendom Norge. 

Låne penger til bolig og rekordlav rente? hmm la oss sjekke 
nøye din økonomi og betalingsevne samt noen worst case 
scenarios. Ta et forbrukslån med skyhøy rente uten sikker-
het? flott trenger bare en 1,5 år gammel ligning samt at du 
lover du ikke har så mye annet lån.
@PERSE75 

De siste årene har salget av el-sykler tatt av i Norge. 
Tek.no har testet ti elsykler til under 20 000 kro-
ner. Testen er en oppgradering av en lignende test 
som ble gjort i 2017. Best i test er White SC-E Comp 
17 fra XXL. Her mener Tek at man 
får veldig mye sykkel for pen-
gene, og at dette er et ek-
sempel på at man ikke 
må blakke seg for å kjø-
pe seg sykkel i topp-
klasse. Sykkelen kos-
ter 19 900 kroner, og 
belønnes av karakter 
9/10. På andreplass 
finner vi Buddy Bike 
UI5 L (dame), med 
White Velo City Energy 
Boost på tredjeplass. 

Det beste el-sykkel-kjøpet



DINE PENGER    NR. 7 2018

0
0
0

Hvert år slipper Deutsche Bank rapporten 
«Mapping the world’s prices». Der blir 
verdens største og mektigste byer katalo-
gisert, målt på hvor mye varer og tjenester 
koster. 

Formålet er å se på hvor mye det koster 
å bo på de ulike stedene rundt om i ver-
den. Business Insider skriver at banken 
derfor ser på prisen på små, dagligdagse 
forbruksvarer – i tillegg til det som ofte er 
en persons største månedlige enkeltutgift, 
nemlig husleien. 

For å si noe om hvor dyrt eller billig en by 
er, studerer Deutsche Bank også nettoløn-
ningene. 

Her er topp ti: 10: Frankfurt. 9: Dubai.  
8: København. 7:Chicago. 6: Oslo. 5: Boston. 
4. Sydney. 3: New York. 2: San Francisco.  
1: Zürich

Og her er de byene fra 20. til 10. plass:Du-
blin, Paris, Wellington, Helsinki, Stockholm, 
Tokyo, Amsterdam, Singapore, Melbourne 
og London.

Verdens dyreste byer

Det er spesielt to ting min mor har innprentet i meg fra  
barndommen av: 1) Kredittkort er farlig, 2) Blåskjell er agn. 
@ZEALUU

823
En rapport fra Norges bank viser 
at vi trakk betalingskortet i snitt 
441 ganger hver i fjor. Gjennom-
snittsbeløpet var 397 kroner. 
Samlet ble det gjort 2,3 milliarder 
transaksjoner med bankkort til en 
verdi av 823 milliarder kroner.

7200
Fødselsoverskuddet i første 
kvartal var på 7200 personer. 
Det ble født 400 færre barn enn i 
tilsvarende kvartal i fjor. Fødselso-
verskuddet ble 1 700, det laveste i 
første kvartal siden 1985.

156,5
Investeringene i rørtransport og 
utvinning av olje og gass, bereg-
nes til 156,5 milliarder kroner for 
2018, hvilket er 2,2 prosent mindre 
enn ved forrige anslag. Dette viser 
opptelling til SSB. 

1,5 MILL.
Mens over 1,2 millioner nordmenn 
bruker ti gigabyte eller mer i 
måneden, er det 1,5 millioner 
norske mobilkunder som ikke 
bruker mobildata i det hele 
tatt. Det tilsvarer 26 prosent av 
mobilkundene og kommer fram i 
en rapport fra Nasjonal kommuni-
kasjonsmyndighet. 

100 000
Forbrukertilsynet mener regjerin-
gens forslag til ny pakkereiselov, vil 
gjøre at 100 000 reisende hvert år 
vil miste retten til konkursdekning 
og hjemtransport. 

PENGEGALOPPEN

Foto: Colourbox



Besøk www.ranahytta.no, bestill hyttekatalog og bla deg frem til drømmehytta.
Der vil du finne hyttemodellen Mosvatn sammen med 70 andre flotte hyttemodeller som har alt
du trenger for et godt hytteliv.

HAR DU EN HYTTEDRØM?

Besøk
ranahytta.no

og bestill hytte-
katalogen.

MOSVATN
Ei innholdsrik hytte
med ei grunnflate på 112 m2,
et stort loftsareal med ei
koselig loftstue og fire
soverom.



DINE PENGER    NR. 7 2018

0
0
0

I nesten alle landets kommuner er det nå blitt fritt frem for å bruke  
bolighus som fritidsbolig. Det åpner også mulighetene  
for skikkelig gode ferieboligkjøp. 
Tekst: GEIR RØED Foto: ELISABETH GROSVOLD

Slik gjør du «hyttekuppet»

TEMA HYTTE
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Slik gjør du «hyttekuppet»
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N
år sørlandssommeren  er på sitt 
flotteste, flytter Reidunn Mar-
tinsen og mannen hennes ut av 
sørlandshuset på idylliske Biod-
den i Grimstad, hvor de har 
bodd i 18 år. Inn kommer en fa-
milie fra Bærum, som har kjøpt 
det som feriebolig.

– Her får de det fint, istemmer eiendomsmegler Ca-
milla Stenberg Rimestad fra Sørmegleren, som har 
stått for salget. Hun selger flere bolighus i Grimstad 
som kjøpes av folk som skal ha dem som feriehus.

– Flere kombinerer feriehusbruk med utleie, siden 
Grimstad er en studieby, forteller eiendomsmegleren.

– Bare rundt oss er det tre-fire hus som er blitt solgt, 
og nå ble også vårt solgt til østlendinger som skal bru-
ke det til feriehus, forteller selger Reidunn Martinsen.

Grimstad er blant  de mange kommunene som de siste 
årene har opphevet boplikten for vanlige boliger. Der-
for kan hvem som helst kjøpe hva de vil, og bo der så 
mye de vil. Uten boplikt har kommunene i praksis ingen 
rett til å hindre at boliger brukes som fritidsboliger.

– Det er ikke hjemmel i plan- og bygningsloven til å 
pålegge noen å bo på en eiendom. Konsesjonsloven har 
derfor bedre virkemidler for å oppnå bosetting enn 
plan- og bygningsloven, sier rådgiver Vibeke Godal i 
Landbruksdirektoratet.

Anders Leisner, advokat og leder for juridisk avde-
ling i Huseiernes Landsforbund, sier kommunene i yt-
terste konsekvens kan kreve bruksendring etter plan- 
og bygningsloven. 

– Men dette er ikke noe vi anbefaler at kommunene 
gjør, og det gjøres i svært liten utstrekning. Kommu-
nene bør heller stimulere folk til å få lyst til å bo i kom-
munen sin, sier Leisner.

Det gjør ordføreren  i Grimstad.
– Vi håper de som kjøper bolighus for feriehusbruk, 

kommer på bedre tanker etter hvert og melder flyt-
ting til den flotte byen vår, sier ordfører Kjetil Glimsdal 
(KrF) – med glimt i øyet.

– Samtidig innser vi at økt mobilitet fører til at skil-
let mellom bolighus og feriehus ikke lenger er så tyde-
lig. Ganske mange bruker flere hus.

Dine Penger har spurt ordførerne i 10 populære fe-
riehuskommuner langs kysten. Ingen av de som har 
svart, sier de krever bruksendring fra bolighus til fri-
tidshus. De fokuserer heller ikke på problemstillingen.

– Det stemmer. Bygningsmyndighetene i Fredrik-
stad fokuserer ikke på slike saker, sier ordfører Jon-
Ivar Nygård (Ap) i Fredrikstad.

Dessuten har nå bare 49 kommuner, færre enn hver 
tiende, såkalt nedsatt konsesjonsgrense, eller det mer 
folkelige begrepet boplikt, for boliger i hele eller deler 
av kommunen – slik at man ikke skal få kjøpe bolighus 
til bruk som feriebolig.

Antallet kommuner med boplikt har gått kraftig ned de 
siste årene. Dessuten omgår mange eiere enkelt bo-
plikten. På Sørlandet er «lei en sørlending» et velkjent 
begrep. Det holder at én person er folkeregistrert bo-
satt på eiendom med boplikt.

– Det kan være eieren selv eller andre, bekrefter se-

Det er ikke 
hjemmel 
i plan- og 
bygnings-
loven til å 
pålegge 
noen  
å bo på en 
eiendom. 
VIBEKE GODAL, 
RÅDGIVER I  
LANDBRUKS- 
DIREKTORATET

TEMA HYTTE

HÅPER PÅ BOSETTING: – Vi håper de som kjøper bolighus for feriehusbruk, kommer på bedre tanker etter hvert og melder flytting til den flotte 
byen vår, sier ordfører Kjetil Glimsdal.
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Disse kommunene 
har nedsatt konse-
sjonsgrense, eller 
boplikt, for å hindre at 
bolighus brukes som 
feriebolig, i hele eller 
deler av kommunen: 

Bamble, Telemark 
Bykle, Aust-Agder 
Dovre, Oppland 
Drangedal, Telemark 
Forsand, Rogaland 
Fredrikstad (Onsøy), 
   Østfold
Frogn, Akershus 
Flå, Buskerud*
Gausdal, Oppland 
Gol, Buskerud
Gratangen, Troms*
Hamarøy, Nordland
Hemsedal, Buskerud*
Hjartdal, Telemark*
Hol, Buskerud
Hvaler, Østfold
Kragerø, Telemark
Kvinesdal, Vest-Agder
Kviteseid, Telemark
Kvitsøy, Rogaland 
Larvik, Vestfold
Lesja, Oppland
Lillesand, Aust-Agder
Lindesnes, Vest-Agder
Mandal, Vest-Agder
Meldal, Trøndelag
Meråker, Trøndelag
Modalen, Hordaland
Nes, Buskerud
Nissedal, Telemark
Nord-Odal, Hedmark*
Porsgrunn, Telemark
Røros, Trøndelag
Risør, Aust-Agder
Sarpsborg (Skjeberg), 
   Østfold
Sirdal, Vest-Agder*
Sandefjord, Vestfold
Tjøme, Vestfold
Tokke, Telemark
Tvedestrand, 
   Aust-Agder
Vang, Oppland*
Vestby, Akershus
Vestre Slidre, Oppland
Vinje, Telemark
Vågan, Nordland
Vågå, Oppland
Øyer, Oppland
Øystre Slidre. Oppland*
Ål, Buskerud*

* I kommuner med * bak 
gis det ikke unntak for 
arv. Disse kommunene 
har satt slektskapsunn-
taket ut av kraft.

Kilde:  
Landbruksdirektoratet

F A K T A

HER
ER DET
BOPLIKT

niorrådgiver Anne Pernille Asplin i Landbruksdirekto-
ratet.

Kjøperne av det  gamle sørlandshuset på Biodden i 
Grimstad mener de har gjort et kupp.

– For ca 3,5 millioner kroner har vi fått feriebolig i god 
stand 70–80 meter fra sjøen med verdens beste utsikt, 
og med alle byens fasiliteter i nærheten. Du får ikke en 
hytte med så fin beliggenhet og med samme standard 
like billig, sier kjøperne – som ønsker å være anonyme.

De skal bruke feriehuset to måneder om sommeren, 
og leie ut til studenter i vinterhalvåret.

– Dermed får vi hele den flotte sørlandssommeren her!
Kjøperne regner med å få inn 13 000 kroner i måne-

den i utleie, 10 måneder i året. Boligen er fullfinansiert 
med fastrente i syv år til 3,25 prosent rente. Med 30 års 
nedbetaling gir det månedlige utgifter til renter og av-
drag på ca 15 000 kroner, hvorav rentekostnaden er på 
i underkant av 10 000.

– Med faste driftsutgifter på ca 3000 kroner i måne-
den mener vi at ferieboligen blir svært rimelig for oss, 
sier kjøperne.

Ferieboligregnestykket:
Renter og avdrag på lån, 15 000 kr x 12 md: 180 000 kr
+ Driftsutgifter, anslag, 3000 kr x 12 md:    36 000 kr
– Utleieinntekter, 10 md x 13 000 kr:  –130 000 kr
+ skatt på utleie (24 % skatt av 85 % av utleie-
inntekter over 10 000 kr/året, minus utgifter 
til utleie, anslått til 20 000 kr/året):  20 000 kr
= Netto utgifter på ferieboligen:    106 000 kr
  per måned: 8800 kr 

(Merk at i regnestykket er avdrag på lån omtalt som en ut-
gift, ikke sparing, som det egentlig er. Dette er for å vise den 
reelle kontantstrømmen for ferieboligen). 

Bærumsfamilien mener  boliger som den de har kjøpt, også 
burde vært annonsert som feriebolig, ikke bare bolighus.

– Det er jo perfekt som feriehus.
Dermed trykker de på en øm tå. Forbrukertilsynet 

krever nemlig at boliger regulert for helårsbruk skal 
markedsføres som helårsbolig, og ikke som fritidsbolig.

– Husk derfor å søke også på «bolig til salgs» og ikke 
bare på «fritidsbolig til salgs», sier eiendomsmegler 
Didrik Schou i Eie Eiendomsmegling i Sandefjord.

Han og mange andre meglere som selger helårsboli-
ger egnet som fritidsboliger, prøver å få frem poengene 
sine i markedsføringen – blant annet ved å skrive «IKKE 
BOPLIKT» i store bokstaver. Derfor kan det være smart 
å søke på «boplikt», og lete under «bolig for salg».

Også i kommuner  med boplikt er det mulig å finne at-
traktive helårsboliger som kan brukes til fritidsbruk. 

Risør har boplikt i nesten hele kommunen. 
Men for det attraktive boligprosjektet Flisvika bryg-

ge, bare noen hundre meter fra idylliske Risør sentrum, 
har kommunen gjort et sjeldent unntak. Her kan hvem 
som helst, både fastboende og alle andre, kjøpe leilig-
het med store vindusflater, flotte terrasser og fantas-
tisk utsikt utover Skagerrak.

– Så langt er halvparten av leilighetene solgt til fast-
boende og halvparten til fritidsbruk. På Flisvika bryg-
ge blir det en god blanding, sier eiendomsmegler Tobi-
as Due i Nordvik & Partners.

FRA BOLIG TIL FRITIDSHUS: Eiendomsmegler Camilla Stenberg Rimestad har solgt sørlandshuset til Reidunn Martinsen 
på Biodden i Grimstad til en Bærums-familie som skal bruke det som feriehus – og til studentutleie i vinterhalvåret.
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TEMA HYTTE

– Her har vi alt rett utenfor døra, 
sier Bjarne Neerland. I over 20 år 
har han og kona hatt «byhytte» 
i Kristiansand. Stadig flere gjør 
som ekteparet fra Oslo, og kjø-
per helårsbolig for å bruke den 
som fritidsbolig.
Tekst: GEIR RØED  Foto: ELISABETH GROSVOLD

Kjøpte 
hytte
i byen 

P
å Bystranda midt  i Kristiansand 
sentrum har Bjarne Neerland 
og kona Johanne sitt feriepara-
dis. Her nyter de sommerferien, 
og mange helger gjennom vin-
tersesongen.

– Leiligheten er ny og har god 
standard. Rett utenfor har vi alt 

vi trenger, forteller Bjarne. Vi kan ha båt eller kajakk på 
brygga, vi kan bade på Bystranda – og for meg som er 
aktiv, er det løpeveier rett inn i skogen og marka.

I tillegg har de byens kulturtilbud like tett på, samti-
dig som de bor høyt, luftig og stille i femte etasje – med 
både veranda og stor terrasse på 14 kvadratmeter.

– Her får vi hyttefølelse, selv om det er en moderne 
leilighet. Vi kobler skikkelig av.

Den romslige  «byhytta» på drøyt 80 kvadratmeter ble 
kjøpt for fem år siden for 4,7 millioner kroner. Ektepa-
ret ville ha en litt større ferieleilighet enn den gamle, 

en toroms med liten balkong like ved Caledonien Hotel 
som de kjøpte i 1997.

– Den gangen ønsket vi oss helst en vanlig hytte på 
Sørlandet. Men det ble for dyrt. Derfor kjøpte vi leilig-
het. Det viste seg å være smart.

Leilighetskjøpene har de blant annet finansiert med 
utleie når de selv ikke ferierer. Men de vil ikke ha kort-
tidsutleie med stor slitasje.

– Vi er veldig nøye med hvem vi leier ut til. Nå leier vi 
ut til en pendler, som bare har litt tøy i et klesskap og 
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bare er der i ukedagene. Dermed kan vi bruke leilighe-
ten i helger og ferier.

Neerland og kona  mener det er smart med utleie som 
ikke går på bekostning av egen bruk.

– Vi har aldri hatt problemer med å få leid ut så sen-
tralt beliggende leiligheter. En sjøbod eller en hytte 
utenfor byen får man bare leid ut den delen av året da 
man selv vil bruke den.

Leiligheten på Bystranda er et såkalt plussboligan-

legg. Det betyr at eierne har tilgang til fasiliteter som 
blant annet ekstra soverom, som kan leies når barn og 
barnebarn er på besøk.

– Stadig flere etterspør ferieleiligheter med slik kom-
fort, sier eiendomsmegler Andreas Jølstad i Sørme-
gleren i Kristiansand. Både han og andre meglere Dine 
Penger har snakket med, forteller at mange etter hvert 
har kjøpt «byhytte» – eller «hytte i byen», som det også 
kalles – i Kristiansand sentrum.

– En leilighet på 70 kvadratmeter på Bystranda får 

BYHYTTE: Bjarne 
Neerland og kona 
Johanne trives i by-
hytta på Bystranda 
i Kristiansand, med 
umiddelbar nærhet 
til «alt».
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man lett 12 000 kroner for i måneden. Med utleie i vin-
terhalvåret blir det et hyggelig regnestykke.

Jølstad har selv bodd på Bystranda.
– Her kan man gå ned i slåbroken med kaffekoppen 

til bryggekanten. Man får mye mer for pengene her enn 
i hyttefeltene utenfor byen.

Ingen har oversikt  over hvor mange helårsboliger som 
brukes som fritidsbolig. Men over hele Norge annonse-
res det mange helårsboliger som er velegnet som ferie-
bolig. Blant annet langs Vestfold-kysten, hvor mange 
av dem ligger fint til, utenfor de vanlige byggefeltene 
og med nærhet til sjøen.

– De er råflotte, sier eiendomsmegler Didrik Schou 
i Eie eiendomsmegling i Sandefjord. Han og hans kol-

leger selger hvert år flere helårsboliger som egner seg 
fint som feriehus.

– Mange tror det er boplikt her. Men det er det veldig 
få steder. Kjøper man enebolig i stedet for vanlig hytte, 
får man generelt større eiendom og boflate, og som of-
test god infrastruktur. Man slipper de støvete grusvei-
ene til hytteområdene.

Det er ikke bare eneboliger nær sjøen de selger til fe-
riefolket.

– I de gamle områdene i Sandefjord sentrum, som i 
Bjerggata, Preståsen og på Virik, selges det mange ko-
selige eldre småhus som brukes som fritidsbolig. De 
har sjøutsikt og nærhet til havna. Også i leilighets-
prosjekter merker vi fritidsboliginteresse, sier Didrik 
Schou. 

Her kan man gå ned i slåbroken med kaffekoppen til bryggekanten. 
Man får mye mer for pengene her enn i hyttefeltene utenfor byen.
ANDREAS JØLSTAD, EIENDOMSMEGLER OG TIDLIGERE BYSTRANDA-BEBOER

TEMA HYTTE

FRITT VALG: Vi kan ha båt eller kajakk på brygga, vi kan bade på Bystranda, samtidig som byens kulturtilbud er tett på, sier Bjarne  og JohanneNeerland.
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Dine Penger har saumfart annonser for boliger og fritidsboliger. Her er 10 fritids-
boliger og 14 vanlige boliger som kan egne seg som feriebolig. Vi har funnet frem 
til ni eneboliger og fem leiligheter, eller «byhytter». 

Velg mellom hus, 
hytte eller leilighet

Type bolig Pris Primærareal Kroner/m2 Tomt m2

Hytte 2 850 000 92 30 978 1099

Enebolig 1 840 000 159 11 572 1961

BRØNNØYSUND 
For 2,85 millioner kroner kan du kjøpe en nyere feriebolig på øya Torgnes 
utenfor Brønnøysund. Hytta er bare 10 år gammel, har god standard og 
ligger et steinkast fra sjøen, hvor det er felles flytebrygge. 

Innvendig er det 92 kvadratmeter primærareal med to stuer og to 
soverom. Torgnes er en øy uten veiforbindelse. Det går normalt to ferjer i 
døgnet, og reisetiden inn til Brønnøysund er ca én time.

Alternativ: For én million kroner mindre får du en enebolig med mye mer 
plass på Torget utenfor Brønnøysund. Dit er det fastlandsforbindelse, og 
avstanden til Brønnøysund er bare 12 kilometer.

Eneboligen ligger fritt til like i nærheten av kjente Torghatten, og har 
fin utsikt utover sjø og fjell. Utvendig er det en flott opparbeidet hage. 
Innvendig er det noe lavere standard enn på hytta.

Kvadratmeterprisen blir ca en tredel av hytta på Torgnes.

HITRA
For 1,25 millioner kroner selges en 35 år gammel tradisjonell hytte med 
tre små soverom på 69 kvadratmeter. Hytta ligger på Fjellværsøya, 20 
minutters kjøretur fra kommunesenteret Fillan. Her er det panoramaut-
sikt, båtplass ved sjøen noen hundre meter nedenfor og naturtomt med 
flere uteplasser.

Alternativ: For bare 40 000 kroner mer selges en stor eiendom på 
halvannet mål med enebolig med tre soverom og totalt 98 kvadratmeter 
primærareal. Huset er dermed langt større enn hytta, og kvadratmeterpri-
sen tilsvarende lavere.

Her får du mindre sjøutsikt, men derimot mye mer plass, stor hage, 
usjenert beliggenhet og masse idyll. Også her er det bare noen hundre 
meter ned til sjøen og båtplass. Eiendommen ligger på Hestnes, tre mil fra 
kommunesenteret Fillan.

Type bolig Pris Primærareal Kroner/m2 Tomt m2

Hytte 2 850 000 92 30 978 1099

Enebolig 1 840 000 159 11 572 1961

Hytte  
Hitra 

1,25 mill.

Enbolig
Hitra

1,29 mill.

Hytte  
Brønnøysund 

2,8 mill.

Enbolig
Brønnøysund

1,8 mill.
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TEMA HYTTE

Type bolig Pris Primærareal Kroner/m2 Tomt m2

Hytte 3 990 000 100 39 900 721

Enebolig 3 990 000 234 17 051 2189

BØMLO 
For fire millioner kroner selges en nyere hytte fra 2003 ved sjøkanten på 
Spissøy på Bømlo. Hytta er på 100 kvadratmeter primærareal, og ligger i 
et populært hyttefelt med fin utsikt og et par hundre meter ned til sjøen, 
hvor det er båtplass.

Hytta har god standard, med blant annet fire soverom.

Alternativ: 17 kilometer lenger nord på Bømlo, på idylliske Agasøster, 
selges en stor og herskapelig enebolig med primærareal på hele 234 kva-
dratmeter. Den ligger høyt og fritt i et lite boligfelt med flott utsikt. Det er 
et lite steinkast ned til fjorden.

Den store tomta er på over to mål, med flere uteplasser samt både 
stabbur og et flott lysthus. Innvendig er det fire soverom, flere stuer, to 
bad, to kjøkken og gjennomgående høy standard.

Kvadratmeterprisen blir under halvparten av hytta, og tomta er tre 
ganger så stor.

GRIMSTAD
For 2,3 millioner kroner får du en tradisjonell hytte fra 1960-tallet med 
snurredo. Hytta ligger på Hesnes, et populært hytteområde ca åtte 
kilometer fra sentrum, og med en halv kilometer ned til sjøen.
Hytta har naturtomt med to uteplasser, delvis sjøutsikt og tre små sove-
rom – det ene i et anneks.

Alternativ 1: For like mye penger kan du kjøpe en toppleilighet med 
høyere standard midt i sentrum. Leiligheten er over tre plan med sjøut-
sikt, hele tre uteplasser og to stuer. Arealet er over 50 prosent større, og 
kvadratmeterprisen blir dermed over 50 prosent lavere. 

Det er også kortere vei til sjøen, bare 300 meter. Rett utenfor døra 
har du gågaten med alle tilbudene i sentrum, blant annet den velkjente 
restauranten Apotekergaarden.

Alternativ 2: Dersom du legger på 1,36 millioner kroner, kan du kjøpe 
skikkelig sørlandsidyll midt i Grimstad sentrum. En eldre enebolig som 
ligger tilbaketrukket med tre soverom og fin uteplass. Fra denne boligen 
er det kort vei til alt – også bystranda.

Men kvadratmeterprisen blir over dobbelt så mye som leiligheten, og 
tomten er svært liten.

Type bolig Pris Primærareal Kroner/m2 Tomt m2

Hytte 2 290 000 73 31 370 950

Leilighet 2 280 000 114 20 000 0

Enebolig 3 650 000 80 45 625 179

Hytte  
Bømlo

3,99 mill.

Enbolig
Bømlo

3,99 mill.

Enbolig
Grimstad
3,65 mill.

Hytta  
Grimstad
2,29 mill.

Lelighet
Grimstad
2,28 mill.
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KRISTIANSAND 
For 4,5 millioner kroner får du en liten og trang sjøbu på Flekkerøy, 13 
kilometer utenfor sentrum. Sjøbua er på 45 kvadratmeter med stue/kjøk-
ken, et lite bad og to små soverom, som omtales som sovealkover. 

Sjøbua har egen brygge rett utenfor stuedøra, og det er flere nabohus 
tett på. Kvadratmeterprisen er på 100 000 kroner.

Alternativ 1: For 600 000 kroner mindre kan du kjøpe det som beskri-
ves som en sørlandsidyll – en praktfull eiendom med stor, parkmessig 
opparbeidet tomt. Også eneboligen ligger på Flekkerøy, med svaberg og 
badestrender. Det er bare 100 meter ned til sjøen.

Eneboligen er vesentlig påkostet de siste årene, har tre soverom, og en 
kvadratmeterpris på en tredel av sjøbua. Den ligger solrikt, høyt og frittlig-
gende, men har bare sjøgløtt.

Alternativ 2: For 100 000 kroner mindre selges en nyere treroms topplei-
lighet på Bystranda i Kristiansand sentrum, med badestrand og mulighet 
for båtplass rett utenfor. Boligen har bare sjøgløtt, men har stor terrasse 
og nærhet til alle byens fasiliteter.

Leiligheten er mye større enn sjøbua – og dermed blir kvadratmeterpri-
sen også mye lavere. I sameiet er det også treningsrom, festsal, og hybler 
som kan leies når man får besøk.

Type bolig Pris Primærareal Kroner/m2 Tomt m2

Sjøbu 4 490 000 45 99 778 135

Enebolig 3 890 000 127 30 630 992

Leilighet 4 376 995 71 61 648 0

Hytte  
Bømlo

3,99 mill.

Lelighet
Kristiansand
4,37 mill.

LARVIK/SANDEFJORD
For 6,5 millioner kroner får du en tradisjonell hytte fra 1950-tallet med 
tre soverom, samt et anneks som har en ekstra stue, soverom og bad. 
Primærarealet er på totalt 95 kvadratmeter.

Utendørs er det stor festetomt på halvannet mål, stor gressplen, egen 
sandstrand og brygge. Det er fin utsikt og sen kveldssol sommerstid.
Hytta ligger ved Viksfjord i Larvik kommune. Det er ca 15 kilometer både 

til Sandefjord og Larvik.

Alternativ: For en halv million kroner mindre får du en eldre villa 
med god standard og en nyere påbygd del. 
Boligen ligger på Vesterøya, fem kilometer fra Sandefjord. Den har 

171 kvadratmeter primærareal, med tre soverom, flere stuer og flere 
bad.

Boligen ligger i et område med eneboliger og noen hytter. Den ligger i 
andre rekke fra sjøen. Det er 100 meter ned til vannet, hvor det er bade-
plass og felles brygge. Kvadratmeterprisen er halvparten av hytta.

Type bolig Pris Primærareal Kroner/m2 Tomt m2

Hytte 6 500 000 95 68 421 1455

Enebolig 5 970 000 171 34 912 1075

Enbolig
Larvik/Sandefjord 

5,97 mill.

Enbolig
Kristiansand
3,89 mill.

Sjøbu  
Kristiansand
4,49 mill.

Hytte  
Larvik/Sandefjord 

6,5 mill.
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OSLO
For fire millioner kroner selges den lille hytta fra 1930-tallet på Bleikøya i 
Oslofjorden. Hytta er på 34 kvadratmeter, har en liten stue med kjøkken-
krok, et lite soverom og hems. Det er utedo og utedusj, og festet tomt 
som ikke er oppmålt.

Fin utsikt og hyggelig delvis usjenert uteområde rundt hytta. Kvadrat-
meterprisen er på 118 000 kroner.

Alternativ: Dine Penger vil aldri påstå at Frogner har billige leiligheter. 
Frogner er derimot svært dyrt.

Men for samme sum som hytta får man en «byhytte» på beste Frogner, 
rett bak Slottet. Riktignok for knapt 100 000 kroner mer, men også med 
åtte kvadratmeter mer areal – og mye bedre standard.

I denne «byhytta» er det god plass for et par, og i stuen kan det res opp 
til gjester eller barn.

Leiligheten har også balkong.
Kvadratmeterprisen er nærmere 100 000 kroner, men likevel en god del 

lavere enn på hytta på Bleikøya. 
Mange av hyttene i Indre Oslofjord har svært høye kvadratmeterpriser, 

og Frogner-alternativet er vel så mye et eksempel på hvor dyrt det er i 
Oslofjorden.

Type bolig Pris Primærareal Kroner/m2 Tomt m2

Hytte 10 900 000 85 128 235 1169

Enebolig 11 800 000 176 67 045 4244

Leilighet 11 500 000 144 79 861 0

      FREDRIKSTAD
For 10,9 millioner kroner får du en tradisjonell hytte fra andre verdens-
krig på Skjæløy, vest for Fredrikstad. Hytta ligger helt i vannkanten, har 
egen brygge og stor tomt med fin utsikt. Innvendig er det fem små 
soverom fordelt på 85 kvadratmeter, biotoalett og masse furu på gulv, 
vegger og tak.

Alternativ 1: For 900 000 kroner mer får du en strandeiendom på over 
fire mål med dypvannsbrygge, 40 meter strandlinje, flere uteplasser og 
utendørs boblebad. 
Eiendommen ligger ved Glommas utløp på Kjøkøy, som ligger mellom 
Kråkerøy og Hvaler.

Innvendig er det 176 kvadratmeter primærareal, tre store soverom, to 
store bad og høy standard.

Kvadratmeterprisen er på om lag halvparten av prisen for hytta.

Alternativ 2: For 600 000 kroner mer kan du kjøpe en stor leilighet på 
154 kvadratmeter i Fredrikstad sentrum. Leiligheten ligger i fjerde etasje, 
har vinduer langs alle fire vegger, én stor terrasse og tre mindre balkonger. 
I tillegg er det felles takterrasse.

Leilighetsprosjektet ligger en kort spasertur fra gågaten. Innvendig er 
det ett stort, tre vanlige soverom og to bad.

Type bolig Pris Primærareal Kroner/m2 Tomt m2

Hytte 4 000 000 34 117 647 Ikke oppgitt

Leilighet 4 085 017 42 97 262 0

Hytte  
Fredrikstad 
10,9 mill.

TEMA HYTTE
Leilighet 

Fredrikstad 
11,5 mill.

Enebolig-
Fredrikstad 
11,8 mill.

Hytte  
Oslo

4,08 mill.

Leilighet   
Oslo

4 mill.

Foto: Zovenfra A
S
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RISØR
For tre millioner kroner får du en tradisjonell hytte fra 1970-tallet med 
snurredass. Hytta har fire soverom, og normalt god standard med mye 
furu på vegger, gulv og tak. 

Hytta ligger i Søndeled, lengst nord i Risør kommune 38 kilometer fra 
sentrum. Det er 600 meter til sjøen. Hytta er på festetomt, og grunneier 
har krevd et «engangsløft» i festeavgiften. Man har ikke kommet til enig-
het.

Alternativ 1: For like mye penger selges en enebolig som ligger usjenert 
til ved Sandnesfjorden, 19 kilometer sør for Risør sentrum.
Boligen har god standard og har hele fem soverom og en egen utleieen-
het med to soverom. Kvadratmeterprisen blir på under det halve av hytta.

Det er bare et par hundre meter ned til sjøen med badeplasser og 
mulighet for leie av båtplass. Eiendommen har som store deler av Risør 
boplikt. Men siden det er utleieenhet, kan man leie ut den og dermed opp-
fylle boplikten – alternativt leie ut hoveddelen i vinterhalvåret. 
 
Alternativ 2: For like mye penger selges leiligheter i boligprosjektet 
Flisvika brygge, bare noen hundre meter fra Risør sentrum, og med vann-
kanten rett utenfor. Der kan det leies båtplass.

Leilighetene koster fra 2,6 til 6,4 millioner kroner. For tre millioner får 
man 69 kvadratmeter med ett soverom, store vindusflater og veranda 
på 24 kvadratmeter, med det som betegnes som storslått utsikt utover 
Skagerrak. Boligprosjektet har ikke boplikt.

Type bolig Pris Primærareal Kroner/m2 Tomt m2

Hytte 3 000 000 110 27 273 Ikke målt

Enebolig 2 950 000 233 12 661 1007

Leilighet 2 995 000 69 43 406 0

SANDEFJORD
For 14,4 millioner kroner får du et feriehus med 360 graders utsikt på 
egen holme utenfor en campingplass utenfor Sandefjord. Hytta har 
strandlinje rundt hele holmen, brygge og båtplass. Tomten er festet, og 
er på nesten fire mål. Innvendig er det 117 kvadratmeter primærareal med 
fire soverom. Det er flotte terrasser, balkonger, utestue og båthus.

Dine Penger omtalte ferieboligen for ett år siden. Da var prisen 15,9 
millioner kroner. Siden er prisen satt ned med 1,5 millioner kroner.
For å komme til holmen må man gå over en privat bru på 80 meter.

Alternativ: For nesten to millioner kroner mindre får du det megleren 
omtaler som en rålekker og påkostet enebolig i et boligfelt på Lofterød, 
noen hundre meter nærmere Sandefjord.

Boligen grenser til friområdet ved sjøen med svaberg og strand, og 
har egen brygge sammen med nabo. På den store tomten er det flere 
uteplasser.

Innvendig er det et stort primærareal på godt over 200 kvadratmeter, 
med blant annet flere stuer, fire soverom og to garasjer. Boligen er påkos-
tet og har svært høy standard.
Kvadratmeterprisen blir godt under halvparten av hytta.

Type bolig Pris Primærareal Kroner/m2 Tomt m2

Hytte 14 400 000 117 123 077 3800

Enebolig 12 500 000 236 52 966 1488

Enebolig  
Sandefjord 
12,5 mill.

Hytte
 Sandefjord 
14,4 mill.

Hytte  
Risør 

3 mill.

Leilighet 
Risør 

2,99 mill.

EneboligRisør 
2,95 mill.
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Gjorde en 
serie-kule!

PER INGE TORKELSEN (65)
KOMIKER OG TEGNESERIESAMLER

– For om lag 20 år siden kom jeg over noen kjekke ek-
semplarer av de norske tegneserieheftene «King» og 
«Billy Bever». Dette er skatter som ble gitt ut tidlig på 
1960-tallet. Jeg kjøpte bladene for 20 kroner stykket, 
noe som jo kan virke dyrt når man legger til grunn at 
opprinnelig utsalgspris for «Billy Bever» var 1 krone 
og 75 øre! Men for tre-fire år siden solgte jeg dem vi-
dere for rundt 4000 kroner! Kanskje min beste inves-
tering noensinne.

Som samler har jeg har alltid likt å kjøpe ting som 
er litt sært. «King» og «Billy Bever» nådde aldri slike 
høyder som «Pondus», men samleverdien er jo der-
for høyere. Jeg hadde egentlig ingen planer om vide-
resalg da jeg kjøpte dem, jeg ville bare lese dem. Men 
da jeg ble tilbudt flere tusen kroner, slo jeg til.

«King» og «Billy Bever» ble utgitt av Normic, et lite 
og sært forlag som var en del av et spennende tegne-
seriemiljø i Stavanger på den tiden. Heftene hadde jo 
også et ganske artig format – lange og smale.

Det er stas at vi har så mange flinke norske tegne-
serieskapere nå for tiden. Det er flott at vi kan produ-
sere noe selv her på berget, slik at vi slipper å impor-
tere alt fra amerikanske syndikater. Personlig synes 
jeg Lars Børge Lunds «Lunch» er tøff, Frode Øverlis 
«Pondus» er god og «Kollektivet» av Torbjørn Lund 
har jeg også sansen for. 

26 PRISTEST: BARNEFORSIKRING I 32 GUIDE: 100 ØKONOMITIPS

20 kroner

TEGNESERIE-
SAMLER: Per Inge 
Torkelsen var 
egentlig bare på 
utkikk etter noe 
underholdende 
lesestoff da han 
kom over «Billy 
Bever»-bladene. 
De skulle vise seg 
å være litt av en 
skatt. 
Foto: Marit Hommedal, 
NTB Scanpix

NORSKPRODUSERT: Tegneserien «Billy Bever» kom ut på 
det lille stavangerforlaget Normic på 1960-tallet, og var 
kjent for sitt karakteristiske lange, smale format. 
Faksimile fra Seriantikvariatet i Ålesund
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DERFOR VALGTE VI BORT 
BARNEFORSIKRING    

FORBRUKER PRISTEST

Prisene og vilkårene på 
barneforsikring varierer 
stort. Ina Hartløff Helland 
og Joakim Kristiansen 
velger bort forsikring og 
prioriterer en månedlig 
sparesum isteden.
Tekst: KIM DANIEL LINDEGAARD  

                Foto: KRISTER SØRBØ
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DERFOR VALGTE VI BORT 
BARNEFORSIKRING    

STOR  FORSIKRINGS-GUIDE 
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FORBRUKER PRISTEST

D
et offentlige  helsetilbudet er 
godt nok, mener ekteparet.

– Vi har svært gode ordnin-
ger her i Norge, og det skal ikke 
være nødvendig å betale i dyre 
dommer for at barna våre skal 
være forsikret. Det meste er 
dekket gjennom folketrygden, 

og barn vil alltid prioriteres på legevakt og sykehus 
dersom noe skulle skje, sier Ina.

Trebarnsmoren sitter med minstemann på fan-
get, mens storebrødrene Oddne (6) og Edvin (3) løper 
rundt i hagen. Hun har lagt merke til markedsføringen 
av barneforsikring, og synes det er en uting. Ekteman-
nen Joakim har opplevd å bli ringt opp av ivrige selgere.

– Det er ikke til å legge skjul på at vi lar oss påvirke. 
På mange måter er det er lettsolgt forsikring, siden 
den spiller så mye på følelser. Som småbarnsforeldre 
får man lett dårlig samvittighet, men det er klart at vi 
vil det beste for barna våre selv om vi velger bort en pri-
vatkjøpt barneforsikring.

Ekteparet setter heller av en månedlig sparesum til 
barna.

– Vi mener at det er en bedre investering enn barne-
forsikring. På den måten har vi kontroll over pengene, 
og vi slipper å bruke tusenvis på en forsikring vi sann-
synligvis ikke kommer til å få bruk for.

Det er flere som tegner barneforsikringer enn tidli-
gere, viser tall fra Finans Norge.

– Ved utgangen av 2017 var det 606 751 barneforsik-
ringer i Norge. Det har vært en jevn økning de siste ti 
årene, fra 382 000 i 2007, sier kommunikasjonsdirek-
tør Jan Erik Fåne.

Det vil si at over halvparten av alle barn i Norge i dag 
er dekket av en eller annen barneforsikring. For 25 år 
siden var det ingen.

Kommunikasjonsrådgiver  Sigmund Clementz i forsi-
kringsselskapet If synes at Norge har et godt offentlig 
helsevesen, men påpeker at alvorlig sykdom eller ulyk-
ke kan få langsiktige konsekvenser.

– Vi mener barneforsikring er en rimelig og god in-
vestering – en liten forsikring kan gjøre en stor for-
skjell. I hverdagen kan økonomisk trygghet og støtte 
fra barneforsikringen skape bedre betingelser for godt 
familieliv og ivaretagelse av barnet som er rammet av 
sykdom eller ulykke. Forsikringen sikrer også barnet 
inn i voksenlivet, sier han.

Ifølge Clementz vil barneforsikringen gi familien 
støtte til å tilpasse seg de nye utfordringene ved even-
tuell sykdom eller ulykke, og gi barna muligheten til å 
leve et selvstendig liv som voksen.

– Stønadene og ytelsene fra det offentlige er ment 
å dekke det mest nødvendige, mens situasjonen som 
har oppstått i familien kanskje krever mer, for eksem-
pel ekstra hjelp til barnepass av søsken, eller mulighet 
til å ta ulønnet permisjon fra jobben.

Cecilie Skjennald i DNB er enig i at folketrygden har 

SELSKAP: ANBEFALT 
DEKNING:

PRIS PER ÅR: TEGNINGSTID OG 
OPPHØR:

ERSTATNING 
VARIG 
MEDISINSK  
VALIDITET 
VED SYKDOM, 
INNTIL: 

ERSTATNING 
VARIG 
MEDISINSK 
INVALIDITET 
VED ULYKKE, 
INNTIL: 

DAGPENGER VED 
SYKEHUS- 
OPPHOLD: 

ERSTATNING  
VED DØDS-
FALL: 

HVILKE SYKDOMMER DEKKES: FOR-
SIKRINGS-
SUM VED 
ALVORLIG 
SYKDOM:

UFØRE- 
DEKNING 
PER ÅR: 

ENGANGS- 
UTBETALING 
VED MINST  
50 % UFØR-
HET, INNTIL: 

FOR-
SIKRINGS-
SUM VED 
OMBYGGING 
AV BOLIG, 
INNTIL:

UTVIDET HJELPESTØNAD: OPPDATERIN-
GER PÅ BARNE-
FORSIKRINGEN 
SISTE ÅR? 

DNB Barneforsik-
ring Trygg 
Oppvekst - 
Super

3900 kr 3 mnd til 18 år.  
Opphører ved 26 år. 

2 200 000 kr 2 200 000 kr 400 kr fra og 
med 10 dag. Maks 
365 dager. 

100 000 kr «11 stk: Kreft, MS, diabetes 1, leddgikt, 
cystisk fibrose, alvorlig brannskade,  
varig tverrsnittlammelse, ulcerøs 
kolitt, Morbus Crohn, nyresvikt og 
organtransplantasjon.»

250 000 kr 98 000 kr 500 000 kr 160 000 kr Inntil 120 000 kr per år i 
maksimalt fem år 

Ja, tilknyttet 
rådgivningste-
lefon.

FRENDE 
FORSIKRING

Barne- og 
ungdoms- 
forsikring

3156 kr* 3 mnd til 18 år. 
Opphører ved 36 år. 
Automatisk fortsettel-
sesforsikring uten ny 
helsevurdering. 

25 G –  
2 340 850 kr

25 G –  
2 340 850 kr

936 kr per dag (1 
% av 1 G). Gis fra 
første dag når 
barnet har vært 
innlagt i 14 dager. 
Maks 365 dager.

1 G – 
93 634 kr

«13 stk: Kreft, MS, hjernesvulst, 
diabetes, cystisk fibrose, leddgikt, 
brannskade, nyresvikt, ulcerøs kolitt, 
Morbus Crohn, organtransplantasjon, 
tap av ben og armer og 
tverrsnittlammelse.»

3 G – 
280 902 kr

1 G – 
93 634 kr

0 kr 4 G –
374 536 kr

0 kr Ja, utvalgte 
sykdommer 
inkluderer nå 
diabetes og 
tverrsnittlam-
melse. 

GJENSIDIGE Barneforsik-
ring med 0,5 
G i valgfri 
uførepensjon

2646 kr 3 mnd til 16 år.  
Opphører ved 26 år.

0 kr 25 G –
2 340 850 kr

1000 kr. Utbeta-
les fra dag 1 etter 
10 dager sam-
menhengende 
innleggelse. 

0,5 G –
46 817 kr

«11 stk: Kreft, hjernesvulst, MS, 
insulinavhengig diabetes mellitus, 
alvorlig hjerneskade, leddgikt, alvorlig 
brannskade, ulcerøs kolitt, Morbus 
Crohn, tverrsnittlammelser og organ-
transplantasjon.»

3 G – 
280 902 kr

0,5 G –
46 817 kr

1 G – 
93 634 kr  
(i inntil 10 
år)

2 G –
187 268 kr

«12 G – 
1 123 608 kr (engangsut-
betaling ved  innvilget 
Hjelpestønad 2-4 fra 
NAV)»

Nye tjenester 
lansert i 2018: 
skoleroboten 
AV1 og online 
lege. 

DANICA Barn Total 2592 kr 3 mnd til 18 år.  
Opphører ved 26 år. 

25 G –
2 340 850 kr

25 G –
2 340 850 kr

«400 kr. 
Utbetales når 
sykehusopphol-
det har vært sam-
menhengende i 
minst 14 dager,  
og omfatter da 
tiden fra første 
oppholdsdag.»

0,5 G –
46 817 kr

«12 stk: Kreft, MS, diabetes mellitus 
1, cystisk fibrose, leddgikt, alvorlig 
brannskade, ulcerøs kolitt, Morbus 
Crohn, tverrsnittlammelser av rygg-
marg, hjernesvulst, organtransplanta-
sjon og nyresvikt.»

3 G – 
280 902 kr

0,5 G –
46 817 kr

8 G – 
749 072 kr

2 G –
187 268 kr

0 kr Nei

SPAREBANK 1 Meget god 2724 kr 0 til 16 år.  
Varer til 26 år. 

0 kr 25 G – 
2 340 850 kr

936 kr per dag 
(1% av 1 G), i maks 
365 dager.

0,5 G –
46 817 kr

«12 stk: Kreft, godartede svulster i 
hjerne og ryggmarg, insulinkrevende 
diabetes mellitus, multippel sklerose, 
leddgikt, Morbus Crohn, ulcerøs kolitt, 
cystisk fibrose, nyresvikt, organtrans-
plantasjon, alvorlig hjerneskade og 
amputasjon.»

4 G – 
374 536 kr

0,5 G – 
46 817 kr

7 G – 
655 438 kr

3 G –
280 902 kr

Inntil 10 G - 936 340 kr Sist endret 
2017

TRYG Barn Ekstra 
Uførepensjon

3429 kr  
(barn 3 år  

og oppover) 
**

3 mnd til 18 år.  
Opphører ved siste 
fornyelse før fylte 
27 år. 

2 000 000 kr 2 200 000 kr 450 kr fra og med 
10 dag.

100 000 kr «11 stk: Kreft, MS, cystisk fibrose, 
leddgikt, nyrelidelser med nyresvikt, 
ulcerøs kolitt, Morbus Crohn, brann-
skade, skåldingsskade, skoliose og 
Calvé-Legg-Perthes.»

300 000 kr 50 000 kr 0 kr*** Inntil 130 
000 kr per 
år (i maksi-
malt fem år)

Inntil 130 000 kr per år i 
maksimalt fem år

Ja, satsene for 
dagpenger og 
ombygging av 
bolig har økt. 

STOREBRAND Pluss 2476 kr 3 mnd til 18 år.  
Opphører ved 26 år. 

0 kr 2 529 450 kr 900 kr for kunder 
med kollektiv 
pensjon i Store-
brand. Øvrige 
kunder: 613 kr. 

1 G –
93 634 kr

«12 stk: Kreft, leddgikt, diabetes, 
MS, hjernesvulst, ulcerøs kolitt, 
Morbus Crohn, cystisk fibrose, alvorlig 
hjerneskade, nyresvikt, lammelser og 
organtransplantasjon.»

383 250 kr 1 G – 
93 634 kr

812 490 kr 250 000 kr 0 kr Ja, det er 
gjennomført 
produktforbe-
dringer uten å 
øke prisen. 

IF Super 3243 kr Kan tegnes fra barnet 
er født, gjelder fra 3 
mnd. Frem tre måne-
der får barnet gratis 
ulykkesforsikring. Når 
barnet er 25 år, blir det 
automatisk overført 
til tilsvarende voksen-
forsikringer, uten ny 
helsevurdering.»

4 000 000 kr 
(2 000 000 
kr + dobbel 
erstatning 
over 50 % 
invaliditet)

4 000 000 kr 
(2 000 000 
kr + dobbel 
erstatning 
over 50 % 
invaliditet)

«450 kr. Gjelder 
ved sykehusopp-
hold i mer enn 10 
dager til sammen 
(må ikke 
 være sammen-
hengende). Gjel-
der fra og med 
første dag.»

100 000 kr «14 stk: Kreft, andre svulster i hjerne 
eller ryggmarg, MS, epilepsi, cystisk 
fibrose, ulcerøs kolitt, Morbus Crohn, 
leddgikt, diabetes type 1, nyresvikt, 
amputasjon, alvorlig hjerneskade, 
alvorlige brannskader og annen alvor-
lig sykdom eller skade som vil føre til 
over 50% medisinsk invaliditet.»

300 000 kr 72 000 kr 
(gjelder 
ved minst 
40 % ufør-
het)

1 000 000 
kr (gjelder 
ved minst 
40% ufør-
het)

200 000 kr «Nei. I stedet dekker 
forsikringen langvarig 
sykdom eller skade som 
gjør at barnet må være 
hjemme fra barnehage/
skole i minst 45 døgn 
sammenhengende. 
Utbetales da erstatning 
på 450 kr per døgn»

Ja, det ble lagt 
inn dekning for 
psykologisk 
førstehjelp.

gode støtteordninger dersom et barn skader seg eller 
blir syk, men understreker at et sykt eller skadet barn 
likevel kan gi barnet og familien en økonomisk utfor-
dring.

– Det er i hovedsak disse økonomiske utfordringe-
ne en barneforsikring er tenkt å dekke. Flere av dek-
ningene er tenkt å bedre barnets fremtidige økonomi 
ved skade/sykdom, som for eksempel dekningen medi-
sinsk invaliditet og uføredekninger. Andre dekninger 
er tiltenkt å gi økonomisk støtte til familien i en van-
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SELSKAP: ANBEFALT 
DEKNING:

PRIS PER ÅR: TEGNINGSTID OG 
OPPHØR:

ERSTATNING 
VARIG 
MEDISINSK  
VALIDITET 
VED SYKDOM, 
INNTIL: 

ERSTATNING 
VARIG 
MEDISINSK 
INVALIDITET 
VED ULYKKE, 
INNTIL: 

DAGPENGER VED 
SYKEHUS- 
OPPHOLD: 

ERSTATNING  
VED DØDS-
FALL: 

HVILKE SYKDOMMER DEKKES: FOR-
SIKRINGS-
SUM VED 
ALVORLIG 
SYKDOM:

UFØRE- 
DEKNING 
PER ÅR: 

ENGANGS- 
UTBETALING 
VED MINST  
50 % UFØR-
HET, INNTIL: 

FOR-
SIKRINGS-
SUM VED 
OMBYGGING 
AV BOLIG, 
INNTIL:

UTVIDET HJELPESTØNAD: OPPDATERIN-
GER PÅ BARNE-
FORSIKRINGEN 
SISTE ÅR? 

DNB Barneforsik-
ring Trygg 
Oppvekst - 
Super

3900 kr 3 mnd til 18 år.  
Opphører ved 26 år. 

2 200 000 kr 2 200 000 kr 400 kr fra og 
med 10 dag. Maks 
365 dager. 

100 000 kr «11 stk: Kreft, MS, diabetes 1, leddgikt, 
cystisk fibrose, alvorlig brannskade,  
varig tverrsnittlammelse, ulcerøs 
kolitt, Morbus Crohn, nyresvikt og 
organtransplantasjon.»

250 000 kr 98 000 kr 500 000 kr 160 000 kr Inntil 120 000 kr per år i 
maksimalt fem år 

Ja, tilknyttet 
rådgivningste-
lefon.

FRENDE 
FORSIKRING

Barne- og 
ungdoms- 
forsikring

3156 kr* 3 mnd til 18 år. 
Opphører ved 36 år. 
Automatisk fortsettel-
sesforsikring uten ny 
helsevurdering. 

25 G –  
2 340 850 kr

25 G –  
2 340 850 kr

936 kr per dag (1 
% av 1 G). Gis fra 
første dag når 
barnet har vært 
innlagt i 14 dager. 
Maks 365 dager.

1 G – 
93 634 kr

«13 stk: Kreft, MS, hjernesvulst, 
diabetes, cystisk fibrose, leddgikt, 
brannskade, nyresvikt, ulcerøs kolitt, 
Morbus Crohn, organtransplantasjon, 
tap av ben og armer og 
tverrsnittlammelse.»

3 G – 
280 902 kr

1 G – 
93 634 kr

0 kr 4 G –
374 536 kr

0 kr Ja, utvalgte 
sykdommer 
inkluderer nå 
diabetes og 
tverrsnittlam-
melse. 

GJENSIDIGE Barneforsik-
ring med 0,5 
G i valgfri 
uførepensjon

2646 kr 3 mnd til 16 år.  
Opphører ved 26 år.

0 kr 25 G –
2 340 850 kr

1000 kr. Utbeta-
les fra dag 1 etter 
10 dager sam-
menhengende 
innleggelse. 

0,5 G –
46 817 kr

«11 stk: Kreft, hjernesvulst, MS, 
insulinavhengig diabetes mellitus, 
alvorlig hjerneskade, leddgikt, alvorlig 
brannskade, ulcerøs kolitt, Morbus 
Crohn, tverrsnittlammelser og organ-
transplantasjon.»

3 G – 
280 902 kr

0,5 G –
46 817 kr

1 G – 
93 634 kr  
(i inntil 10 
år)

2 G –
187 268 kr

«12 G – 
1 123 608 kr (engangsut-
betaling ved  innvilget 
Hjelpestønad 2-4 fra 
NAV)»

Nye tjenester 
lansert i 2018: 
skoleroboten 
AV1 og online 
lege. 

DANICA Barn Total 2592 kr 3 mnd til 18 år.  
Opphører ved 26 år. 

25 G –
2 340 850 kr

25 G –
2 340 850 kr

«400 kr. 
Utbetales når 
sykehusopphol-
det har vært sam-
menhengende i 
minst 14 dager,  
og omfatter da 
tiden fra første 
oppholdsdag.»

0,5 G –
46 817 kr

«12 stk: Kreft, MS, diabetes mellitus 
1, cystisk fibrose, leddgikt, alvorlig 
brannskade, ulcerøs kolitt, Morbus 
Crohn, tverrsnittlammelser av rygg-
marg, hjernesvulst, organtransplanta-
sjon og nyresvikt.»

3 G – 
280 902 kr

0,5 G –
46 817 kr

8 G – 
749 072 kr

2 G –
187 268 kr

0 kr Nei

SPAREBANK 1 Meget god 2724 kr 0 til 16 år.  
Varer til 26 år. 

0 kr 25 G – 
2 340 850 kr

936 kr per dag 
(1% av 1 G), i maks 
365 dager.

0,5 G –
46 817 kr

«12 stk: Kreft, godartede svulster i 
hjerne og ryggmarg, insulinkrevende 
diabetes mellitus, multippel sklerose, 
leddgikt, Morbus Crohn, ulcerøs kolitt, 
cystisk fibrose, nyresvikt, organtrans-
plantasjon, alvorlig hjerneskade og 
amputasjon.»

4 G – 
374 536 kr

0,5 G – 
46 817 kr

7 G – 
655 438 kr

3 G –
280 902 kr

Inntil 10 G - 936 340 kr Sist endret 
2017

TRYG Barn Ekstra 
Uførepensjon

3429 kr  
(barn 3 år  

og oppover) 
**

3 mnd til 18 år.  
Opphører ved siste 
fornyelse før fylte 
27 år. 

2 000 000 kr 2 200 000 kr 450 kr fra og med 
10 dag.

100 000 kr «11 stk: Kreft, MS, cystisk fibrose, 
leddgikt, nyrelidelser med nyresvikt, 
ulcerøs kolitt, Morbus Crohn, brann-
skade, skåldingsskade, skoliose og 
Calvé-Legg-Perthes.»

300 000 kr 50 000 kr 0 kr*** Inntil 130 
000 kr per 
år (i maksi-
malt fem år)

Inntil 130 000 kr per år i 
maksimalt fem år

Ja, satsene for 
dagpenger og 
ombygging av 
bolig har økt. 

STOREBRAND Pluss 2476 kr 3 mnd til 18 år.  
Opphører ved 26 år. 

0 kr 2 529 450 kr 900 kr for kunder 
med kollektiv 
pensjon i Store-
brand. Øvrige 
kunder: 613 kr. 

1 G –
93 634 kr

«12 stk: Kreft, leddgikt, diabetes, 
MS, hjernesvulst, ulcerøs kolitt, 
Morbus Crohn, cystisk fibrose, alvorlig 
hjerneskade, nyresvikt, lammelser og 
organtransplantasjon.»

383 250 kr 1 G – 
93 634 kr

812 490 kr 250 000 kr 0 kr Ja, det er 
gjennomført 
produktforbe-
dringer uten å 
øke prisen. 

IF Super 3243 kr Kan tegnes fra barnet 
er født, gjelder fra 3 
mnd. Frem tre måne-
der får barnet gratis 
ulykkesforsikring. Når 
barnet er 25 år, blir det 
automatisk overført 
til tilsvarende voksen-
forsikringer, uten ny 
helsevurdering.»

4 000 000 kr 
(2 000 000 
kr + dobbel 
erstatning 
over 50 % 
invaliditet)

4 000 000 kr 
(2 000 000 
kr + dobbel 
erstatning 
over 50 % 
invaliditet)

«450 kr. Gjelder 
ved sykehusopp-
hold i mer enn 10 
dager til sammen 
(må ikke 
 være sammen-
hengende). Gjel-
der fra og med 
første dag.»

100 000 kr «14 stk: Kreft, andre svulster i hjerne 
eller ryggmarg, MS, epilepsi, cystisk 
fibrose, ulcerøs kolitt, Morbus Crohn, 
leddgikt, diabetes type 1, nyresvikt, 
amputasjon, alvorlig hjerneskade, 
alvorlige brannskader og annen alvor-
lig sykdom eller skade som vil føre til 
over 50% medisinsk invaliditet.»

300 000 kr 72 000 kr 
(gjelder 
ved minst 
40 % ufør-
het)

1 000 000 
kr (gjelder 
ved minst 
40% ufør-
het)

200 000 kr «Nei. I stedet dekker 
forsikringen langvarig 
sykdom eller skade som 
gjør at barnet må være 
hjemme fra barnehage/
skole i minst 45 døgn 
sammenhengende. 
Utbetales da erstatning 
på 450 kr per døgn»

Ja, det ble lagt 
inn dekning for 
psykologisk 
førstehjelp.

Det er ikke til å legge skjul på at vi 
lar oss påvirke. På mange måter er 
det er lettsolgt forsikring, siden 
den spiller så mye på følelser. 
INA HARTLØFF HELLAND

* Ulik prisjustering i det ungdommen er fylt 16 til 18 år og 
frem til forsikringen opphører i 25-26-årsalderen. Frende øker 
prisen med ca. 6% fra 1.1. det året ungdommen fyller 19 år. 

** Barn under tre år må betale mer. For en ettåring for eksem-
pel, koster forsikringen 3775 kr.

*** Kan kjøpes mot et tillegg i pris på 343 kr. Da vil engangsut-
betalingen være på inntil 500 000 kr, ved minst 50% uførhet. 



0
0
0

DINE PENGER    NR. 7 2018

FORBRUKER PRISTEST

skelig tid. Når det gjelder uførhet så er det klart at 
barn som blir ufør i ung alder vil få uføretrygd fra fol-
ketrygden, men det å leve på en årlig inntekt i under-
kant av 300 000 kroner kan være krevende. I dagens 
samfunnsutvikling er det dessverre slik at det går i en 
retning som gir mindre plass til enkelte grupper i et 
krevende og komplisert arbeidsliv, sier kommunika-
sjonsrådgiveren.

Dine Penger har  sett nærmere på hva slags barneforsik-
ringer som tilbys i Norge, og det er store forskjeller i 
både pris og vilkår. 

Velger du DNBs barneforsikring Trygg Oppvekst – 
Super for eksempel, må du ut med 3900 kroner per år. 
Den gjelder fra barnet er tre måneder og opphører ved 
26 års alder. For hele perioden tilsvarer dette en kost-
nad på nærmere 100 000 kroner.

Ved å velge det rimeligste alternativet, Storebrands 
barneforsikring Pluss til 2476 kroner per år, betaler du 
drøye 60 000 kroner hvis barnet skal ha forsikringen 
frem til 26 års alder. Det er langt fra bare prisen som 

er viktig, mener fagansvarlig Elisabeth Realfsen i Fi-
nansportalen.

– Kort oppsummert vil jeg si at uføredekning er det 
mest verdifulle elementet. Hvis barnet skulle være så 
uheldig å bli utsatt for noe som fører til uførhet, kan det 
få utbetalt penger utover minstesatsen i folketrygden 
fra det fyller 18 år, sier hun.

Realfsen råder potensielle forsikringskunder til å 
være varsomme med lovnadene om høye engangsut-
betalinger.

– Det er mange eksempler på markedsføring av sto-
re beløp. Det er et løfte som forbrukerne må ta med en 
klype salt. I mange tilfeller må det 100 prosent invidali-
tetsgrad til for at kundene skal få utbetalt noe sånt, for 
eksempel hvis barnet skulle miste synet, hørselen, eller 
få alvorlige indre skader.

Hennes fremste råd er å undersøke ulike tilbud, og 
være påpasselig med å gå gjennom vilkårene.

– Jeg vil oppfordre alle til å lese det som står med li-
ten skrift. Barneforsikring er intet unntak fra denne re-
gelen, sier Realfsen.

 Det er viktig å være klar over at det er vilkår knyttet til alt, og en 
forsikringssum kan vise seg vanskelig å få utbetalt. Det beste du 
kan gjøre for barna dine er å ha en solid økonomi.
ELISABETH REALFSEN, FINANSPORTALEN

SPARER: Ina Hartløff Helland og Joakim Kristiansen setter av en månedlig sparesum til barna. – Vi mener at det er en bedre investering enn barne-
forsikring. På den måten slipper vi å bruke tusenvis på en forsikring vi sannsynligvis ikke kommer til å få bruk for.
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De siste års  markedsføring av barneforsikringer har 
gjort mange skeptiske. Leder i Norsk barnelegefore-
ning, Ketil Størdal, er en av dem som stiller seg undren-
de til at over 600 000 nordmenn velger å tegne en slik 
forsikring.

– Vi mener barneforsikring er unødvendig å bru-
ke penger på. For egen del; vi som foreldre har spart 
regelmessig i fond for våre barn det man ville brukt på 
en barneforsikring. En slik sparing gir en rimelig forut-
sigbar avkastning, som blir ganske betydelig i løpet av 
18–20 år. Jeg tror de færreste som kjenner helsetilbu-
det for barn så godt som vi barneleger synes en barne-
forsikring er en god investering, sier han.

Størdal synes  utgiftene ved en barneforsikring er høye, 
og selv om kanskje ikke den månedlige summer virker 
avskrekkende, blir det mange titusener i løpet av bar-
ne- og ungdomsårene.

– Disse pengene finnes det mange andre og mer for-
nuftige måter å bruke på. Vi mener egentlig at bare ufø-
redekningen kan ha noe for seg. Denne utgjør bare en 

liten brøkdel av utbetalingene, og burde være en gan-
ske rimelig forsikring. Så vidt vi har kunnet finne ut 
er det ingen forsikringsselskap som bare tilbyr uføre-
forsikring, kanskje er det mindre salgbart som begrep 
enn barneforsikring?

Elisabeth Realfsen i Finansportalen er enig i at uføre-
dekningen er det viktigste elementet i en barneforsik-
ring. Hun vil ikke fraråde noen å forsikre barna sine, 
men understreker følgende:

– Sannsynligheten for at noe skulle skje er heldig-
vis liten. Skulle det først skje noe, er det enda mindre 
sannsynlighet for at du treffer vilkårene. Det er viktig å 
være klar over at det er vilkår knyttet til alt, og en for-
sikringssum kan vise seg vanskelig å få utbetalt. Det 
beste du kan gjøre for barna dine er å ha en solid øko-
nomi. Da har du et sikkerhetsnett i tilfelle noe skulle 
skje, og du slipper å forkludre det til med vilkår og be-
tingelser, sier Realfsen. 

kim.daniel.lindegaard@dinepenger.no

KRITISK: Daglig leder for finansportalen.no, Elisabeth Realfsen. Foto: NTB Scanpix

Kommunikasjonsrådgiver i If, 
Sigmund Clementz. 
Foto: Kilian Munch

Kommunikasjonsdirektør i 
Finans Norge, Jan Erik Fåne.
Foto: CF-Wesenberg

Leder i Norsk barnelegefore-
ning, Ketil Størdal. 
Foto: Anne Kari Melkerud

Kommunikasjonsrådgiver i DNB, 
Cecilie Skjennald. 
Foto: Stig B. Fiksdal/DNB
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HALLGEIR
 KVADSHEIM

Du kan trekke 
fra kostnader til 
juridisk bistand 
til blant annet 
trygdetvister og 
enkelte tvister 
om fast eiendom. 
Arbeidstvister 
inngår imidlertid i 
minstefradraget.

FORBRUKER GUIDE

Daglig får jeg spørsmål fra folk om deres økonomi.  
Her har dere mine hundre beste tips. 

pengetips for en bedre økonomi
1 I Sverige blir man ofte spurt om man vil 

belaste kortet i lokal valuta eller i norske 
kroner? Velg alltid lokal valuta, ellers får du en 
dårlig vekslingskurs

2 Du kan bryte en fastrenteavtale selv om det 
er flere år igjen av bindingsperioden. Men hvis 
rentemarkedet har gått i din disfavør, må du 
betale banken en kompensasjon; overkurs.

3 Du kan spare 2000–3000 kroner årlig på å 
fylle drivstoff søndag eller mandag 
formiddag. Da senkes ofte prisen opptil 2–3 
kroner.

4 Skal du leie bil i Europa i sommer? Leieprisen 
kan være lav, men alle tilleggene er dyre, for 

eksempel barnesete. Ta det heller med i 
flybagasjen. 

5  Leier du bil i sommer? Såkalt egenandelsfor-
sikring fra leiebilselskapet er svindyr. Men 
enkelte kredittkortselskap selger helårs 
egenandelsforsikring for bare 2–300 kroner.

6  Hvis du blir fordelsbeskattet for bruk av 
firmabil, skal du bare skatte av månedene fra 
du overtok bilen, ikke hele året.

7  Betal ned på de dyreste lånene først:  
1 Kredittkort. 2 Forbrukslån. 3 Billån.  
4 Boliglån. Spar studielånet til slutt.
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pengetips for en bedre økonomi
8   Du bør ha en bufferkonto på 1–2 

månedslønninger til uforutsette utgifter, 
plassert på en konto uten kort. Mest hvis 
du eier både bil og bolig, mindre hvis du 
bare leier. 

9   Mange butikker har prisgaranti, også i 
etterkant. Legg inn varsling på prisjakt.no 
etc., og få beskjed om prisen synker 
under det du betalte.

10       Det kan være smart å samle alle 
forsikringer i ett selskap. Det gir en solid 
totalkunderabatt. Lån- og -innskudd kan 
du derimot fordele på flere banker.

11  Spar penger ved å velge lavprisbutikker 
som Rema og Kiwi for basisvarene. Men 
husk at dyrere butikker som Meny og 
Coop Mega ofte har gode lokketilbud. 
Last gjerne ned appen Mattilbud for å få 
oversikt over uketilbudene.

12  Ung bilfører med lav bonus? Du kan i 
enkelte selskaper prute opp bonusen ved 
å vise til at du kjørt mye bil: Bilkollektiv, 
yrkeskjøring etc.

13  Bruk tjenester som tek.no eller 
mobiltelefoni.no til å finne det billigste 
mobilabonnementet. Det skiller mye på 
hvor mye datatrafikk du får med.

14  Får du ikke «brukt opp» foreldrefradra-
get på SFO-avgiften etc. Du kan få 
fradrag for utgifter til «Fotball-SFO», 
fotballakademier etter skoletid etc.

15   Bruk prisjakt.no, kelkoo.no og lignende 
tjenester for å finne de billigste varene. 
Flere butikker garanterer at de skal 
matche prisene fra nettbutikkene.

16   De fleste nettbanker har en funksjon 
som heter «Mitt forbruk» eller «Min 

økonomi». Bruk den! Da får du en god 
oversikt over ditt forbruk og kan bruke 
det til å lage et budsjett fremover.

17   Fiks alle småfeilene ved boligen før salg: 
taklisten som mangler, døren som knirker, 
det sjokkrosa gjesterommet. Billig, men 
gir et mye bedre inntrykk av boligen.

18   Husk at du kan tjene inntil 55 000 
kroner i året skattefritt. Du kan enkelt 
bestille frikort på skatteetaten.no

19   Selv om du tjener over frikortgrensen på 
55 000 kr., kan du gjøre småjobber som 
rengjøring, snømåking etc. for 
privatpersoner og motta inntil 6000 kr. 
skattefritt fra hver.

20   Når du tjener lite, for eksempel mens du 
studerer, blir du ikke skattlagt for 
kapitalinntekter! Det betyr at du kan 
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selge aksjer, fond etc. uten å skatte av 
gevinsten!

21   Har du skaffet deg innbruddsalarm i 
boligen eller installert vannstoppventil? 
Slike skadeforebyggende tiltak senker 
forsikringsprisen. Gi beskjed til 
forsikringsselskapet.

22   Selv om du tjener under frikortgrensen 
på 55 000 kroner og derfor ikke betaler 
skatt, vil staten likevel sette 18,1 % av 
lønnen di inn på din pensjonskonto.

23  Ikke spar i BSU hvis du tjener under 
frikortgrensen på 55 000 kroner. Da 
betaler du jo ikke skatt og får dermed ikke 
benyttet skattefradraget.

24  Ikke nedbetal ekstra på studielånet, bruk 
heller pengene på andre lån eller spar opp 
egenkapital til boligkjøp. Studielånet har 
lav rente og rentefritak ved 
arbeidsledighet, lav inntekt etc.

25 Send forsikringene dine ut på anbud en 
gang i året. Hvis du ikke holder 
selskapene på tå hev, vil forsikringsprisen 
din øke for mye hvert eneste år.

26  Hvis du flytter boliglånet til ny bank for 
lavere rente og må betale nytt 
tinglysningsgebyr, betaler du den laveste 
satsen på 200 kroner, OG kan føre 
gebyret opp i neste års selvangivelse.

27  Har du byttet jobb og pendler mindre 
med bilen? Da kjører du kanskje bare 12 
000 km i stedet for 16 000 km årlig og 
kan be om billigere bilforsikring.

28  Spar tid og penger ved å handle 
sjeldnere, men større. Sett opp en handle-
liste på forhånd og følg den. 

29  Skal du kjøpe luft til vann varmepumpe 
eller gjøre andre enøktiltak? Sjekk om du 
kan få tilskudd gjennom Enova. 

30  Skal du kjøpe bolig? Boligprisene varierer 
gjennom året. Normalt er markedet 
hetest rett etter nyttår og sommerferien. 
Høsten er roligere.

31  Når du skal velge eiendomsmegler, bør 
du invitere flere til å gi en prisvurdering 
av din bolig. Ikke velg utelukkende på den 
som har lavest honorar, men sjekk 
referanser, lokalkunnskap etc.

32  Mange kredittkort reklamerer med 
innbakt reiseforsikring. Men da må du 
huske på å betale minst halve reisen med 
kortet. Når du drar på bilferie må du 
derfor tanke bilen med kredittkortet.

33   Sparer du i fond? Ved å flytte fondene 
over i en aksjesparekonto, kan du bytte 
fond med gevinst uten å skatte før du tar 
ut pengene for godt av kontoen.

34   Å gjennomføre en EL-kontroll av boligen 
din kan være smart, spesielt hvis du har 
en eldre bolig. I tillegg kan det skaffe deg 
en solid rabatt på boligforsikringen!

35   Unge bankkunder bør begynne å spare 
så tidlig som mulig. Da viser du banken at 
du har disiplin og utholdenhet med 
sparingen. Det gir større sjanse for 
boliglån.

36   Kjøper du en kaffe latte hver dag på vei 
til jobb? Du kan spare over 8000 kr. på å 
kutte ut den vanen ett år, eventuelt 4000 
kr. hvis du bare gjør det annenhver 
jobbdag.

37   Sparer du i rentefond? Hvis du har 
boliglån, er det som regel smartere å 
betale ned på lånene, siden boligrenten 
normalt er høyere en lavrisiko rentefond.

38  Husk at du kan leie ut hytta skattefritt 
inntil 10 000 kr. årlig.

Kjøper du en  
kaffe latte hver 
dag på vei til 
jobb? Du kan  
spare over  
8000 kr. på  
å kutte ut den 
vanen ett år.

36

Foto: Shutterstock



0
0
0

DINE PENGER    NR. 7 2018

39  Snuser du? 
Hvis du 
snuser en 
boks 
hver dag, 
kan du 
spare 
hele  
35 000 
kroner på å 
bli snusfri!

40 Blir du skattlagt for fordelen av fri avis 
fra arbeidsgiver? Husk at du ikke skal 
skatte av fordelen hvis du allerede 
betaler et avisabonnement av egen 
lomme. 

41 Drar du ofte bort fra bolig og bil? Husk 
at du kan leie ut boligen på Airbnb og 
bilen på for eksempel nabobil.no. 

42 Husk at du normalt får økt bonus når du 
flytter bilforsikringen din, med mindre du 
har vært i ditt eksisterende selskap i 
under seks måneder.

43 Ønsker du pluss- eller supervariant på 
boligforsikringen din? I noen selskaper 
kreves det at huset er under tredve år, i 
andre holder det med femti år gamle 
hus.

44 Du får ikke høyere rentefradrag selv om 
gjeldsrentene står på den som tjener 
mest.

45 Sjekk prisen på forsikringene dine minst 
én gang i året.

46 Tar du ut pensjon tidlig, får du flere år 
med pensjonsfradraget på 29 940 kr. 
Men det er ikke sikkert at tidlig uttak 
lønner seg, spesielt ikke for kvinner.

47  Hvis du øker forsikringsegenandelen, 
synker årsprisen.

48  Spør banken om du kan fortsette 
BSU-sparingen selv om du skal ha ditt 
første boliglån.

49  Billeasing lønner seg primært for den 
som vil bytte bil hvert 3–4 år, kjører 
relativt mye og ellers måtte brukt billån.

50  Hvis du kjøper bil nr. 2, kan du overføre 
bonusen fra den eldste bilen, hvis dette 
blir billigst for deg.

51  Husk at en god helårs reiseforsikring 
også dekker tyveri på byen eller 
hytteturen til fjells. 

52  Mange unge som bor på hybel er 
allerede dekket av foreldrenes 
innboforsikring. Sjekk med eget selskap.

53  Du bør alltid oppgi hvilke organisasjoner 
du er medlem av når du shopper 
forsikringer. Det kan gi høye rabatter.

54  Spør alltid om en butikk har 
rabattordninger for medlemskap. Det 
spenner ofte fra alt fra Skiforeningen, 
Huseiernes Landsforbund til lokale 
idrettslag.

55  Pass på at du har satt høy nok verdi på 
innboet ditt i innboforsikringen – ellers 
risikerer du avkorting ved erstatning.

56  Er du LO-medlem, har 
du sannsynligvis allerede 
en god innboforsikring 
inkludert i kontingenten. 
Du behøver ikke to.

57  Bor du i kollektiv? Sjekk at 
innboforsikringen også dekker tyveri fra 
felles stue.

58  Kjører du rundt med skiboks på taket 
hele året? Hvis den ikke er i bruk på 
sommeren, sparer du mye drivstoff på å 
hekte den av.

59  Husk at du kan føre opp valutatap i 
selvangivelsen. Det er slett ikke sikkert at 
banken har innrapportert tapet. Post 
3.3.7.

60  Du kan trekke fra kostnader til juridisk 
bistand til blant annet trygdetvister og 
enkelte tvister om fast eiendom. 
Arbeidstvister inngår imidlertid i 
minstefradraget.

Tar du ut  
pensjon tidlig, 
får du flere år 
med pensjons-
fradraget på  
29 940 kr. 

46

Foto: Shutterstock
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61  Egen pensjonsordning for selvstendig 
næringsdrivende er svært gunstig hvis 
du tjener over 7,1 G (ca. 660 000 kr.).

62  Du kan beholde BSU-kontoen selv  
om du har bikket 34 år. Flere banker 
setter ikke ned den gode renten  
selv om du er over aldersgrensen.

63  Har du kontoen i en bank som senker 
renten på BSU når du bikker 34 år? Du  
kan fritt flytte kontoen til en annen  
bank som følger punket over uten  
å bryte kontrakten.

64  Stor forskjell mellom bilforsikringssel-
skapene på startbonus for ferske kunder. 
Før var det vanlig med 20 % startbonus, 
nå tilbyr enkelte 40–50 %. Sjekk flere 
selskaper!

65  Tommelfingerregelen for sparing i 
aksjefond er over fem års tidshorisont. 
For boligkjøp: 3–5 år.

66  Velg gjerne en barneforsikring som 
barna kan videreføre som uføreforsikring 
uten ny helseerklæring når de skal 
etablere seg.

67  Husk at du kan trekke fra 1,56 kr. per km 
du kjører barna til barnepass eller omvei 
til barnehagen.

68  Du kan også trekke fra utgifter til 
barnevakt på foreldrefradraget selv om 

ikke inntektene er innrapportert og 
beskattet.

69  Er du ung og har småinntekter? Selv om 
det er skattefritt, kan det være smart at 
det rapporteres inn. Du får nemlig 18,1 % 
pensjonsopptjening på dem.

70  Bake inn billånet i boliglånet? Da må du 
huske å øke terminbeløpet så mye at 
billån-delen betales ned like fort som 
planlagt, for eksempel 5–7 år.

71  Skal du selge dieselbil i Oslo eller 
Bergen? Pass på at den vises også andre 
deler av landet, som ikke har 
begrensninger på dieselbiler på vinteren.

72  Har du bulket bilen og risikerer stort 
bonustap? Flytt forsikringer til et selskap 
som gir deg tilbake bonusen. 

73  Har du lav inntekt? Husk at du kan få 
rentefritak i Lånekassen.

74  Er du samboer? Arveretten er ikke like 
god som for ektefeller. Tegn et gjensidig 
testament.

75  Du kan trekke fra 1700 kr. i året for  
å ha hjemmekontor hvis du velger å 
trekke fra faktiske kostnader i stedet  
for minstefradrag.

76  Husk at mange kjeder har begynt med 
en 100 % fornøyd garanti. Du kan bytte 

inn f eks fotballsko om barna ikke passer 
dem innen 30 dager. 

77  Lag gjerne ekstra store porsjoner når 
du lager middag – og frys restene ned 
som lunsj.

78  Bruk Finn, QXL etc. for å selge ut det 
som bugner i boden. Spesielt barneutstyr 
som pulk og tripptrapp-stoler får gode 
priser.

79  Har du ikke nok til IPS-innskudd, ta ut 
opprinnelig innskudd fra aksjesparekonto 
uten gevinst og omplasser til IPS.

80  Er du mye i utlandet? Velg et kort som 
ikke krever høye gebyr ved uttak. Noen er 
gratis, mens andre krever over 35 kr. per 
uttak.

81  Ut på reise snart? Husk at 
hverken euroen, danske 
eller svenske kroner er like 
«billige» for oss nordmenn 
som de var for noen år 
siden. Ikke få valutasjokk.

82  Skal du ha pass til sommer- eller høstferi-
en? Enkelte steder er det 60 dagers 
ventetid! Men du kan dra til 
nabokommunen.

83  Bytte jobb? Ikke bare se på lønnen, sjekk 
forskjeller i pensjonsordning. Er det 5 
prosent i stedet for 2 prosent, kan det 

Husk at du 
kan trekke fra 
1,56 kr. per 
km du kjører 
barna til 
barnepass 
eller omvei til  
barnehagen.

67
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betyr tusenlapper ekstra i pensjon. I 
måneden!

84  Sliter du med dyr gjeld. Skaff deg 
avdragsfrihet på boliglånet og bruk det du 
sparer på ekstra nedbetaling på den dyre 
gjelden.

85  Pass på hvis du har kjørt langt over 
grensen på bilforsikringen, ellers risikerer 
du avkorting ved skade.

86  Bruk eFaktura og avtalegiro så mye du 
kan. Legg inn alle betalinger slik at du ikke 
glemmer dem, og kan bruke 
forfallsoversikten til å planlegge den neste 
måneden.

87  Skal du lykkes med sparing: Sett deg kon-
krete mål, lag gjerne en konto med målets 
navn.

88  Husk at du må betale skatt av gevinster 
du får ved handel i kryptovaluta.

89  Sjekk alltid om borettslaget har dyre 
fastrenter når du vurderer kjøp. Sjekk når 
fastrentekontrakten utløper.

90  Husk at du kan få foreldrefradrag for to 
barn, selv om det ene barnet er spedbarn 
og alle kostnader tilhører det eldste.

91  Skal du spare i aksjer? Bruk stop loss, så 
slipper du å bli med på lange nedturer.

92 Skal du spare i IPS? Velg en forvalter med 
et bredt fondsutvalg.

93  Hvis noe er for godt til å være sant, er det 
som regel det. For eksempel hvis noen 
lover over 5 % risikofri avkastning.

94  Det er som regel rentefritt å bruke 
kredittkort hvis du betaler innen forfall, 
men ikke hvis du tar ut penger fra 
minibank. Da løper renten fra dag 1 

95  Du behøver ikke bruke advokat for enkle 
avtaler, som husleiekontrakt, samboeravtaler 
etc., det finnes gode maler på nettet.

96  Har du solgt bolig før du kjøper ny? Pass 
på hvis du sitter med salgssummen over 
nyttår, ellers risikerer du formuesskatt.

97  Velg spotpris på strøm, ikke variabel pris. 
Men pass på at strømselskapet ikke endrer 
avtalen etter noen måneder.

98  Skal du kjøpe flybilletter til stor familie? 
Stykk opp bestillingen, så får du kanskje 
lavere pris, hvis det bare er en begrenset 
kvote med billigbilletter igjen.

99  Spare mer? Lur deg selv: Sett automatisk 
trekk på 500 eller 1000 hver dag etter 
lønning. Eller bruk mikrospar ved varekjøp.

100  Har familien flere Spotify eller Apple 
Music-abonnementer? Da kan dere tegne 
familieabonnement. Det er billigere, og 
opptil fem kan bruke det. 

BONUSFELLE (72): Har du bulket bilen og risikerer stort bonustap? Flytt forsikringer til et selskap som gir deg tilbake bonusen.
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FORBRUKER PRODUKT

Best i test
Vil du gjøre et 
godt kjøp?  
Her er noen av  
testvinnerne  
denne  
måneden. 

Jo da, det fins mange gode tråd-
løse hodetelefoner. Men noen 
fortrekker fortsatt å finne fram 
godstolen og plugge i kontak-
ten for å få den aller beste lyden. 
Lyd og bilde har testet «gammel-
dagse» modeller med kabling, 
og har funnet en klar vinner.

KRITERIER I TESTEN:
BBGjengivelse av lyd
BBIsolering fra omgivelser
BBVekt
BBKabling

TESTVINNER:  Amerikanske 
Shure er en av seniorene innen 
hi-fi, med mer enn 90 år i mar-
kedet. Modellen Shure SRH940 
har anmelderen til Lyd og Bil-
de hentet fra den profesjonel-
le delen av modellkatalogen. Un-
der testingen blir det konkludert 
med meget fin dynamikk i lyden, 
med en fremragende oppløs-
ning i mellomtonen. Den flotte 
oppløsningen henger også med 
inn i diskantområdet. Model-
len er stort sett uten svake sider, 

og behersker tung rock og kom-
pleks musikk like godt. Den be-
handler dessuten alle frekvens-
bånd uten å favorisere noen av 
dem. Modellen fungerer like 
godt en hel arbeidsdag ved mik-
sepulten, som med lytting av 
favorittalbumene i godstolen 
hjemme.

Les hele testen på:  
LYDOGBILDE.NO

Hodetelefoner Svenske Råd och Rön har  
kåret de beste, tekniske T-trøyene.

KRITERIER I TESTEN:
BBFukttransport
BBPustefunksjon
BBLuftgjennomstrømning
BBKomfort
BBVask
BBHelhetsinntrykk

TESTVINNER: Craft Mind SS Tee får 
høyest score av både herre- og kvinne-
modellene. De har god komfort og sco-
rer bra på tekniske tester i laboratoriet.

Les hele testen på: RADRON.SE

Krem- 
is
TV 2 har fått seks  
drilljenter, som alle  
går i femte klasse,  
til å velge sin favoritt  
blant årets nyheter  
på isfronten. 

KRITERIER I TESTEN:
BBSmak
BBKonsistens
BBDet er kun nyheter fra de  

store produsentene Diplom- 
Is og Hennig-Olsen som er smakt på.

TESTVINNER: Funky Frozen Yoghurt. 
Det er blandingen av vanilje og jordbær 
som går rett hjem hos jentene. 

Les hele testen på: TV2.NO

T E S T V I N N E R :  S H U R E  S R H 9 4 0

T E S T V I N N E R :  

C R A F T  M I N D  S S  T E E

T E S T V I N N E R :  

F U N K Y  F R O Z E N  Y O G H U R T

Teknisk 
T-trøye
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Sykkelpumper
Det tyske laboratoriet PZT har testet åtte prak-
tiske mini-sykkelpumper på vegne av svenske 
Testfakta. 

KRITERIER I TESTEN:
BBPumping – hvor mange bar testerne klarte å 

pumpe inn i et racerdekk – og hvor mye krefter 
(bar) som måtte til (60 %).

BBKonstruksjon og passform på ventiler (20 %).
BBErgonomi og håndtering (20 %).

TESTVINNER: SKS Germanys modell SKS Injex 
«Lite Zoom» pumper seg til topps i konkurransen 
med de syv andre. Det er i hovedsak på grunn av 
suveren pumpeevne at den stikker av med seie-
ren. Et litt ubekvemt håndtak i tillegg til at det er 
en viss klemrisiko gir minuspoeng, men model-
len oppnår 4,4 av fem mulige poeng. Topeak Race 
Rocket er nærmeste konkurrent med 4,1 poeng.

Les hele testen på: TESTFAKTA.SE

Søkelykten brukes blant annet av grunnei-
ere når viltbestanden skal telles, og den er et 
godt hjelpemiddel til søk etter skadde dyr. 
Dagbladet og bladet Jeger har kåret den bes-
te blant syv modeller.

KRITERIER I TESTEN:
BBAvgitt lysmengde
BBRekkevidde
BBBrukervennlighet
BBVekt
BBBrenntid

Høytrykksspyler
Utvalget av høytrykksspylere er stort. Tek.no 
har testet syv modeller. Husqwarna stakk av 
med seieren. 

KRITERIER I TESTEN:
BBMontering
BBPraktiske løsninger
BBRekkevidde
BBStøy
BBVaskeresultat på betong, asfalt, terrasse, bil og 

båt.
BBPris
BBSåpeløsning 

TESTVINNER: Husqwarna PW360 er vinner, men 
det med hårfin margin i en tett konkurranse mel-
lom mange gode modeller. Vinneren gjør det 
godt på alle underlag, har god rekkevidde og har 
en stødig og robust konstruksjon.

Les hele testen på: TEK.NO

Nødlader
Tek.no slår fast at det fortsatt er et stykke mel-
lom lovet og reell ladekapasitet i markedet. 
Men de fant en vinner da de testet nødladere.

KRITERIER I TESTEN:
BBProsentvis forskjell mellom opplyst og reell 

strømkapasitet.
BBTyper uttak.
BBLadehastighet.

TESTVINNER: Deltacos PB-821 gir deg nesten 
alt du trenger av en nødlader, og det til en rime-
lig penge. 

Du kan velge om du vil lade nødladeren 
via USB eller USB Type-C. Du kan også velge 
om du vil lade telefonen eller nettbrettet via 
sistnevnte eller vanlig USB-utgang. Du kan også 
lade opp PC-er med Type C-lading via Type 
C-porten. Smart!

Les hele testen på: TEK.NO

T E S T V I N N E R :  D E L T A C O S  P B - 8 2 1

T E S T V I N N E R :  F E N I X  R C  4 0

T E S T V I N N E R :  H U S Q W A R N A  P W 3 6 0T E S T V I N N E R :  S K S  G E R M A N Y

Søkelykter
TESTVINNER: Fenix RC 40 har det 
meste som trengs av en god søke-
lykt: Mye lys, god rekkevidde og fin 
spredning av lyset. Betjeningen er 
enkel og lyskjeglen er et godt kom-
promiss mellom spredning og rek-

kevidde. Lykten viste seg også 
å være den beste til å få en rask 
oversikt for telling av hjort. 
Modellen er litt stor og tung, 
og avgir litt kaldblå farge, men 
oppnår som den eneste av de 
syv testede lyktene terning-
kast 6 i testen. Nitecore TM38, 
Led lenser MT18, Olight R50 
Seeker, Olight X7R Marauder 
og Fenix FD 65 står ikke langt 
tilbake for vinneren, alle får 5. 

Les hele testen på:  
DAGBLADET.NO



0
0
0

DINE PENGER    NR. 7 2018

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

 B SVAR: Jo, nettopp barn blir 
spesielt prioritert i helsekø i 
det offentlige, selv om det for 
eksempel i barnepsykiatri-
en er noe ventetid. Men det er 
ikke adgang til privat helseve-
sen som er den viktigste delen 
av en barneforsikring, men en 
ekstra uførepensjon i tilfelle 
barnet skulle bli arbeidsufør. 
Barn/ungdom har jo ikke opp-

arbeidet særlig mye pensjons-
opptjening, og får en svært lav 
pensjon om de skulle bli ar-
beidsuføre. En god uføredek-
ning, gjerne en kombinert 
engangsutbetaling og uføre-
pensjon, kan bøte noe på det-
te. Ytelser som for eksempel 
ombygging av bolig, er som 
regel godt nok ivaretatt av det 
offentlige. Kjøp en forsikring 

som dekker uførhet ved syk-
dom, ikke bare ulykke. Gode 
barneforsikringer inneholder 
også dekninger for en del kri-
tiske sykdommer, for eksem-
pel kreft. De fleste barn blir 
heldigvis friske fra en kreft-
sykdom, men du får økono-
misk handlefrihet til å jobbe 
redusert i en periode mens 
barnet kommer seg. 

Bør vi velge  
barneforsikring?
Er det nødvendig med barneforsikring egentlig?  
Er ikke barna godt nok passet på av det offentlige  
helsevesenet, hvis noe skulle skje?

SPØR HALLGEIR

Foto: Shutterstock
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B S U

Beholde eller 
betale ned
Jeg og en kollega krangler 
litt her. Hvis du har fylt opp 
BSU-en og har 300 000 med 
en rente på 3,0 prosent, og et 
lån på 5 millioner til 2,0 pro-
sent rente, vil det da lønne 
seg å betale ned eller å behol-
de pengene på BSU-kontoen?

 B SVAR: Behold pengene på 
BSU-kontoen. Renteforskjel-
len er jo ett prosentpoeng i fa-
vør av BSU. Men når du bikker 
34, setter enkelte banker ned 
BSU-renten til ordinær spare-
rente. Denne ligger nok under 
boligrenten, og gjør dermed at 
konklusjonen endres. Men det 
er jo slett ikke sikkert at det 
gjelder for din bank. Og hvis de 
faktisk sier at de senker renten 
ved fylte 34 år, kan du jo flytte 
pengene til en bank som ikke 
gjør det, for eksempel Danske 
Bank.

S K A T T

Student med 
fondsgevinst
Jeg er student med svært lav 
årsinntekt. Jeg har fra tidli-
gere plassert omtrent 70 000 
kroner på tre indeksfond og 
har nå omtrent 15 000 kroner 
i pluss. Bør jeg ta ut alle pen-
gene fra indeksfondene på 
slutten av 2018, for så å sette 
dem inn på de samme fonde-
ne rett etter nyttår? Da slip-
per jeg vel å skatte på avkast-
ningen på grunn av at min 
arbeidsinntekt er så lav. Hvis 
jeg må skatte av gevinsten, 
kan jeg da eventuelt flytte 25 
000 kroner av pengene jeg 
tar ut over på en BSU-konto 
slik at gevinsten går opp i opp 
med BSU-fradraget? 

 B SVAR: Har en gledelig nyhet til 

deg: Du slipper skatt av fonde-
ne dine hvis du selger før nyttår. 
Har du 15 000 kroner i fondsge-
vinst, vil gevinsten bli null så-
fremt din arbeidsinntekt er un-
der 66 000 kroner. Årsaken er 
at automatiske fradrag som 
personfradrag og minstefra-
drag ”spiser opp” beskatnin-
gen av kapitalinntekter hvis ar-
beidsinntekten er lav nok. Hvis 
du imidlertid selger disse fon-
dene rett før nyttår og kjøper 
tilbake akkurat samme fond og 
samme beløp rett etterpå, lø-
per du en viss risiko for gjen-
nomskjæring fra skatteetaten. 
Velger man andre fond, eller lar 
det gå litt lengre tid før gjen-
kjøp, reduseres denne risikoen. 
Når det gjelder ditt BSU-spørs-
mål: Hvis du tjener under fri-
kortgrensen på 55 000 kroner, 
vil det uansett ikke påløpe skatt 
på denne inntekten og det vil da 
være mindre lønnsomt å set-
te penger på BSU med skatte-
fradrag, i og med at du ikke før 
overført det ubenyttede fradra-
get til senere år. 

A K S J E S P A R E K O N T O

Fond – kjøp 
og salg
Jeg har kjøpt fond over len-
gre tid som har gitt avkast-
ning. Da aksjesparekonto ble 
introdusert, flyttet jeg pen-
gene fra fondskonto til aksje-
sparekonto. Avkastning er 
veldig høy og for ikke å tape 
denne, har jeg solgt tilsva-
rende avkastning, men ikke 
tatt pengene ut av aksjespa-
rekonto for å utløse skatt. 
Kjøper meg nå opp igjen på 
fond, som jeg håper vil gi yt-
terligere avkastning. Er det-
te en smart strategi?

 B SVAR: Egentlig ikke nødven-
dig. Aksjesparekonto (ASK) er 
jo konstruert blant annet for å 
gjøre det mindre nødvendig å 
realisere slike gevinster/tap av 
skattemessige årsaker. Du slip-
per heldigvis å skatte av den-

ne avkastningen helt til du tar 
den ut av kontoen for godt, og 
kan reinvestere den, nettopp 
slik du har gjort. Hvis du har 
fått en svært god avkastning i 
en type fond og aksjer, og tror 
de har nådd toppen og vil put-
te pengene i fond eller aksjer i 
andre bransjer eller med andre 
mandater, kan det jo være for-
nuftig å gjøre slik du har gjort, 
men ikke hvis du reinvesterer 
pengene tilbake i samme fond.

S P A R I N G

Investere  
i fond
Med tanke på hvor urolig 
markedet er nå om dagen, 
tror du det vil lønne seg å av-
vente med å gjøre store inn-
skudd i fond? Jeg snakker 
da om penger jeg ikke tren-
ger på 5–10 år. Hvor burde 
man eventuelt plassere dis-
se pengene i påvente av bed-
re tider? 

I en podkast fortalte du om 
en undersøkelse der du sam-
menlignet avkastning hvis 
du treffer perfekt på kjøp og 
salg av fond kontra å bomme 
totalt hver gang. Forskjellen 
utgjorde ca. 3 prosent. Hvil-
ken type fond/marked var 
det snakk om da?

 B SVAR: Undersøkelsen jeg re-
fererte til var utført av Finn Øy-
stein Bergh i Pareto Sec, og mål-
te snittavkastningen for aksjer 
på Oslo Børs siden 1983. Man 
sammenlignet en maks heldig 
aksjekjøper med en maks uhel-
dig (dvs. kjøpte konsekvent på 
ni definerte topper vs. ni defi-
nerte bunner). Den heldige fikk 
11 prosent gjennomsnittlig av-
kastning i perioden, mot den 
uheldiges 8,4 prosent. Som du 
forstår mener jeg ikke timing er 
så viktig i aksjemarkedet, men 
tid. Og når jeg uansett er rela-
tivt positiv til markedene frem-
over, ville jeg altså selv gått inn 
nå i stedet for å vente på dårli-
gere tider (og lavere kurser).

Vi skal kjøpe bolig for 
maks 3 mill. Jeg sitter 
med 300.000 i egen-
kapital + mulighet for 
sidesikkerhet og hun sit-
ter med 100.000 kr. Hva 
blir eierbrøken? Hvis vi 
ser på borettslagsleilig-
het til 2 mill., med felles-
gjeld på 1 mill., må vi ha 
egenkapital tilsvarende 
3 mill. eller for 2 mill.?

 B SVAR: Dere må ha 3 mill. i egen-
kapital. Hvis dere deler lånet likt 
blir din andel 53,33 prosent, 
mens hennes blir 46,67 prosent.

Jeg mener ikke timing er så viktig i aksjemarkedet, men tid. 
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Det er forventning om styrket krone fremover. Jeg har fond som er valuta-
sikret, og lurer derfor på når jeg bør selge disse?

 BSVAR: Jeg ville ikke tatt en beslutning om salg utelukkende vurdert ut fra timing av valuta-
kurs. Er du fornøyd med disse fondene, ville jeg nok beholdt dem.

S K AT T

Formues- 
krymping
Har hus og stor nyere fritids-
bolig som regnes som sekun-
dærbolig. Kan jeg overfø-
re sekundærbolig til barn? 
Skulle jeg få dårligere økono-
mi: kan barn gi meg fritids-
huset tilbake uten avgifter?

 B SVAR: Ja, du står fritt til å 
overføre boligen til dine barn, 
og om du senere skulle få den 

overført tilbake, blir det ikke 
arveavgift, slik reglene er nå 
i alle fall. Arveavgiften ble 
tatt bort i 2014 av regjerin-
gen, og vil nok forbli borte i 
alle fall i denne regjeringsti-
den. Det er selvsagt ingen ga-
ranti for at en eventuell, ny re-
gjering vil gjeninnføre den, 
selv om Støre har sagt at Ap 
ikke vil gjøre det, i alle fall ikke 
slik den var innrettet før 2014.  
   Men hvis det gjøres primært 
for å spare formuesskatt, for-
di du har høy skattemessig for-
mue og ikke dine barn, og du i 
praksis disponerer over den 

selv, vil skattemyndighetene 
muligens skjære igjennom hvis 
du fører den tilbake om noen 
år.

P E N S J O N

Jobbe  
lenger?
Jeg er født i 1952 og har job-
bet i staten i 45 år. Jeg har 
tenkt å jobbe i fem år til. Vil 
det lønne seg eller vil jeg tape 
på dette? Jeg skal ikke ta ut 

noe av folketrygden og tjener 
430 000 kroner i året.

 B SVAR: Er du født før 1954 
vil såkalt levealdersjustering 
kunne slå svært ulikt ut for al-
derspensjon fra Statens Pen-
sjonskasse sammenlignet med 
alderspensjon fra folketryg-
den. Kort fortalt blir pensjonen 
fra SPK lavere jo lenger du ven-
ter med å ta den ut etter du har 
oppnådd forholdstall 1, mens 
pensjonen fra folketrygden blir 
høyere hvis du venter. Dette er 
en individuell vurdering som du 
bør belyse ved å kontakte SPK.  

Foto: NTB Scanpix



Din viktigste arving kan være en du aldri har møtt
Det finnes mange gode grunner til å skrive testament. 
Ønsker du å gi til flere enn de som er arvinger etter loven, 
er det å skrive et  testament den eneste måten å sikre din 
siste vilje på. Du får mulighet til å gi fremtidige gaver til 
mennesker som står deg nær  – eller mennesker du aldri 
har møtt. 

Testamentariske gaver til Leger Uten Grenser gjør det 
mulig for oss å gi medisinsk hjelp til dem som trenger 
det mest over hele verden. Samtidig er det uttrykk for 

stor tillit til vårt humanitære  nødhjelpsarbeid. Vi jobber 
hver dag for å sikre at hjelpen når frem til de som trenger 
det mest, og at gavene er i trygge  hender.

Ønsker du å tilgodese Leger Uten Grenser i ditt testament, 
eller trenger mer  informasjon, ta kontakt med Ane Nustad 
ved å sende en epost til ane.nustad@legerutengrenser.no
eller ring 23 31 66 12.

Sammen redder vi liv.

Foto:Baudouin Nach/Leger Uten Grenser

Emi kom til verden 17. januar 2016 på  
sykehuset som Leger Uten Grenser driver 
i flyktningleiren Domiz i Irak.



NR. 11/2017 – GJØR LIVET RIKERE

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

DINE PENGER
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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
NR. 6/2017 – GJØR LIVET RIKERE

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

NR. 2/2017 – GJØR LIVET RIKERE

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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KONTOUTSKRIFTEN

36 173 

Livsnyteren som passer på

MENIGHETSLIV
Vi har tilhørighet til 
kirken og bruker tje-
nestene, og har man 
det bør man beta-
le for det, noe vi gjør 
regelmessig.

SPOTIFY
Vi betaler Spoti-
fy-abonnement som 
en del av ukelønnen 
til barna. Selv har jeg 
foretrukket Tidal som 
musikkstrømmetje-
neste, men etter 
Dagens Næringslivs 
avsløringer om sel-
skapets opptreden, 
har jeg hoppet over til 
Spotify.SKOLEPENGER

Dette er skolepenger 
for yngstemann som 
går på privat skole – 
St. Sunniva i Oslo. 

LAIDBACK BAR
Baren Reggea Chill i 
Puerto Viejo er et her-
lig sted hvor ingen har 
det travelt. Inventaret 
hadde samme farger 
som Kvikk-Lunsj, og 
dette var vår fjellstue 
i påsken 2018!

LIDENSKAP
Et sted å gå for å se 
fotball med innlevel-
se! Byen San Sebastián 
er et fantastisk sted, 
og byens lag, Real So-
ciedad, står mitt hjer-
te nært.

Jorge B. Jensen, fra 1. mars til 16. april 2018

TEKEHTOPA  777

CLAS OHLSON 526

KIWI 125

LEKTERN 237

ST. SUNNIVA SKOLE 1950

COOP EXTRA   790

CASA BELLA    144

BAKER HANSEN   95

TEDDYS SOFTBAR  160

MOTHER INDIA    150

KIWI     250

CIRCLE K   715

GUDBRANDSDAL ENERGI  1869

BAR CHILL, COSTA RICA  1395

BAR CHILL, COSTA RICA  1317

HOTEL, COSTA RICA  600

SODA LIDIA, COSTA RICA  606

TELENOR   736

BANK, COSTA RICA  2818

ST.OLAV. BOKHANDEL  270

TANUM OSL    877

DUTY FREE OSL   1791

ST. SUNNIVA SKOLE  2028

SPOTIFY    99

MENY     674

TELENOR    688

JERNIA     537

VIASAT    290

STOREBRAND   284

HUSLEIE   5351

STORE STÅ PUB   377

FISKERIET   207

VINMONOPOLET   412

SUSHI OG THAI    745

ARK BOKHANDEL  818

BISLETT KEBAB   70

VINMONOPOLET   309

REMA 1000   460

OSLO KAT. BISPEDØMME  1000

MIMI SUSHI 476

ST. SUNNIVA SKOLE  1950

TACO REPUBLICA 1200

JORGE B. JENSEN (50), FAGDIREKTØR FOR  
FINANS I FORBRUKERRÅDET
Jeg bor i Oslo og liker det pulserende ute-
livet, så noe av forbruket mitt er knyttet til 
serveringssteder. Jeg fylte nylig 50, men får 
likevel innpass blant hipsterne i nabolaget.

Jeg er opptatt av og bruker nye betalings-
løsninger, men følger også nøye med på be-
talingene i nettbanken. En gang dukket det 
opp tre ukjente uttak foretatt i Indonesia! 
Jeg vet ikke hvordan de fikk tak i mine kor-

topplysninger, men det var behagelig å ha 
en bank som ordnet raskt opp.

Kona og jeg setter av penger til sparing, 
og en gang i året unner vi oss en romantisk 
reise. Da er det sparekontoen som tappes. I 
år tilbrakte vi påsken i Costa Rica. Anbefa-
les om man har lyst på en avslappende tur.

Mitt tips for å bli 50 og ha grei økonomi, er 
å være nøye med å betale ned gjeld, spesielt 
kredittkortgjeld. Da står man godt rustet 
mot både rentebyks og livsfaseendringer. 

46 INTERVJUET: KAREN DOLVA I 52 REPORTASJEN: APP-MILLIONÆRER
Fo

to
: K

RI
ST

IA
N

 H
EL

G
ES

EN
, V

G

EN DEILIG VÅR
Tekethopa er nabola-
gets vannhull. Et fan-
tastisk sted, særlig 
om våren. Der merker 
man virkelig at vinte-
ren går over til som-
mer!
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På under tre år har No Isolation-gründer 
Karen Dolva (28) skapt et firma verdt flere 
hundre millioner kroner. Men én e-post 
hun fikk en fredag formiddag er mye  
mer verdifull for henne. 
Tekst: LASSE LØNNEBOTN  Foto: ADRIAN NIELSEN

Lykkelig  
som nerd

BAK TALLENE INTERVJUET
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BAK TALLENE INTERVJUET

G
uttejente?  

Karen Dolva møter oss med 
energi og overskudd, i blom-
stret kjole og sommerlyst hår 
viser hun oss rundt på kontoret 
der småmekanikk, kretskort 
og tekniske duppeditter ligger 
strødd på pultene. 

På en hylle står de første prototypene på AV1 og 
KOMP, robotene som har endret No Isolation fra en 
gründerbedrift til et internasjonalt selskap. Stemnin-
gen er god, hun smiler og er vennlig. Men så spør vi om 
hun er en guttejente. 

– For et fælt ord. Hva betyr det egentlig? 
Vi prøver oss med noe om jenter som stikker seg fram, 

som tør å velge utradisjonelt. Det gjør det bare verre. 
– Du provoserer ikke ørlite grann nå? Jeg er ikke gut-

tejente, jeg er jentejente. Det betyr at jeg er uredd, mor-
som, god i salg, smart. Det er på høy tid at vi omdefine-
rer hva en jente kan være. 

– Du er ikke redd for å ta plass?  
– Nei, hvorfor skal jeg ikke ta plass? 
Hun er tydeligheten selv, men snakker med mild 

stemme. 
– Hvorfor må jenter hente egenskaper fra gutter for å 

være kul? Det er tullete. Jeg har aldri hatt lyst til å være 
gutt, hvorfor skulle jeg det? Jeg vil være jentejente. 

Det begynte med  en drøm. En drøm om å starte for seg 
selv og gjøre noe meningsfullt og samfunnsnyttig. Pen-
ger og rikdom var ikke det store målet, samvittighe-
tens røst var for sterk. Bare tre år etter at Karen satt 
sammen med medgründerne Matias Doyle og Marius 
Aabel, 13 timer om dagen i fem måneder på et knøttlite 
kontor, er No Isolation blitt et selskap som får mennes-
ker ut av ensomhet – og tjener godt med penger på det. 

– Det er vilt å tenke på alt som har skjedd. Det er ikke 
mulig å forstå. Men så er det ikke mulig å vite hva som 
skal skje fremover heller. Alt raser av gårde – og det 
er dritgøy, sier Karen og setter seg med en pc og kaf-
fekopp. Fra de store vinduene er det panoramautsikt 
mot Akerselva. 

I dag er de 60 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Lon-
don og Amsterdam. På sikt åpner de i USA, Asia og 
Australia. Karen har fått priser som «Årets innova-
tør» og «Årets Girl Geek», og havnet på Forbes’ liste 
over de 30 mest innflytelsesrike personene i Europa 
under 30 år. 

Eventyret begynte da hun, Matias og Marius drodlet 
frem ideer. De ville satse på noe med sosialt engasje-
ment, men hva? Det var først da hun traff en venninne 
som fortalte om barna på Rikshospitalet at mye løsnet. 

– Hun fortalte hvor fælt det var å være avskåret fra 
omverden, ensomme og uten mulighet til å være med 
venner. Da fant vi noe å gå videre med. 

I denne perioden traff Karen også Anne FI Troye, 
som etter at hun mistet sin 16 år gamle datter i kreft 
har hjulpet andre kreftrammede barn. Troye bekreftet 
bildet av barna: Å være isolert var verre enn å være syk. 

– Møtet med Anne ble vendepunktet. Da sa vi: «Nå 
går vi for dette». Vi visste hvilket problem vi ville løse. 

Men de visste  ennå ikke hvordan det skulle løses. De ut-
formet spørreundersøkelser, leste forskning om lang-
tidssyke barn, og intervjuet lærere, foreldre og barn. 
En konklusjon meldte seg: Det var ikke teknologien 
hos barna som var problemet, det var teknologien i den 
andre enden, som i et klasserom. Siden gikk det fort. 
Høsten 2015 ble de første prototypene av AV1-roboten 
testet, og barn på St. Olavs hospital i Trondheim, Oslo 
universitetssykehus og Sunnaas sykehus kunne rap-
portere at den personlige roboten gjorde at de kunne 
følge skolegang og ha kontakt med venner. Barnas liv 
ble bedre. Merkbart bedre. 

– Ikke lenge etter plukket Reuters opp nyheten, og 
vi fikk henvendelser fra hele verden om vi kunne levere 
roboter. Vi satt på kontoret i Oslo og sa: «Hva skjer»? 
Vi var langt unna å levere. 

Snart var Karen i dialog med Telia om nettforbindel-
se, med Atea om salg og distribusjon, og 300 AV1 ble 
satt i produksjon. De var i gang.

– Hvor har du din sosiale samvittighet fra?  
– Du blir avhengig når du får den første mailen som 

sier: «Takket være deg, har jeg fått et bedre liv».  

TECH-GIRL: – Det 
finnes altfor mye 
teknologi som er 
laget for å gjøre 
effektive mennesker 
mer effektive. 
Teknologi har fått 
en gudsstatus som 
jeg ikke forstår noe 
av, sier Karen Dolva, 
som vil utvikle mer 
teknologi for grup-
per som utsettes 
for ensomhet, som 
innvandrere, de-
primerte, nybakte 
foreldre og nyskilte. 

NAVN 

FØDSELSDATO 

SIVILSTATUS 

Kjæreste

Karen Marcussen Dolva

1 8 0

BARN 

0

BOSTED

London

5 9 0

JOBB 

Eier/daglig leder

ÅR I BRANSJEN ARBEIDSGIVER

No Isolation AS 0 6

UTDANNING 

Påbegynte studier i  
økonomi i Edinburgh,  
informatikk på  
Universitetet i Oslo

MITT PERSONLIGHETSREGNSKAP

S E LV ANG I V E L S EN

Målrettet 40 %

 

Uredd 
10 %

Engasjert 50 %
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BAK TALLENE INTERVJUET

Det er på høy tid at vi omdefinerer hva 
en jente kan være. 
KAREN DOLVA

Hun kaster fingrene over tastaturet og viser en mail 
hun fikk to dager før: «Vil bare si tusen takk. Jeg had-
de aldri klart å fullføre videregående uten deres hjelp. 
TAKK!» 

– Den er hyggelig å få klokken 0945 en fredag morgen. 
Stemmen skjelver, hun er synlig rørt. Hun samler seg 

raskt og sier: 
– Eller de mailene fra andre som kom seg på klassetur 

og hadde det kjempegøy. Hvis ikke det gir deg motiva-
sjon, vet jeg ikke hva.  

Hun kom hjem fra  Edinburgh med halen mellom bena. 
I et halvt år hadde hun studert økonomi, men visste at 
valget var galt. Like etter traff hun en venninne som 
gikk på informatikk på Blindern. «Det ville du elsket», 
sa hun til Karen. 

– Jeg begynte på det, mest for å bruke året på å ten-
ke meg om. Så endret det livet mitt. 

Hun lyser opp med øynene. 
– Venninnen min fikk helt rett. Jeg elsket det! Tenk: 

Vi kunne sitte på universitetet og lage ting som kunne 
spres til hele verden. Det var magisk. Jeg hadde et pro-
sjekt for Barnemuseet der jeg og andre laget en slags 
tidsmaskin. Vi endte opp med å bruke en skiboks som 

base og montere skjermer på veggene, så barn kunne 
gå inn og se tiden fly forbi på skjermene. Det var ingen 
grenser for hva som kunne lages. 

Hun vokste opp delvis i Asker og på Smestad i Oslo, 
med en far som er salgsmann og mor som er økonom. 
På skolen var hun tidvis bråkete i klasserommet, breial 
og tøff, og en jente som likte å være i aktivitet. 

– De beste barndomsminnene er fra bestefars gård 
på Flisa. Der fikk jeg bygge alt mulig og tegne ting i me-
terstørrelse, som han skar ut. Vi lagde stylter, sverd og 
øks. Og jeg måkte snø på jordet med bilen som 13-åring.

– Du kjørte bil som 13-åring?  
– Ja, men bare på eiendommen hans. Jeg kjøpte til 

og med en Volvo 240 som 13-åring, et ordentlig vrak.  
– Du har arvet de praktiske egenskapene fra 

bestefar?  
– Ja, det tror jeg. Bestefar startet også flere vernede 

bedrifter rundt om i hele landet, og han kom opp med 
navnet «Fretex» da Frelsesarmeen skulle gå fra papir- 
til tekstilinnsamling. Dette sier han bare i en bisetning. 
Han lever ikke lenger, men det jeg driver med her i dag 
… Det hadde han syntes var kult. 

Det er ikke altfor  lenge siden Karens mor sendte henne en 
melding: «Det er en ledig jobb som interaksjonsdesigner 
i DNB, du skal ikke søke?» Da måtte Karen forklare at:» 
Mamma, jeg har nettopp hentet fem millioner kroner i 
englepenger fra våre første investorer. Dette er penger 
jeg har skaffet, ingen andre». Da forsto moren at Karen 
hadde en ordentlig jobb. Det har i hvert fall faren skjønt. 

– Jeg ansatte pappa i fjor, han er salgsleder. Vi har 
jobbet mye sammen før og visste at det kom til å gå fint. 
Vi er jo Karen og faren.

– Karen og faren?  
– Ja, jeg lagde vel verdens styggeste logo til oss en 

gang for mange år siden også. 

1
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ROBOTEN OG JEG: 
I 2016 ble Karen 
Dolva kåret til Årets 
Innovatør i E24s 
kåring av norske 
ledertalenter. Her er 
hun med selskapets 
viktigste nyskap-
ning, roboten 
AV1, hvis viktigste 
opgave er å gi 
barn og unge med 
langtidssykdom mu-
ligheten til å delta i 
klasserommet. 
Foto: NTB Scanpix

GRÜNDERNE: Karen 
Dolva flankert av 
Marius Aabel (til 
venstre) og Matias 
Doyle.
Foto: No Isolation

I november 2016 ble No Isolations markedsverdi an-
slått til 100 millioner kroner. Da hadde firmaet 13 an-
satte og omsatte for drøye millionen. Nå er de 61 ansat-
te, AV1 selges i åtte land og de har lansert KOMP, som 
gjør at eldre enkelt kan ha videokontakt med familie-
medlemmer. Så langt er 200 i bruk, med stor aktivitet 
og hyppig deling av bilder.

– Snart kommer det en ny markedsvurdering av sel-
skapet, og den vil ligge betydelig høyere enn 100 millio-
ner. Det er ganske sikkert. 

– Er det aktuelt å selge noe av din tredjedel av sel-
skapet?  

– Nei, det er viktig for meg at selskapet eies av lang-
siktige eiere. Og vi må tåle en eller to runder med utvan-
ning for å få flere investorer med. 

– Du er ikke redd for at alt stopper opp?  
– Å være gründer er å være utrygg. Det er alltid en ri-

siko for at det kan gå ordentlig til helvete, men den le-
ver jeg med. Jeg er ikke så god til å grue meg.  

– Du skal ikke bare selge firmaetog bli rik?  
– Nei, No Isolation er hele livet nå. Jeg har faktisk 

muligheten til å endre verden, ett liv om gangen. Det 
er rått. Hvis ett av disse barna vokser opp og gjør noe 
fantastisk for menneskeheten, kan jeg si: «Jeg bidro».

Skal en gründer  lykkes med sine drømmer, må staten 
gjøre mer enn i dag, mener Karen. Selv er hun tilhen-
ger av borgerlønn. 

– Jeg tror alle vil noe med livet sitt. Hvis du da er ga-
rantert et minimum av inntekt, kan det gi deg friheten 
til å realisere ditt potensial. Skulle du bli ufør i dag, mis-
ter du trygden hvis du jobber. Mens med borgerlønn 
ville det vært mulig å jobbe noe, etter egen kapasitet, 
i stedet for å forsvare sykdommen.

Hun ser ut i lokalet. På en hylle ligger coveret til fil-
men «The Age of Loneliness». 

– Med borgerlønn vil stigmaet rundt sykdom og han-
dikap kanskje bli mindre. Det er grusomt hvis du som 
ufør må være 100 prosent syk. Kanskje kan du jobbe 20 
prosent, og måneden etter 40? Kanskje blir du friske-
re av det også?

I februar ble  No Isolation valgt ut som én av fire gründe-
re som skulle få møte kronprins Haakon, kronprinses-
se Mette-Marit, samt prins William og hertuginne Kate 
i Oslo. De kongelige fikk teste AV1 og ble fortalt om vei-
en fra tre til 60 ansatte de siste 2,5 årene. Men Karen 
var for opptatt til å møte dem.

– Det var stas med invitasjonen, men betyr ikke mye 
personlig. En mail fra en glad mor betyr enormt mye 
mer enn et møte med prins William. 

Hun var også invitert på middag på Slottet, og rakk 
akkurat hjem til Oslo for å delta. 

– Det er viktig å være med på hyggelige ting, men jeg 
vil aldri velge bort jobben for å gå på fest. Som gründer, 
og særlig som kvinnelig gründer, blir du invitert på mye 
rart, og det er lett å la seg rive med. Men så glemmer du 
kanskje det du forsøker å bygge opp. Derfor sier jeg nei 
til det aller meste.  

Det har tatt nesten tre år, men nå har Karen ende-
lig tid til annet enn jobb. 15 timersdager er blitt til mer 
vanlige ni-til-fem-dager. Hun kan møte venner, være 
sammen med kjæresten, ha helgefri og leve et vanlig 
liv. Nesten iallfall.   

– En gang må jeg ha masse kids. Jeg har god tid og 
kan vente lenge, men jeg vil ha egne barn en gang. 

– Da kan du si dem hva du gjorde for andre barn?  
– Ja, men jeg har sett nok syke barn til å bli redd for 

sykdom. Barn på sykehus tåler mye, de er superhelter 
i mine øyne. 

– Noen kaller deg en superhelt?  
– Hvem? Jeg er ingen superhelt, jeg er en nerd. 

1

2

2
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Erik Storli var kun 20 år og jobbet kvelds-
vakter på Rema 1000 da lommelykt-appen 
hans begynte å ta av. Plutselig hadde han en 
inntekt på 10 000 kroner dagen.   
TEKST: KIM DANIEL LINDEGAARD  

TJENTE EN 
ÅRSLØNN  
PÅ TRE UKER
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H
an ante  ingen 
fred og fare. 
Han hadde 
lest at lomme-
lykt-apper til 
iPhone gjorde 
det bra i USA, 
og tenkte at 

det kunne være gøy å lage sin egen 
variant. Erik fant på navnet iLlumi-
nation og lanserte en reklamefinan-
siert versjon i App Store.

– Det begynte helt greit. Appen 
ble lastet ned jevnt og trutt, 
men det var ingen umiddel-
bar suksess, sier Erik som 
nå er 28 år og bosatt i Bodø.

Den gang jobbet han på 
Rema 1000 og hadde pro-
grammering som hobby. 
Ofte satt Erik ut i de sene 
nattetimer og holdt på med 
prosjekter. I starten ga lom-
melykt-appen en daglig inn-
tekt på rundt 40 dollar. Men 
så eksploderte det.

– Jeg våknet opp en mor-
gen og hadde tjent 1900 dollar. «Hva 
i all verden er det som skjer», tenkte 
jeg. Det viste seg at iLlumination var 
blitt plassert på en liste over anbefal-
te apper, og fått enormt mange ned-
lastinger. Det var helt surrealistisk, 
sier Erik.

I en toårsperiode  ga lommelykt-ap-
pen en daglig inntekt på 10 000 kro-
ner. Ved å gange med syv, regnet Erik 
seg raskt frem til en ukelønn på 70 
000 kroner, mens månedslønnen var 
på nærmere 300 000 kroner.

– Jeg var vant til å jobbe kvelds-
vakter på Rema 1000, og tjente inn 
en årslønn på tre uker. Det var gan-
ske vanvittig. Jeg pleier å sammen-
ligne det jeg har opplevd med å vin-
ne i Lotto. Men de som vinner i Norsk 
Tipping er kanskje litt heldigere, for 
de blir tilbudt gratis veiledning, sier 
Erik.

Pengene satt løst og han valgte å 
spandere på sine nærmeste. Erik sy-
nes det er vanskelig å beregne hvor 

mye han har brukt på reiser, gaver 
og ting til seg selv, men innrømmer 
at kortet gikk varmt i toppårene 2011 
og 2012.

– Når man har så mye penger, er 
det meningsløst å ikke dele rundt 
seg. Det ble mye sus og dus, det skal 
jeg ikke legge skjul på. Jeg nøt livet og 
brukte nok mer penger enn jeg bur-
de ha gjort. Samtidig er jeg glad for 
at jeg investerte i bil og leilighet. Det 
er fint å ha med seg videre.

Å tjene mye  penger var 
morsomt i en periode. Det 
medførte frihet slik at Erik 
kunne gjøre som han ville, 
men samtidig tok det ikke 
mange månedene før han 
gikk lei.

– Det var stas å ha fri 
i starten, men så ble det 
tomt og kjedelig. I en peri-
ode var min største bekym-
ring hvor jeg skulle bestille 
frokost om morgenen. Det 
ble meningsløst i lengden.

Han savnet kundeservice og det å 
ha kolleger. Samtidig ønsket Erik å 
bevise ferdighetene sine. Derfor tok 
han nattevakter på hotell kombinert 
med å jobbe som konsulent for å til-
by programmeringstjenester til lo-
kale bedrifter, som senere resulter-
te i fast ansettelse i DX i Bodø, som 
utvikler billettsystem til kino og kul-
turhus.

– Jeg forsøkte meg på studier i be-
driftsøkonomi, men valgte senere 
å heller prioritere programmering, 
sier 28-åringen.

Han utvikler fortsatt  apper på friti-
den, men mener markedet har snev-
ret seg til.

– Det er blitt vanskeligere. De siste 
årene er det kommet utrolig mange 
apper, og det blir litt som nålen i høy-
stakken. Men jeg er stadig nysgjerrig 
på nye ting og ønsker å utvikle meg 
videre. Hvem vet, kanskje det blir en 
ny app en dag, sier Erik.

Jeg våknet opp en morgen og hadde 
tjent 1900 dollar. «Hva i all verden er  
det som skjer», tenkte jeg. 

KJØPTE BIL: I 2011 hadde 
Erik en inntekt på 3,2 milli-
oner kroner. – Jeg brukte 
penger på mye rart, men er 
glad for at jeg investerte i 
denne, sier han om Teslaen 
han bruker daglig.
Foto: Rune Nilsen

Slik ble de

APP-
millionærer
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Over 100 millioner mennesker har lekt med mobilspillene til Erlend Børslid 
Haugsdal. Dronning Sonja er én av dem.

EN DRONNING PÅ  LAGET

D
et begynte  med dataspill i barn-
dommen. En ettermiddag kom 
storebror hjem fra studiene 
i datateknikk på NTNU for å 
vise frem sitt første arbeids-
prosjekt. Erlend fikk se en figur 
som løp over skjermen, og der-
med var det gjort.

– Jeg syntes det var utrolig fascinerende. Det tok 
ikke mange sekundene før jeg tenkte at jeg ville stude-
re noe med data. Jeg hadde aldri kodet tidligere, men 
jeg var et typisk realfagsbarn som var god i matte, fy-
sikk og kjemi, forklarer bergenseren.

Under studiene i Trondheim kom Erlends første app 
til verden: En promilleberegner.

– Den slo godt an i studietiden, ler han.
Erlend hadde ingen konkret forretningsidé, men var 

sikker på at appuniverset var noe han ønsket å utforske 
nærmere. Derfor etablerte han Dirtybit AS sammen 
med studiekameraten Nicolaj Broby Petersen.

Deres første prosjekt ble Drop the Box. Her gjaldt 
det å få objekter fra A til B ved å bygge ramper. Appen 
fikk noen hundretusen nedlastninger, men ble ingen 
kommersiell suksess.

Snart ble  Erlends barndomskamerat Martin Nybø Vag-
stad rekruttert til selskapet, og med tre på laget gikk 
det raskt bedre.

– Martin og jeg spilte mye sammen i barndommen. Vi 
gikk konkret til verks og tok utgangspunkt i hva vi lik-

BAK TALLENE REPORTASJEN

Slik ble de

APP-
millionærer
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EN DRONNING PÅ  LAGET
APPSOLUTT  
DRONNING: En 
engasjert dronning 
Sonja fikk prøve 
Fun Run 2 under et 
seminar i Finland. 
Foto: NTB Scanpix

Hver eneste dag jobbet vi iherdig med 
brannslukking og med å reparere feil. Jeg 
har aldri vært så stresset, og i løpet av ju-
len 2013 gikk jeg ned fem kilo som følge av 
jobbingen.

te å spille selv. Ideen til et spill med arbeidstittelen Fun 
Run begynte å forme seg, og vi testet det ut på venner 
og bekjente. De likte det godt, og vi tok det som et tegn 
på at vi var inne på noe, forteller Erlend.

I Fun Run kjemper tilsynelatende uskyldige tegneserie-
dyr om å komme først i mål. Interessen for appen var tilta-
gende, og under Norwegian Game Awards (NGA) ble Dir-
tybit tildelt både publikumsprisen og mobilprisen.

– Mediedekningen gjorde at Fun Run fikk en del opp-
merksomhet. Kort tid etter at vi mottok prisene, hadde 
vi rundt 4000 nedlastninger daglig. Siden spillerne ri-
valiserer i sanntid, spredte det seg veldig raskt. Det er 
ganske drøyt å tenke tilbake på, sier Erlend.

Høydepunktet  kom da Fun Run-appen nådde første-
plassen i USA.

– Det gikk fra noen tusen nedlastninger hver dag til 
500 000 nedlastninger om dagen. Appen var ikke byg-
get for å eskalere i den farten, så det ble et voldsomt 
trykk på serverne. Hver eneste dag jobbet vi iherdig 

med brannslukking og med å reparere feil. Jeg har al-
dri vært så stresset, og i løpet av julen 2013 gikk jeg ned 
fem kilo som følge av jobbingen.

Det var likevel aldri snakk om å gi seg. Etter en velfor-
tjent pustepause lanserte Erlend og kollegene oppføl-
geren, Fun Run 2. Appen bidro til at 2015-regnskapet 
endte på 22 millioner i inntekter og et overskudd på ni 
millioner kroner.

I 2016 økte Dirtybit omsetningen til 23,6 millioner 
kroner, og utvidet staben til 15 ansatte.

Norges største spillselskap, børsnoterte Funcom, 
omsatte til sammenligning for 61,5 millioner kroner 
samme år – med 103 ansatte.

I en fireårsperiode  har Dirtybit hatt 82 millioner i inn-
tekter som i hovedsak kommer fra Fun Run-spillene. 
Gründerne sitter igjen sitter igjen med over 49 milli-
oner før skatt - som tilsvarer en resultatmargin på rett 
under 60 prosent.

– Det har gått over all forventning. De gode resultate-
ne gir oss muligheten til å utvikle oss og ekspandere vi-
dere. Det er vi takknemlige for, sier Erlend.

At de kan vise til over 100 millioner nedlastninger, sy-
nes han nesten er uvirkelig.

– Jeg husker godt da vi nådde 5-6 millioner. Da forklarte 
jeg for besteforeldrene mine at mange mennesker hadde 
lastet ned spillene våre, faktisk tilsvarende innbyggertal-
let i Norge. Nå kan vi gange det opp mange ganger.

En av tilhengerne er selveste dronning Sonja.
– Hehe ja. Dronningen spilte Fun Run 2 under et næ-

ringsseminar i Finland. Det var veldig morsomt.

POPULÆR: Erlend 
Børslid Haugsdal er 
daglig leder i spill-
utviklingsselkapet Dir-
tybit som står bak mo-
bilspillet Fun Run. Fra 
venstre ser vi Fredrik 
Fors Hansen, Anders 
Furevik og Aleksander 
Elvemo i gang med 
prototypetesting av et 
nytt spill.
Foto: Tor Erik H. Mathiesen
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Som 15-åring gikk Andreas Ore Larssen til topps i App Store med sin populære 
app Smøretips. Nå håper han på like stor suksess med vennekjøring.

FRA SKISMØRING  
TIL KOMPISKJØRING

Slik ble de

APP-
millionærer
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V
ed juletider i  2010 sov han urolig. 
Kanskje ikke så rart. Dager i for-
veien hadde Andreas Ore Lars-
sen lagt ut appen han hadde job-
bet med i månedsvis: Smøretips.

– Jeg våknet opp halv ett på 
natten og hoppet ut av senga. 
Plutselig så jeg at ikonet til Smø-

retips var frontet ved siden av «Sports»-kategorien. 
Da begynte det å krible i magen, sier Andreas, som nå 
har fylt 23 år.

Appen var blitt lastet ned av flere hundre langrenns-
løpere som gjerne ville ha gode og raske svar på hva de 
skulle legge under skiene. Det stoppet ikke der. Etter 
nyttår økte nedlastningene hver eneste dag, og snart 
hadde mange tusen latt seg friste av 15-åringens app.

Siden lanseringen 21. desember 2011 har Smøretips 
har hatt en pris på syv og elleve kroner, litt avhengig av 
når man kjøpte den. Dette har bidratt til gode tilskudd 
til Bærum-guttens utdannelse og sparekonto.

– Det har vært helt vilt. Min ambisjon var aldri å tjene 
penger, det ble mer som en slags bonus. For meg hand-
let det først og fremst om å lage noe kult, sier Andreas.

Interessen for data  startet tidlig. Sommeren før Andre-
as skulle begynne i niende klasse var grå og regntung. 
Derfor tilbrakte han dagene innendørs og bestemte 
seg for å bygge en stasjonær PC helt fra scratch.

– Jeg bestilte deler på nettet, og fulgte instrukser fra 
diverse YouTube-videoer. Noen dager senere var PC-
en oppe og gikk, forklarer Andreas.

Det ga en god mestringsfølelse, og unggutten fikk lyst 
til å prøve seg på noe nytt: Å lage sin egen applikasjon.

– På den tiden var jeg fan av Skrillex, så jeg forsøkte 
meg på en app basert på ham og musikken hans. Litt se-
nere da jeg avtjente verneplikten i Garden laget jeg Sani-
tet Nivå 2, en app for førstehjelpskurs i militæret. Like-
vel har Smøretips hele tiden vært i fokus, sier Andreas.

Pappa Jørgen har  jobbet som profesjonell skismører. 
Han bisto med å lage innholdet sammen med en kolle-
ga, mens Andreas sto for det tekniske. Applikasjonen 
fungerer slik at du legger inn temperatur og snøfor-
hold der du skal gå, og så kommer anbefalingen i retur.

– Den er sesongavhengig, så jeg merker pågang hver 
vinter. Siden appen er såpass klassisk og er aktuell 
hver sesong, så tikker og går den år etter år. Det har 
vært enkelte oppdateringer, men ellers er den lik.

Til sammen har Andreas jobbet med 100–200 
app-prosjekter. Dette har han gjort ved siden av studi-
er på NTNU i Trondheim.

– Jeg går andre året på informatikk og jobber som 
utvikler i en startup-en Hoopit. Jeg hatt mange ideer 
til apper. De færreste blir noe av, men det er én jeg har 
brukt mye tid på de siste to årene, sier han.

VEXI heter  appen som Andreas lanserer i disse dager.
– Det er en vennekjøringsapp som fungerer i prinsip-

pet som Uber, men de du kjører med er venner på Face-
book, så det ligner derfor mer på vennetjenester. Her 
kan du bestille og kjøre bil med en kompis eller bekjent 
av deg. Appen sjekker om noen av vennene dine på Fa-
cebook er ute og kjører, og dermed kan du bli kjørt av 
noen som skal samme vei, forklarer 23-åringen.

Han håper at mange vil benytte seg av tjenesten, og 
krysser fingrene for gode plasseringer i App Store.

– Det hadde vært gøy om folk liker appen. Jeg har job-
bet masse med den, og synes den har blitt bra. Men for 
at en app skal slå an, er det viktig med timing og litt flaks. 
Jeg gleder meg til å se hvordan det går, sier Andreas.

PRØVER IGJEN: An-
dreas er aktuell med 
appen VEXI. – Den 
fungerer i prinsip-
pet som Uber, hvor 
du kan sitte på med 
vennene dine, for-
klarer 23-åringen. 
Foto: Krister Sørbø

 For meg 
handlet 
det først 
og fremst 
om å lage 
noe kult.

SESONGAVHENGIG: 
På vinterstid opple-
ver Andreas at folk 
laster ned appen 
hans. – Det er veldig 
gøy at den holder 
seg aktuell år etter 
år, sier han. 
Foto: Krister Sørbø
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Det er flere kriterier som bør innfris hvis du ønsker suksess med appen din.
RÅD FOR Å LYKKES
F

ørste bud er  kjennskap til grafisk design og 
programmering, ifølge professor i spilltek-
nologi ved NTNU, Alf Inge Wang.

– Det finnes verktøy som gjør at man kan 
lage apper uten å programmere mye, men disse appe-
ne blir som regel veldig enkle og ser ikke bra ut. Man 
må også gjøre noen valg i forhold til selve utviklingen 
av appen, tipser han.

Man kan for  eksempel velge å bare utvikle til iOS eller til 
Android, men det er også mulig å utvikle til begge ope-
rativsystemer samtidig. I likhet med andre gründeride-
er, er det en fordel om man også innen app-universet er 
original og nyskapende.

– For å lykkes trenger man en kombinasjon av en vel-
dig god og unik idé, kunnskap og ferdigheter til å ut-
vikle appen, samt en god plan og gjennomføring for 
spredning og markedsføring av appen. Ettersom det 
finnes så veldig mange apper, må man enten lage noe 
nytt som ikke eksisterer, eller lage en mye bedre ver-
sjon av det som eksisterer, forteller Wang.

Den største  utfordringen er likevel markedsføring. Man 
må få tilstrekkelig personer til å vite om appen, og få 
den til «å ta av». Wang mener at det var enklere å lyk-
kes da smarttelefonene fikk sitt store gjennombrudd 
for 10-12 år siden.

– Bare i App Store finnes det nå over 1,2 millioner ap-
per, og det legges til ca. 2000 nye apper hver dag. Det 

betyr dessverre at sjansen for å lykkes er svært liten. 
Det store flertallet av de som lager apper tjener ikke 
nok penger til å dekke kostnadene ved utvikling, men 
samtidig er det noen få store og mindre aktører som 
tjener veldig mye på sine apper.

– Er det potensiale for tjene penger hvis man «tref-
fer» markedet? 

– Helt klart. Hovedgrunnen er selvsagt at dette er 
et kjempestort marked. Klarer man å lage en app som 
skaper en trend, kan det ta helt av. Da er det svært vik-
tig at man har tenkt nøye igjennom hvordan man skal 
tjene penger på appen. Det finnes flere forretningsmo-
deller for apper og valg av riktig forretningsmodell er 
helt avgjørende. 

Det er flere nord-
menn som har truffet 
blink på smarttele-
fonen.

En av de kanskje 
aller mest kjente, er 
Håkon Bertheus-
sen, som hadde 
eventyrlig suksess 
med mobilspillet 
Wordfeud. Fra 2012 
til og med 2016 om-
satte selskapet hans, 
Bertheussen IT, for 
150 millioner kroner 
og leverte driftsresul-
tater på 118 millioner 
kroner.

En annen som var 
tidlig ute, var Knut 
Ørland fra Sandnes. 
Han var den første 
som laget en TV-
guide for smarttele-
foner. Over 40 000 
nordmenn lastet ned 
guiden, og det tok 
ikke lange tiden før 
Ørland forsøkte seg 
på en flyradar-app 
som også ble en 
suksess. Det resul-
terte i en inntekt på 
flere hundre tusen 
kroner, ifølge Dagens 
Næringsliv.

F A K T A

ANDRE
NORSKE APP- 
SUKSESSER

Bare i App Store finnes det nå over 1,2 
millioner apper, og det legges til ca. 
2000 nye apper hver dag. 
ALF INGE WANG, PROFESSOR I SPILLTEKNOLOGI VED NTNU

EKSPERT: Professor i spillteknologi ved NTNU, Alf Inge Wang.  Foto: Kai T. Dragland / NTNU

Slik ble de

APP-
millionærer
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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 R

T I M E L Ø N N

B R A N S J E

A N S E T T E L S E S Å R TRONDHEIM

1988

Lege- 
kontor

Husker 
bare at den 
var ganske 
god

Gynekolog  
Christian 
Brodtkorp

Gynekolog-
assistent 
Brodtkorb

Far er gynekolog og mor 
tannlege, og de hadde en 
etasje med både tannle-

ge- og legekontor. Da jeg var 14–15 
år var jeg assistent, mest for far på 
kveldstid. 

Jobben besto i å svare på telefo-
ner og sette opp timeavtaler, men 
den krevde en del menneskelige 
egenskaper også. 

Mange kvinner som skulle til gy-
nekolog var nervøse, så jeg måt-
te småsnakke og få dem til å slap-
pe av. Noen kunne være redd for å 
være gravid, andre redd for ikke 
å være gravid likevel, og da prøv-
de jeg å gjøre dagen litt bedre for 
dem. Det gjaldt ikke spørre å for 

mye, men vise empati og medfø-
lelse. Lønnen brukte jeg til å kjøpe 
Poco Loco-klær, og jeg drømte om 
å ta permanent. 

Dessuten sparte jeg penger til 
en språkreise til England. 

Det viktigste jeg lærte av job-
ben var at jeg ikke ville bli lege 
selv, som mange andre i famili-
en. Jeg hadde en mer dragning 
mot mer samfunnsrelaterte fag, 
som økonomi og statsvitenskap. 

Det var også nyttig å forstå at 
penger ikke vokser på trær. Over-
gangen fra det å få ting, til selv 
måtte betale for dem, var lærerik. 
Det er lurt å få inn tidlig i et ungt 
menneskesinn. 

60 TRØBBEL PÅ JOBBEN I 62 MITT FIRMA: FORSKUDDSSKATT

TIDLIG I JOBB: 
Julie Brodtkorp 
(43), er direktør  
i Maskinentrepre-
nørenes Forbund. 
Hun er leder i 
Norges Banks 
representantskap 
og i Kringkas-
tingsrådet i NRK. 
Foto: Vidar Ruud,  

NTB Scanpix
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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».

KARRIERE TRØBBEL PÅ JOBBEN

Gunhild Bjaalid jobber som organisasjonspsykolog ved universitetet i 
Stavanger, og har en doktorgrad i organisasjon og ledelse. Gunhild har 
bred arbeidserfaring både som klinisk psykolog og organisasjonspsyko-
log. Hun har jobbet med å gjennomføre store medarbeiderundersøkel-
ser, lederveiledning og konflikthåndtering i forskjellige organisasjoner.

Det er viktig å ha 
takhøyde nok på en 
arbeidsplass til at det 
er lov å si fra når en er 
uenig, uten å bli ufine 
eller personlige. 

M
in vanskelige kollega tåler ikke 
å bli motsagt, gisper, sukker og 
stønner høylytt, snur ryggen til 
eller slår i bordet samtidig som 

han ironisk bemerker at «ja, ja, dere vet 
vel bedre enn meg; jeg har jo bare høgsko-
leutdanning, jeg». Han elsker også å pluk-
ke og rette på andre rundt seg, og viser i 
blant litt merkelig oppførsel: Han trekker 
frem et gult kort fra lommeboken, hvor det 
står at han lider av dysleksi – uten at det-
te er bekreftet. Andre ganger hevder han 
seg utsatt for antisemittisme og viser frem 
davidstjernesmykket han bærer på – uten 
at han er jødisk. Når han blir konfrontert 
med det urimelige i dette, viser han bare 
til at han er overarbeidet og sliten. Han 
understreker også ofte at han, som sitter 
i staben til ledelsen, «ikke har noen sjef» 
og kan gjøre som han selv vil. Jeg opple-
ver oppførselen hans som hersketeknikk. 
Hvordan skal man kunne takle en slik kol-
lega? Hva kan man gjøre med slik oppfør-
sel?

SVAR: I alle organisasjoner finnes det både 
formelle lover og regler, og en rekke ufor-
melle normer for hva som blir ansett som 
god og passende oppførsel for en medar-
beider. Hvis en samler mer enn en hånd-
full mengde mennesker i en organisasjon, 
vil risikoen for at noen bryter disse norme-
ne øke.

Noen ansatte vil i kraft av sin rolle i organi-
sasjonen, være mer utsatt for å havne i kon-
flikter; en som utfører tilsyn, har styrings-
rett eller mye innflytelse over beslutninger 
som angår mange. Andre ansatte som er 

Min krevende kollega

gjensidig avhengig av hverandre for å gjø-
re jobben sin på en god måte, kan også fort 
havne i konflikter. Du sier ikke noe om sli-
ke strukturelle eller organisatoriske årsa-
ker kan være grunnen til at din kollega er 
vanskelig å jobbe sammen med. Men det er 
verdt å reflektere over.

En annen årsak til samarbeidsvansker 
kan være dårlig personkjemi, vanskelig 
kommunikasjon, eller følelsen av mangel på 
respekt eller verdighet. Når jeg jobber med 
slike saker som en objektiv tredjepart, kan 
gå ganske fort fra at noen synes at en kolle-
ga opptrer upassende til at vedkommende 
blir sett på som relativt umulig - uten sunn 
fornuft - og hvor alle den andres hensikter 
tolkes i verste mening. Dette skjer ofte, og 
derfor vil jeg råde deg - før du gjør noe - til 
å reflektere over om det er noe du selv har 
gjort eller bidratt med som kan ha fått han 
til å opptre på en slik måte? 

Hvis du mener at dette er trekk ved din kol-
lega som er uavhengig av deg eller andre 
som måtte mene det samme, er mitt neste 
råd å tenke gjennom hva er det med hans 
måte å opptre på som du kan leve med, selv 
om du synes det er vanskelig eller irriteren-
de, og hva synes du er så alvorlig at dette 
må organisasjonen gi konsekvenser på.  

Det å påberope seg å være utsatt for anti-
semittisme uten å være jøde, er jo litt spesi-
elt, men har du spurt han hvorfor? Kan han 
lide av vrangforestillinger, eller er det bare 
noe han slenger ut av seg for å være mor-
som eller for å få oppmerksomhet? 

Når det gjelder det «å dra dysleksikor-
tet», så er det i noen sammenhenger for-
nuftig å informere kolleger om at en har 

En medarbeider som jobber ved en stor helseinstitusjon forteller om en svært selv-
opptatt og sytende kollega som det er vanskelig å forholde seg til. Han forteller også at 
ledelsen kun legger bort klager de mottar på denne krevende kollegaen, kanskje fordi 
vedkommende har en svært ansvarsfull stilling.
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dysleksi; stillinger hvor det skrives mye 
rapporter, styresaker eller hvor arbeids-
oppgavene krever høy grad av hurtighet 
og rettskriving. Du sier ikke noe om i hvilke 
sammenhenger din kollega påberoper seg 
å være dyslektisk, så da er det vanskelig for 
meg å si noe om dette er rasjonell oppfør-
sel eller ei. 

Det å bli sur, tverr og vanskelig når en blir 
motsagt, sukke og stønne og slå hendene 
i bordet, kan vel noen hver gjøre en sjel-
den gang, men hvis dette er et gjentagen-
de mønster hver gang i alle diskusjoner, så 
forstår jeg at det er frustrerende. 

For å kunne ta gode beslutninger, er det 

viktig å ha takhøyde nok på en arbeidsplass 
til at det er lov å si fra når en er uenig, og re-
spekt nok til å klare å behandle uenigheter 
på et saklig nivå, uten å bli ufine eller per-
sonlige. 

Prøv å ta opp det du synes er vanskelig 
ved hans oppførsel, med ham på en god og 
saklig måte. Vær da konkret og bruk ek-
sempler. Hvis det ikke nytter, bør du kon-
takte hans personalleder. 

Uansett hva han sier selv, så har han selvføl-
gelig en leder han rapporterer til. Be om et 
møte med vedkommende. Jeg har sett ek-
sempler på at enkelte ansatte i viktige po-
sisjoner i organisasjoner kan tillate seg å 

opptre på en ufin måte i kraft av sin posi-
sjon uten at det får konsekvenser for dem. 
Likevel kan det være at ledelsen ikke kun 
har lagt bort klagene på din kollega som du 
mistenker. 

Det kan faktisk være at det finnes reak-
sjoner, personalsaker og tidligere oppføl-
gingsarbeid på han fra før, som du ikke vet 
om. Ledere har jo ikke meldeplikt om hvilke 
konsekvenser de har iverksatt ved eventu-
elle tidligere varslinger. Snarere tvert imot 
bør de være varsomme med å informere 
bredt om slikt.  

Det eneste du kan være trygg på, er at 
det sannsynligvis ikke blir bedre av ikke å 
gjøre noen ting, så lykke til!  

Tegning: Johann S. Grimstvedt
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KARRIERE MITT FIRMA

FORSKUDDSSKATT

Tekst: GEIR RØED  Foto: FREDRIK BJERKNES

Dette er datoene som er like 
viktige som bryllupsdagen 
og ektefellens bursdag.  
Slik betaler du skatten riktig 
– og slik endrer du den.

D
atoene du  ikke må glemme: 15. mars, 15. mai, 
15. september, 15. november – og 31. mai året 
etter. Disse datoene er svært viktig for alle 
selvstendig næringsdrivende med enkelt-

personforetak. For aksjeselskap er det også noen vik-
tige datoer å huske på – for myndighetene er i utgang-
spunktet strenge dersom skatten ikke betales innen 
fristene.

Mens arbeidstagere blir trukket for skatt av arbeids-
giveren sin, er det opp til selvstendig næringsdrivende 
å betale det man skal når man skal.

Bedriftsforbundet  er kritisk til dagens system.
– Tilbakemeldingene vi får fra våre medlemmer er at 

dagens praksis er rigid, lite næringsvennlig og lite flek-
sibel, sier Joachim Dagenborg, kommunikasjonssjef i 
Bedriftsforbundet, som organiserer små og mellom-
store bedrifter.

På Skatteetatens sider står det at forskuddsskatten 
for hele året må betales – i verste fall tvangsinnfordres 
– dersom bare én av terminene ikke er betalt innen fris-
ten. 

– Slikt kan få dramatiske konsekvenser for likvidite-
ten til en liten bedrift. Vi har flere eksempler på at be-
drifter har blitt tvunget til å ta opp lån for å betale for-
skuddsskatten, sier Dagenborg.

Bedriftsforbundet mener også at det er vanskelig å 
endre forskuddsskatten.

– Løsningene er for kompliserte. Man må ta utgangs-
punkt i bedriftenes behov og være mye mer fleksibel 
enn i dag, mener de.

Marius Aabel har  solid erfaring som gründer. Han har 
vært med på å starte opp fem selskap, og er nå i gang 
med sin sjette etablering: Et firma som skal produsere 
og selge et automatisk plantesystem som man kan ha 
hjemme på kjøkkenet sitt.

– Produktet er rett og slett hyller med potter hvor 
man kan dyrke tomatplanter, salater, urter og det man 
ellers ønsker til husholdningen slik at man alltid har 
ferske råvarer. Det blir som en grønn vegg på kjøkke-
net. Vanning, gjødsling og belysning skjer helt automa-
tisk, forteller han entusiastisk.

Aabel har tidligere vært med på å starte blant annet 
firmaet «No isolation», som lager roboter som hjel-
per langtidssyke barn. Der er han nå ute av den daglige 
driften. Men han er fortsatt medeier i firmaet som nå 
har fått over 60 ansatte.

Skatt er et  tema som engasjerer gründeren.
– Vi gründere er opptatt av forretningsideene våre. 

Mange av oss opplever tidsfrister og formaliteter som 
vanskelig. Spesielt dette med skatt. Skatteetaten 
fremstår som lite fleksible mot gründere, selv om det 
er vi som skaper inntektene, sier Aabel.

– Hvordan har du selv gjort det for ikke å havne i 
problemer med skattefogden?  

– Jeg har alltid startet aksjeselskap, også får jeg de 
som kan reglene – regnskapsrådgivere – til å gjøre den 
delen av jobben for meg. Men jeg har et enkeltperson-
foretak på si hvor jeg har litt konsulentvirksomhet. Der 
må jeg betale forskuddsskatt gjennom inntektsåret.

Det synes Marius Aabel er problematisk.

ØNSKER DET 
LETTERE: Marius 
Aabel er suksessrik 
«seriegründer» som 
har startet opp flere 
selskaper. Han øn-
sker at Skatteetaten 
gjør det lettere for 
folk som ham.
Foto: Fredrik Bjerknes
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KARRIERE MITT FIRMA

FORSKUDDSSKATT

– Staten vil vite hva inntekten blir for hele året. Men 
det er vanskelig å vite nesten et helt år i forveien.

Derfor anbefaler Aabel å gå inn og endre forskudds-
skatten.

– Det tok lang tid før jeg forsto at man kan regulere 
det selv. Jeg ble veldig glad da jeg skjønte det.

Paal Stavrum,  som driver opplæringsbedriften Mini-
foretak, har inntrykk av at praksisen mellom skatte-
kontorene er forskjellig – at noen er strengere enn an-
dre. Han får også innspill fra sine medlemmer på at 
dagens regler gir likviditetsskvis.

– Varierende inntekter gjennom året kan sette selv-
stendig næringsdrivende i en slik situasjon. Derfor 
gjelder det å endre skatten ved behov, sier han.

Som selvstendig næringsdrivende kan man sette 
grunnlaget for forskuddsskatt svært lavt, betale lite 
de fire terminene – og sette resten av pengene på høy-
rentekonto. Betaler man all skatten innen 31. mai året 
etter tjener man renter – og får heller ingen ekstra ge-
byrer eller forsinkelsesrenter fra Skatteetaten.

– Man risikerer ingenting ved å gjøre det slik, så len-
ge man passer på å ikke bruke disse pengene på andre 
ting og ikke skylder myndighetene noe annet, sier en 
erfaren regnskapsrådgiver til Dine Penger.

Stavrum er enig i at det ikke er ulovlig. Men han me-
ner det er litt på kanten.

– Man skal jo betale skatten når man har inntekten.

Skatteetaten selv mener det er enkelt og greit å betale 
skatten riktig – og på riktig måte.

– Vi har ingen indikasjoner på at næringsdrivende 
opplever dette som et stort problem, sier pressesjef 
Merete Bergeland Jebsen gjennom sin kommunika-
sjonsrådgiver Ole Ekhaugen.

De opplyser at i fjor endret hver tredje personlig 
skattyter med utskrevet forskuddsskatt beløpene 
som gir skattegrunnlaget.

Skatteetaten avkrever at de er så strenge som de 
har mulighet for å være, og som både Bedriftsforbun-
det, gründer Marius Aabel og Paal Stavrum hevder at 
de er.

 – Hvis man betaler den eller de opprinnelige ter-
minene som har forfalt, vil vi normalt stanse innfor-
dringen av kommende. Dersom det ikke betales et-
ter purring vil vi forsøke å finne sikkerhet for kravet, 
for eksempel ved å ta pant i eiendom eller midler. Men 
normalt vil vi ikke tvangsselge objektene.

Skatteetaten kan ikke gi svar på hvorfor man skal beta-
le skatt for desember allerede innen 15. november, len-
ge før inntekten er tjent.

– Vi har ikke funnet noen begrunnelse for dette i lo-
ven, sier Jebsen. 

Staten vil vite hva inntekten blir for hele året. Men det er  
vanskelig å vite nesten et helt år i forveien.
MARIUS AABEL, GRÜNDER

Forskuddsskatten skal betales i fire like store 
terminer innen følgende datoer:

 B 15. mars
 B 15. mai
 B 15. september
 B 15. november

Nyoppstartede selvstendig  
næringsdrivende:
Som selvstendig næringsdrivende med en-
keltpersonforetak mottar du ikke lønn, 
men du tar ut overskudd av driften din. 
Når du er nyoppstartet må du melde fra 
til Skatteetaten om hvor stort overskudd 
(eller underskudd) du forventer det før-
ste året, og hvilke øvrige inntekter du har, 
som lønnsinntekter, renteinntekter og ut-
leieinntekter.

Forskuddsskatten for første driftsår 
fastsettes på bakgrunn av dine opplysnin-
ger, og Skatteetaten skriver ut fakturaer.

Etablerte selvstendig  
næringsdrivende:
Størrelsen på forskuddsskatten beregnes 
på bakgrunn av siste kjente skatteligning. 

I første tertial er dette normalt ligningen for 
to år siden. Fra mai er det normalt for foregå-
ende år.

Dersom du trenger å endre forskudds-
skatten, kan du gjøre dette ved å logge deg 
inn på skatteetaten og legge inn nye verdi-
er. Etter hvert som du endrer verdiene ser 
du hva utskrevet skatt er beregnet til.

På tampen av året er det liten vits å en-
dre dersom du oppdager at du har betalt 
for lite i forskuddsskatt. Da kan du enten 

betale tilleggsforskudd, eller du kan betale 
restskatt. For begge deler er fristen 31. mai 
året etter. Restskatt kan riktignok også be-
tales etter denne datoen, men da påløper 
det renter.

NB!
Disse reglene gjelder også for deltagere i 
ansvarlige selskap.

Har du lønnsinntekt i tillegg til over-
skudd på næringsinntekt vil du normalt 
få beregnet både et skattekort og en for-
skuddsskatt.

Har du aksjeselskap skal forskuddsskat-
ten for selskapet betales i to like store ter-
miner 15. februar og 25. april året etter inn-
tektsåret.

SMÅBEDRIFTS- 
EKSPERT: Paal  
Stavrum i selskapet  
Miniforetak.

TVANGSSELGER 
NØDIG: Pressesjef 
Merete Bergeland 
Jebsen i Skatte- 
etaten.

Slik gjør du det
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Scooteren knuste
rigginvesteringen
Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (27) sitter i finanskomi-
teen for Frp. Han kastet seg ut i aksjemarkedet med konfirma-
sjonspengene, men fikk seg en smekk han lærte mye av.

Jeg investerte i Sevan 
Drilling da selskapet 
ble børsnotert i 2011. 
Jeg var veldig ung og 
hadde akkurat be-

gynt å lese om aksjeinvesteringer. Jeg 
kom over en artikkel om hvilke perso-
ner man skulle følge med på i aksje-
markedet. John Fredriksen var en av 
dem. Jeg søkte på «John Fredriksen 
+ aksje» på Google og fikk Sevan Dril-
ling som svar, så da ble det dem. 

10 000 kroner gikk ut fra konfirma-
sjonskontoen. Resten gikk til innkjøp 
av scooter, en investering som i etter-
tid viste seg å gi høyere avkastning 
enn aksjekjøpet! Aksjeinvestering 
gikk med stort tap, men konfirma-
sjonspengene gjorde meg en erfaring 
rikere, og jeg lærte mye av det!

Jeg er fortsatt i aksjemarkedet, 
men har heldigvis en helt annen til-
nærming enn i dag enn da jeg kjøpte 
min første aksje. Jeg bryr meg ikke 
like mye om bjellesauene lenger. Nå 
investerer jeg stort sett i klassiske 
verdiaksjer som deler ut ok utbytter. 
Det er et veldig godt alternativ til at 
pengene står i banken og taper ver-
di år etter år. Og så krydrer jeg av og 
til med noen aksjer som jeg personlig 
har veldig tro på.  

66 AKSJEKOMMENTAR I 72 FONDSPROFILEN I 74 RENTER

FOLKEVALGT: Sivert 
Bjørnstad (27) repre-
senterer Fremskritts-
partiet på Stortinget. 
Foto: NTB Scanpix

MILLIARDUNDERSKUDD: 
Å eie aksjer i drilling-sel-
skaper som Sevan Drilling 
var i en periode svært så 
ettertraktet, men i de siste 
årene har det vært tøffe 
tak i oljeservicenæringen. 
Foto: Wikimedia Commons
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AKSJER

ØYVIND HENRIKSEN

For ekspertene 
handler det om å ha 
litt mer rett enn feil. 
Over tid er nemlig 
det veldig lønnsomt

A
ksjerådene i  Dine Penger er en 
av våre mest populære spalter, 
og den har vært en viktig del av 
vårt magasin helt siden 80-tal-

let. Opp gjennom årene har mange av våre 
lesere tjent gode penger på å følge rådene 
fra ekspertene.

Resultatene taler også for seg. Begge 
porteføljene har knust utviklingen på bør-
sen. Rådgiverne startet med 100 000 fikti-
ve kroner i 1987. Delphi Fondenes porteføl-
je har i dag økt til 95 millioner kroner. DNB 
Markets ligger over 20 millioner. En inves-
tering i et indeksfond ville i samme periode 
kun gitt 2,2 millioner kroner.

Det høres  fantastisk ut, og la oss raskt legge 
til at vi ikke har beregnet skatt eller kurta-
sje i det regnestykket. Men dersom vi had-
de gjort det, ville fortsatt aksjeekspertene 
gjort det langt bedre enn ren indeksplas-
sering.

Og med så gode resultater forstår vi godt 
at mange vil prøve å følge rådene. Det synes 
vi er supert. Men vi møter noen ganger et 
godt spørsmål: Dersom disse rådene er så 
gode, hvorfor deler de dem med andre? Bør 
de ikke holde dem for seg selv?

Våre aksjeeksperter  motiveres av to ting. 
For det første ønsker de å spre kunnskap 
og interesse om aksjer. Og for det andre øn-
sker de å profilere sin arbeidsgiver. De de-
ler aksjerådene fordi de ønsker å vise hva 
de er gode for.

Men spørsmålet ovenfor kan i grunnen 
stilles til alle som lever av å forvalte penger, 
eller de som gir råd til dem. Dersom der så 
gode eller flinke som de sier, hvorfor må de 
spekulere med andres penger?

Svaret er todelt.  For det første er det in-
gen eksperter som alltid treffer. Som vi har 
omtalt flere ganger her i Dine Penger, viser 
forskning at kun 1 av 2 fondsforvaltere kla-
rer å slå børsen. Ingen kan med sikkerhet 
spå hva som skjer i aksjemarkedet. Alt er til 
syvende og sist spekulasjon, basert på det 
beste man får til av analyser. For eksperte-
ne handler det om å ha litt mer rett enn feil. 
Over tid er nemlig det veldig lønnsomt.

For det andre  handler det om stordrifts-
fordeler. Skal man kunne leve av å penger 
man har investert på børsen, må man in-
vestere mye. Og det er det som er tanken 
bak fondsforvaltning.

Den forventede meravkastningen (målt 
mot risikofrie renteprodukter) ligger gjer-
ne på 4 prosent. De siste årene har renten 
vaket rundt ett prosent, og 4 prosent på 
toppen av det blir ingen gullgruve.

Avkastningen i  aksjemarkedet har til tider 
vært svært god de siste årene, men den for-
ventede avkastningen på 1 millioner kro-
ner ville kun gitt deg 50.000 kroner tilbake 
i året. Og det er før skatt. Det er ikke mye 
å leve på.

Men dersom en stor gruppe mennesker 
investerer sammen på børsen, gjerne or-
ganisert gjennom et aksjefond, blir den to-
tale avkastningen stor nok til å finansiere 
en profesjonell forvalter av fondet. En som 
kan forsøke å plukke de rette aksjene.

Det er det  fondsforvaltning og aksjeråd-
givning dreier seg om. Du er god på aksjer, 
men verdien av rådene dine blir størst der-
som du deler dem med andre. 

Noen ganger lønner 
det seg å dele
Ville du delt dine beste aksjeråd med en vilt fremmed?
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Lav ledighet
Arbeidsledigheten har siden andre verdenskrig variert fra under 
1 prosent til godt over 5 prosent på begynnelsen av 90-tallet, iføl-
ge tall fra NAV (se graf). Ved utgangen av 2017 var den registrerte 
ledigheten 2,7 prosent. Den sesongjusterte såkalte AKU-ledighe-
ten var ved utgangen av mars, ifølge SSB 3,9 prosent. AKU-ledig-
heten omfatter også ikke-registrerte arbeidsledige. 67,2 prosent 
av befolkningen i alderen 15-74 år er nå sysselsatt.

Filialnedgang
Synes du det er betraktelig færre bankfilialer enn før? Det stem-
mer. Tall fra Finans Norge viser at antall bankfilialer siden 1981 er 
halvert, til 943 ved utgangen av 2017 (se graf). Fra toppen i 1987 
på nesten 2200 filialer er nedgangen hele 57 prosent. Og det skal 
bli enda færre. DNB signaliserte for to år siden at de ville legge 
ned 59 av sine 116 kontorer rundt omkring i landet. Kun 1 prosent 
av kundetrafikken til storbanken går i dag gjennom filialnettet.
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Rentene  
faller videre

Vi må over ett år tilbake i tid for å finne tilsvarende lave  
nivåer for denne «signalrenten».

Antall bankfikialer 1981 – 2017

DDSTERKT: Hovedindeksen nærmet seg 900 poeng 
i slutten av mai, for så å falle noe tilbake. Oppgangen 
det siste året er sterke 19 prosent og 5 prosent de se-
neste tre månedene.

DDBRUKBART: S&P 500 er ned 0,9 prosent de senes-
te tre månedene, men årsavkastningen er brukba-
re 12,7 prosent.

DDTILBAKE: Verdensindeksen har hentet seg inn 
igjen og var ved utgangen av mai 1,2 prosent høye-
re enn en måned tidligere. Oppgangen på årsbasis er 
på 11,9 prosent.

DD  OPP: De europeiske børsene er opp 4,4 prosent fra 
slutten av mai 2017, men har steget med 4,6 prosent 
siden utgangen av februar i år.

Godt nytt for låntagere som betaler 
flytende renter, de korte norske pen-
gemarkedsrentene fortsatte å falle 
i mai. Tremåneders pengemarkeds-
rente (NIBOR) var ved utgangen av 
måneden på lave 1,02 prosent, mot 
1,12 prosent en måned tidligere. Vi må 
over ett år tilbake i tid for å finne til-
svarende lave nivåer for denne «sig-
nalrenten». Det er imidlertid ventet 
at Norges Bank setter opp styrings-
renten til høsten, som kan sende pen-
gemarkedsrentene oppover.
De korte norske statsobligasjonsren-
tene var uendret fra slutten av april 
til slutten av mai, mens de tiårige, 
norske statsrentene var svakt ned til 
rundt 1,90 prosent.  

25. mai 2015 25. mai 2018 25. mai 2015 25. mai 2018

25. mai 2015 25. mai 201825. mai 2015 25. mai 2018
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 SISTE TOLV MÅNEDER Oslo Børs DNB Markets Delphi Fondene

avkastningavkastning avkastning

DDVEIDEKKE
Selskapet er et av Skandinavias ledende entreprenør- og eien-
domsselskaper, med vel 6 400 ansatte. 

DDPOLARCUS
Seismikkselskapet Polarcus ble dannet i Dubai i 2008, og har siden 
2009 vært notert på Oslo Børs. 

21 % 28 % 23 %Både DNB Markets og Delphi Fondene har slått Oslo 
Børs de siste 12 månedene. Mens Hovedindeksen er 
opp 21  prosent, har DNB og Delphi en avkastning på 
hhv. 28 og 23 prosent.

Satser på bygg og anlegg
DNB Markets tror timingen er god for å kjøpe Veidekke nå. 

A
lt i alt ser  det bra ut i verdensøko-
nomien. Det er alltid noen topp-
møter det ikke blir noe av, 
Twitter-meldinger som går i 

forskjellige retninger, og regjeringer som 
ikke blir dannet. Men, alt dette er ting som 
går over. Økonomien er forbausende mot-
standsdyktig mot dette, selv om veksten 
ikke er helt den samme som for et halvt år 
siden. 

I USA er situasjonen god. Det er en re-
kordlav arbeidsledighet, og inflasjonen har 
ikke skutt fart. De lange amerikanske ren-
tene har steget kraftig, men siden korri-
gert noe ned. 

Italia forhandlet frem en koalisjonsregje-
ring som hadde gått til valg på et økonomisk 
program som kunne skapt en betydelig tur-

bulens i eurosonen, men kraftig økning i of-
fentlig pengebruk og sanering av gjeld. Den 
regjeringen sa presidenten nei til. 

I Frankrike  fortsetter streikene og refor-
marbeidet til president Macron. Til for-
skjell fra ‘95, hvor Jacques Chirac prøvde 
å gjennomføre store reformer, har Macron 
nå bedre kort på hånden, og det vil være et 
stort løft hvis de klarer å gjøre økonomien 
litt mer fleksibel. 

Her hjemme går det bra, drevet av en 
høy oljepris. Dette er drevet av urolighete-
ne rundt Iran, og at oljeproduksjonen i Ve-
nezuela fortsetter å falle. 

I porteføljen tar vi ut Atea og Sparebank 
1 SR-Bank. Atea kom med tall for første 
kvartal som var dårligere enn ventet, og 

aksjen har også gått mye. For Sparebank 1 
SR-Banks del er aksjen inne i et dårlig mo-
memtum, og vi tar konsekvensene av det.

Inn kommer  Veidekke. Det er fordi norsk 
økonomi går bedre enn ventet. Boligmar-
kedet er på vei oppover, og også næringsei-
endom ser bra ut. Frykten for en boligboble 
ser ikke ut til å slå til, inntil videre. Aksjen 
var over 125 kroner for noen år siden, og er 
nå rundt 90 kroner, så det kan være riktig 
tidspunkt å ta den inn.

Vi tar også inn Polarcus i porteføljen. 
Det er langt mer aktivitet for oljerelatert 
næring nå. PGS har gått mye, det samme 
med TGS, og Polarcus kan være neste sel-
skap ut. Dette gir porteføljen litt mer risi-
ko, men det lever vi fint med. 

– 0,2
DNB Markets har hatt en 
avkastning på – 0,2 prosent 
siden 30. april i en periode 
hvor Børsen er opp 1 prosent.

B E H O L D E S
Storebrand 16.10.2017  66,80  68,70  68,90  0,29  3,14 

BW Offshore 11.12.2017  28,50  43,90  46,05  4,90  61,58 

Austevoll Seafood * 05.03.2018  68,60  94,00  96,60  2,77  40,82 

Grieg Seafood 05.03.2018  69,90  86,25  92,80  7,59  32,76 

Selvaag Bolig 03.04.2018  38,20  40,85  42,45  3,92  11,13 

Wallenius Wilhelmsen Logistics 05.02.2018  64,30  55,50  41,95  -24,41  -34,76 

DNO 03.04.2018  12,76  14,96  14,85  -0,74  16,38 

S E L G E S
Atea 03.04.2018  125,35  119,40  122,20  2,35  -2,51 

Sparebank 1 SR-Bank 11.12.2017  87,25  79,50  80,50  1,26  -7,74 

K J Ø P E S
Veidekke 28.05.2018  94,00  94,00 

Polarcus 28.05.2018  2,11  2,11 
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*Kurs ved anbefaling og per 30. april er jusert for utbytte på 2,80 kroner fra Austevoll Seafood
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 1987-2018
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. *

DNB Markets slo akkurat ikke Oslo Børs i denne perioden, men 
det klarte Delphi. DNBs teoretiske porteføljeverdi er nå på 
20,7 millioner, Delphis verdi er på 98,2 millioner og 100.000 kr.  
plassert i børsindeks er blitt til 2,3 millioner kroner. 2  268 824 Oslo Børs    

20 723 059 DNB markets

98 161 600  Delphi Fondene 

DDKITRON
Selskapet produserer elektronikk og relaterte tjenester innen 
blant annet energi, forsvar industri og telekom.

DDSCATEC SOLAR
Selskapet utvikler, bygger, eier og operer solenergianlegg på fle-
re kontinenter. 

Satser på godvær
Ekspertene i Delphi satser på sol, robotgressklippere og bil.

D
et har ikke  skjedd så mye over-
raskende siden sist i ver-
densøkonomien. De ledende in-
dikatorene er blitt litt svakere, 

men det betyr ikke så mye. Det som betyr 
noe er at veksttakten stabiliserer seg på et 
hyggelig nivå, noe som også er tilfelle. 

Vi legger bak oss et halvår hvor det har 
vært kraftig vekst, spesielt i USA, og at det 
nå ser ut til å normalisere seg er fornuftig. 
Fremover forventer vi at aktivitetsnivået 
skal holde seg på dagens nivå, ikke å akse-
lerere. 

I USA er det fortsatt en god underliggen-
de vekst, hvor det er konsumentene som 
drar veksten. Det er fremdeles god fart i 
økonomien, såpass god at Fed vil øke ren-
tene relativt aggressivt fremover. 

I Europa ser  det også rimelig greit ut. Det 
har vært et lite fall i industriproduksjonen, 
mens konsumsiden fortsatt er sterk. 

Her hjemme er veksten fortsatt god, 
noe som kan knyttes direkte opp til olje-
prisveksten vi har sett den siste tiden. Det 
eneste som drar noe ned er at rentene skal 
opp, noe som kan få en konsekvens for pri-
vat konsum. En klar pluss og en liten minus. 

Vi velger å ta  ut tre aksjer: Telenor, B2Hol-
ding og Marine Harvest. Nå går vi helt ut av 
laks. Sesongmessig skal prise falle ned mot 
høst, og det er noe usikkerhet rundt dette 
med grunnrenteskatt, og så skal man ikke 
stikke under en stol at prisingen av hele 
sektoren er ganske høy nå. 

Inn tar vi Kongsberg Automotiv. Selska-

pet er i ferd med å gjennomføre en kraftig 
restrukturering av selskapet, hvor de kut-
ter kostnadene ganske dramatisk. Forelø-
pig går dette bra, og klarer de å gjennom-
føre programmet er det en god oppside i 
aksjen. 

Scatec Solar tar vi også med oss. De har vun-
net flere kontrakter den siste tiden, og skal 
bygge mange solparker fremover. Det er 
en stor etterspørselsvekst, men også sterk 
konkurranse.

Til slutt tar vi inn Kitron. De leverer elek-
troniske komponenter til alt fra jagerfly til 
robotgressklippere. De har fått inn flere 
nye produkter og kunder, og det er en sterk 
vekst i den sektoren de leverer til. 

3,5 %
Delphi har hatt en avkastning 
på 3,5 prosent siden 30. april i 
en periode der Børsen er opp 
1 prosent.
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* Kurs ved anbefaling og per 30. april er justert for utbtytte på 0,30 kroner fra B2Holding, 
2,60 kroner fra Marine Harvest, 0,23 dollar fra Equinor og 4,20 kroner fra Telenor.

B E H O L D E S
Tomra 05.02.2018  123,85  149,00  180,00  20,81  45,34 

Equinor (Statoil) * 05.03.2018  175,08  203,63  205,30  0,82  17,26 

Aker 05.03.2018  419,50  504,00  588,00  16,67  40,17 

Aker Solutions 30.04.2018  54,54  54,54  53,38  -2,13  -2,13 

Nordic Semiconductor 30.04.2018  50,70  50,70  54,20  6,90  6,90 

S E L G E S
Telenor * 03.04.2018  176,10  173,60  165,40  -4,72  -6,08 

B2Holding * 30.04.2018  19,85  19,85  18,42  -7,20  -7,20 

Marine Harvest * 03.04.2018  160,40  172,05  166,30  -3,34  3,68 

K J Ø P E S
Kongsberg Automotiv 28.05.2018  10,72  10,72 

Scatec Solar 28.05.2018  53,50  53,50 

Kitron 28.05.2018  9,39  9,39 
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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 31.05.2018   
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 9,12 0,00 0,20 3 000,00

KLP AksjeVerden Indeks 5 0,97 9,21 15,56 0,00 0,30 3 000,00

Storebrand Indeks - Alle Markeder 5 0,99 9,60 15,67 0,00 0,31 100,00

DNB Global Indeks 5 0,96 8,95 16,14 0,00 0,31 100,00

Handelsbanken Global Index Crit A 3 0,98 9,16 16,06 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 23,39 0,00 0,00 100,00

Alfred Berg Indeks Classic 5 1,01 20,58 0,00 0,19 25 000,00

Storebrand Indeks - Norge 5 1,01 20,89 0,00 0,20 100,00

KLP AksjeNorge Indeks II 5 0,99 20,69 11,58 0,00 0,20 3 000,00

DNB Norge Indeks 3 0,95 20,55 11,46 0,00 0,31 100,00

PLUSS Indeks 3 0,89 22,49 10,72 1,00 0,70 50 000,00

A N D R E  I N D E K S F O N D
Nordnet Superfonden Sverige 5 0,94 3,04 10,70 0,00 0,00

Nordnet Superfonden Danmark 5 -1,04 0,00 0,00 100,00

Nordnet Superrahasto Suomi 5 0,00 0,00 15,00

KLP AksjeEuropa Indeks III 4 1,02 4,33 0,01 0,20 3 000,00

KLP AksjeUSA Indeks III 4 1,04 10,30 0,01 0,20 3 000,00

KLP AksjeAsia Indeks III 11,82 0,05 0,20 3 000,00

KLP AksjeNorden Indeks 3 0,90 3,68 13,83 0,20 0,20 3 000,00

Handelsbanken USA Index 4 1,04 11,09 19,25 0,00 0,20 0,00
Handelsbanken Europafond Index 3 0,98 2,35 11,79 0,00 0,21 0,00
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 4 1,00 11,58 11,24 0,50 0,30 3 000,00
Storebrand Indeks - Nye Markeder 3 0,95 9,08 10,55 0,40 0,66 100,00
Handelsbanken MSCI EM Index A SEK 3 0,94 10,57 10,54 0,00 0,66

N O R S K E  F O N D

Danske Invest Norge Vekst 6 1,70 31,32 17,46 2,30 0,75 1 000,00

Alfred Berg Gambak* 6 1,58 19,55 19,22 0,00 2,00 300,00

Landkreditt Utbytte 6 1,55 10,74 15,75 0,85 1,50 300,00

Handelsbanken Norge 6 1,54 0,50 2,00 1 000,00

FORTE Trønder 6 1,51 22,42 19,11 1,50 2,00 500,00

Pareto Investment Fund A 6 1,42 23,06 17,67 1,10 1,80 2 000,00

Alfred Berg Aktiv 6 1,39 18,53 16,85 0,00 1,50 300,00

DNB SMB 6 1,37 15,35 13,57 0,00 1,76 100,00

SEF First SMB A NOK 6 1,26 10,68 13,96 0,40 1,95 1 000,00

Alfred Berg Norge Classic 6 1,25 17,49 14,45 0,00 1,20 5 000,00

Nordea Norge Verdi 5 1,19 9,49 12,98 0,55 1,50 100,00

Delphi Norge 5 1,19 16,02 14,94 0,40 2,00 1 000,00

Arctic Norwegian Equities A 5 1,18 17,33 12,69 0,00 1,88 1 000,00

Holberg Norge 5 1,17 19,89 14,00 0,00 1,50 1 000,00

ODIN Norge C 5 1,17 14,07 12,74 0,50 1,83 3 000,00

Nordea Avkastning 5 1,16 18,17 14,63 0,55 1,50 100,00

FORTE Norge 5 1,15 27,59 16,37 1,50 2,00 500,00

Alfred Berg Humanfond 5 1,14 17,45 13,98 0,00 1,20 300,00

Storebrand Norge 5 1,14 16,86 12,55 0,40 1,51 100,00

PLUSS Markedsverdi 4 1,11 22,12 12,17 1,00 0,90 50 000,00

Danske Invest Norge II 4 1,10 17,64 12,07 1,80 1,25 50 000,00

KLP AksjeNorge 4 1,09 19,23 13,33 0,40 0,75 3 000,00

C WorldWide Norge 4 1,09 16,74 12,61 4,00 1,20 1 000,00

PLUSS Aksje 4 1,08 20,19 12,05 1,00 1,20 50 000,00

FIRST Generator S 4 1,08 28,66 18,67 0,50 1,50 100,00

Storebrand Verdi A 4 1,07 16,11 11,97 0,00 2,00 100,00

Fondsfinans Norge 4 1,06 20,40 14,31 3,30 1,00 10 000,00

Danske Invest Norge I 4 1,06 16,91 11,31 2,30 1,75 1 000,00

Storebrand Vekst 4 1,05 2,16 14,77 0,40 2,01 100,00

Eika Norge 4 1,02 12,57 11,31 2,50 2,00 300,00

Vibrand Norden 3 0,95 12,12 9,70 2,10 2,00 50 000,00

DNB Norge Selektiv 3 0,93 22,46 10,44 0,00 1,41 100,00

DNB Norge 3 0,92 17,66 10,11 0,00 1,41 100,00

FIRST Norge Verdi 3 0,88 10,53 12,35 0,40 1,00 1 000,00

Pareto Aksje Norge A 2 0,86 13,84 8,47 1,50 0,00 500,00

Pareto Aksje Norge B 2 0,77 14,76 8,33 1,50 2,00 500,00

SEB Norway Focus Fund 5 1,16 26,72 0,75 1,57 0,00

Skandiabanken Framgang Sammen 3 0,96 17,36 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 1,38 11,23 18,75 0,00 1,82 1 000,00

Delphi Nordic 6 1,33 5,41 23,20 0,40 2,01 1 000,00

Handelsbanken Nordiska Småbolag 5 1,23 11,21 22,32 0,00 1,62 0,00

DNB Grønt Norden 4 1,04 3,67 16,08 0,00 1,76 100,00

Handelsbanken Nordenfond 4 1,02 4,07 15,43 0,00 1,51 0,00

DNB Norden 4 1,00 1,94 15,26 0,00 1,41 100,00

Mer penger  
i fond
I april ble det nettotegnet verdipapirfond for 188 millioner 
kroner, viser tall fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Den samlede forvaltningskapitalen steg med tre prosent, 
til 1 159 milliarder kroner. 

Til sammen ble 153 millioner kroner tatt ut av aksje- og 
kombinasjonsfond, mens 361 millioner kroner ble satt inn i 
ulike rentefond. Norske personkunder har nå andeler i verdi-
papirfond til en verdi av totalt 230 milliarder kroner. 

Institusjonelle kunder nettosolgte verdipapirfond for to-
talt 1,3 milliarder kroner i april. 1,2 milliarder kroner ble net-
totegnet i aksjefond, mens det ble solgt rentefond for 2,4 mil-
liarder netto.

Utenlandske kunder kjøpte fondsandeler for en halv milli-
ard kroner netto i april.

Så langt i år er det blitt nettotegnet verdipapirfond for 28 
milliarder kroner totalt, hvorav 9,8 milliarder ble tegnet i ak-
sje- og kombinasjonsfond, mens 17 milliarder ble satt i ulike 
typer rentefond.  

0
0
0
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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 %.
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C WorldWide Norden 3 0,96 0,28 15,10 4,00 1,40 1 000,00

Handelsbanken Norden Selektiv 3 0,96 12,24 16,24 0,00 1,85

Fidelity Nordic A-Dis-SEK 3 0,94 4,72 15,63 5,25 1,96

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden 3 0,92 18,68 15,72 0,00 1,25 1,00

Holberg Norden 3 0,91 2,13 15,85 0,00 1,50 1 000,00

Eika Norden 3 0,89 3,73 12,99 2,50 1,50 300,00

ODIN Norden C 3 0,88 0,50 12,98 0,50 2,00 3 000,00

Alfred Berg Nordic Best Selection 2 0,87 1,73 13,43 0,00 1,50 300,00

Eika Alpha* 2 0,79 8,83 9,95 1,50 1,00 300,00

Swedbank Robur Nordenfond 2 0,79 10,97 9,96 0,00 1,25 1,00

 Fondsfinans Norden 5 1,13 8,44 0,00 1,50 10 000,00

S V E N S K E  F O N D
ODIN Sverige C 5 1,17 0,92 18,94 0,50 1,20 100,00

Carnegie Småbolagsfond 4 1,06 3,59 21,14 0,00 1,63 0,00

Swedbank Robur Sverigefond 4 1,03 4,26 12,08 0,00 1,25 1,00

Carnegie Sverigefond A 4 1,01 -0,21 12,86 0,00 1,43 0,00

E U R O P E I S K E  F O N D
Nordea European Value 5 1,15 8,89 13,66 6,00 1,83

Handelsbanken Europa Tema 4 1,00 4,81 11,79 0,00 1,60 0,00

PLUSS Europa Aksje 3 0,99 0,75 11,29 2,00 1,20 50 000,00

Delphi Europe 3 0,99 2,71 12,73 0,40 2,01 1 000,00

ODIN Europa C 3 0,98 1,14 12,10 0,50 2,00 3 000,00

DNB Europa 3 0,96 6,42 10,75 0,00 0,76 100,00

Handelsbanken Europa Selektiv 2 0,85 4,95 9,47 0,00 1,85

G L O B A L E  F O N D
Storebrand Global Multifactor 5 1,18 11,27 18,69 0,40 0,76 100,00

Storebrand AksjeSpar 4 1,10 11,47 15,07 0,40 1,00 100,00

Storebrand Global Solutions 4 1,03 8,94 16,38 0,60 0,75 100,00

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 4 1,03 1,50 15,64 0,55 1,50 100,00

Landkreditt Aksje Global 4 1,02 6,92 14,71 0,85 1,25 300,00

Holberg Global A 4 1,02 4,18 15,53 1,30 1,50 1 000,00

Storebrand Global Value 4 1,01 14,47 17,59 0,40 0,76 100,00

Swedbank Robur Småbolagsfond Global 4 1,00 17,75 14,99 0,00 1,25 1,00

PLUSS Utland Aksje 3 0,98 8,46 16,37 2,00 1,20 50 000,00

Handelsbanken Global Tema 3 0,98 12,23 15,84 0,00 1,40 0,00

Delphi Global* 3 0,98 9,95 16,20 0,40 2,13 1 000,00

PLUSS Utland Etisk 3 0,96 8,55 15,87 2,00 1,20 50 000,00

ODIN Global C 3 0,94 5,67 15,02 0,50 1,83 3 000,00

Nordea Aksjer Verden 3 0,92 9,85 13,35 0,50 1,89 100,00

Handelsbanken Global Selective 3 0,90 9,93 14,80 0,00 1,91

C WorldWide Globale Aksjer 3 0,89 8,34 15,28 3,50 1,40 1 000,00

Nordea Internasjonale Aksjer 3 0,89 0,55 1,56 100,00

DNB Global 3 0,88 9,49 15,21 0,00 1,41 100,00

Alfred Berg Global 3 0,88 12,40 14,90 0,00 1,60 300,00

DNB Fund Private Equity retail B 2 0,87 5,35 11,26 5,00 1,85

Arctic Global Equities A 2 0,86 8,31 12,69 0,00 2,01 1 000,00

Eika Global 2 0,83 1,71 12,33 2,50 1,50 300,00

FORTE Global 2 0,83 7,29 9,58 1,50 2,00 500,00

Pareto Global B 2 0,80 4,63 12,74 1,50 1,60 500,00

SKAGEN Global A* 2 0,77 6,23 11,59 0,30 1,00 250,00

FRAM Global 2 0,77 10,92 12,51 0,00 2,00 5 000,00

 KLP AksjeGlobal LavBeta I 3 0,99 2,36 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 11,95 19,97 0,00 1,56 1 000,00

Handelsbanken Amerika Tema 4 1,01 12,51 18,40 0,00 1,60 0,00

DNB USA 3 0,95 13,61 18,23 0,00 1,42 100,00

Nordea North American Value 2 0,87 8,38 15,58 6,00 1,83

Nordea North American All CP 1 0,74 5,96 14,14 6,00 1,82

N Y E  M A R K E D E R
Handelsbanken Vekstmarkeder 4 1,05 14,58 12,24 0,00 1,60 0,00

Nordea Stable Emerg Mkts 4 1,00 0,59 10,03 6,00 2,11

Nordea Emerging Stars Equity 3 0,97 10,89 12,66 6,00 1,82

DNB Global Emerging Markets 3 0,96 12,76 10,86 0,00 1,81 100,00

ODIN Emerging Markets C 3 0,96 5,95 8,45 0,50 2,00 3 000,00

Holberg Rurik A* 3 0,95 9,68 10,22 1,30 2,00 1 000,00

SKAGEN Kon-Tiki A* 3 0,88 5,83 9,27 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 16,91 3,25 4,00 1,50 1 000,00

I N D I S K E  F O N D
Carnegie Indienfond 5 1,12 12,23 17,94 0,00 2,26 0,00

DNB Fund India retail A 4 1,06 2,62 13,72 5,00 1,64

ASIATISKE FOND EKSKL . JAPAN
Handelsbanken Asien Tema 4 1,11 19,71 17,41 0,00 1,50 0,00

C WorldWide Asia A 4 1,03 19,09 17,57 4,00 1,60 1 000,00

DNB Fund Asian Small Cap retail A 4 1,00 12,02 12,94 5,00 1,85

Carnegie Asia 3 0,98 18,62 13,88 0,00 2,06 0,00

Nordea Asian Focus Equity 3 0,92 17,24 15,41 6,00 1,81

L A T I N A M E R I K A N S K E  F O N D
Nordea 1 - Latin American Equity 4 1,01 9,65 2,77 6,00 1,95

Handelsbanken Brazil A 3 0,98 -0,75 -1,15 0,00 1,88

Handelsbanken Latinamerikafond 3 0,96 -3,67 0,66 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 Östeuropafond 4 1,02 9,64 2,08 0,00 1,43 1,00

East Capital Östeuropa 3 0,95 3,61 2,42 0,00 2,60 0,00

Handelsbanken Östeuropafond 3 0,88 0,50 2,21 0,00 1,60 0,00

N O R S K  /  I N T .  F O N D
DNB Barnefond 4 1,04 16,75 11,56 0,00 1,41 100,00
SR-Utbytte B 3 0,99 7,39 12,90 2,50 1,75 500,00
SR-Utbytte A 3 0,99 7,39 12,90 2,50 1,75 500,00
Eika Spar 3 0,88 8,84 11,64 3,00 2,00 300,00

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 1,08 12,57 13,64 3,30 1,96 3 000,00

Handelsbanken Multi Asset 100 4 1,07 9,35 15,49 0,00 1,63

Handelsbanken Fund Russia Shares A 4 1,04 0,68 6,85 0,00 2,49 1 000,00

DNB Aktiv 100 3 0,98 10,28 14,73 0,00 1,43 100,00

Carnegie Rysslandsfond 3 0,98 5,61 5,30 0,00 2,53 0,00

Danske Invest Horisont Aksje 3 0,97 12,47 12,97 2,00 1,74 1 000,00

East Capital Ryssland 3 0,93 10,94 2,02 0,00 2,64 0,00

Swedbank Robur Rysslandsfond 3 0,92 10,38 4,40 0,00 2,43 1,00

ODIN Finland C 2 0,85 2,79 16,26 0,50 2,00 3 000,00

Nordea African Equity 2 0,84 12,45 2,35 6,00 2,38

Carnegie Afrikafond 2 0,84 18,46 2,52 0,00 2,60 0,00

SKAGEN Vekst A* 2 0,80 5,39 11,61 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 14,19 10,61 4,00 1,50 250,00

Swedbank Robur Realinvest 2 0,85 8,23 12,24 0,00 1,26 1,00

ODIN Eiendom C 2 0,84 9,63 15,48 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 6 1,25 9,52 15,13 2,50 1,50 300,00

DNB Finans 3 0,88 9,78 13,52 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 1,14 2,15 18,58 0,00 1,50 100,00

Arctic Aurora LifeScience 4 1,10 7,32 0,00 2,11 1 000,00

Fondsfinans Global Helse* 4 1,04 -2,40 17,01 3,30 1,00 10 000,00

C WorldWide Medical 2 0,77 -0,05 12,75 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 1,09 -6,81 11,51 0,00 1,50 100,00

DNB Teknologi 4 1,04 18,78 28,87 0,00 1,51 100,00

Ø V R I G E  B R A N S J E F O N D
Handelsbanken Hållbar Energi 5 1,17 14,86 15,73 0,00 1,56

Nordea Global Climate & Envir 5 1,17 7,76 17,35 6,00 1,82

DNB Miljøinvest 4 1,01 25,40 15,87 0,00 1,77 100,00

DNB Navigator 1 0,61 10,82 -4,56 0,00 1,79 100,00

ODIN Energi C 1 0,51 8,98 -4,71 0,50 2,00 3 000,00

J A P A N S K E  F O N D
Handelsbanken Japan Tema 4 1,07 17,63 15,54 0,00 1,61

K I N E S I S K E  F O N D
Handelsbanken Kinafond 6 1,25 25,16 20,67 0,00 1,85

0
0
0

DINE PENGER    NR. 7 2018



0
0
0

DINE PENGER    NR. 7 2018

PENGETORGET FONDSPROFILEN

I
nvesteringsdirektør Robert Næss i Nordea 
Asset Management forvalter verdifondet 
Nordea Norge Verdi. Det er et aksjefond 
med institusjonelle kunder, men som også 

har over 2000 privatkunder. 
Minstetegningen i fondet er lave 100 kroner. Aksje-

fondet er et såkalt verdifond (se faktaboks).
– Tanken bak fondet er en langsiktig filosofi. Vi inves-

terer i veldrevne selskap med dokumentert god inn-
tjeningsevne og unngår høyt prisede aksjer. Selskap 
som har levert stabil vekst i inntjeningen, har en større 
sannsynlighet for fortsatt å gi god risikojustert avkast-
ning, sier Næss om stilen.

Han og kollegaene velger ut aksjer til fondet etter be-
stemt modell, som blant annet vektlegger forholdet 
mellom aksjekursen og fortjeneste per aksje, inntje-
ningstrend, evne til å skape verdier og hvor stor opp-
merksomhet aksjen får i markedet. Jo mindre opp-
merksomhet, desto bedre, høy oppmerksomhet 
presser aksjekursen.

– Vi gir så hver av disse faktorene en score på +3 til 

–3 og vekter sammen til en totalscore. Jeg kjøper dess-
uten selskaper jeg liker, forteller Næss om aksjepluk-
kingen. 

Forvalterne setter sammen fondet ved å velge ut ak-
sjer en etter en av dem de liker, såkalt «bottom up»-til-
nærming.

– Vi ser på langsiktige verdier og kontantstrømmer ti 
år fremover, og er ikke så opptatt av når verdiutviklin-
gen kommer. Det viktige er en god verdiutvikling etter 
hvert, vi tenker ikke kortsiktig eller om dette er et sel-
skap som kan bli kjøpt opp. Vi tenker mer som en pri-
vatperson, dette skal være aksjer vi skal sove godt med 
og være trygge på om fem år, sier Næss. 

Nordea Norge Verdi er et svært aktivt forvaltet fond og 
har over tid avveket 9–10 prosentpoeng fra Fondsin-
deksen. 

Det betyr at fondet varierer mye i avkastning i for-
hold til indeksen, som kan være positivt og negativt

Nordea Norge Verdi har for tiden terningkast 6 i Dine 
Penger–indeksen og fem stjerner hos Morningstar. 
Men så langt i år er avkastningen negativ med 0,7 pro-

Robert Næss i Nordea jakter langsiktige verdier, men Oslo Børs verdsetter for 
tiden noe annet.
TEKST: JAN REVFEM

Verdijegeren
PÅ JOBB: Robert Næss styrer fondet Nordea Norge Verdi.  FOTO: Tor Erik H. Mathiesen

Vekst og 
verdi
I hovedsak 
kan aksjefond 
forvaltes etter 
to stilarter: 
verdi og vekst. 
Verdifondene 

investerer primært i 
selskaper som har vist 
at de tjener penger og 
som har reelle verdier 
i balansen. I tillegg 
synes forvalterne at 
aksjekursen ikke er 
for høy mot det de 
mener er akseptabelt. I 
vekstfondene forventes 
derimot mesteparten 
av selskapenes inntje-
ning å komme om noen 
år, de behøver ikke vise 
gode resultater i dag.
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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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sent, og avkastningen det seneste året er blant de sva-
keste for norske aksjefond.

– Vi henger rundt 6 prosentpoeng etter Fondsindek-
sen i år, og det er mye, medgir Næss.

– Olav Thon-aksjen har gått svakt, men handles nå 
med en stor rabatt. Wilh. Wilhelmsen har gått relativt 
svakt. At vi ikke eier sjømat, bidrar med to prosentpo-
eng i mindreavkastning, energi og shipping med 2,7 
prosentpoeng. Et scenario med høyere renter passer 
ikke vår investeringsfilosofi, men de mer sykliske sel-
skapene. Det har vært syklisk oppgang i år, men vi prø-
ver ikke å treffe med tidspunktet for våre kjøp. Det er 
vanskelig nok å finne de riktige aksjene, sier Næss.

De to største plasseringene SpareBank 1 Midt-Norge 
og SpareBank1 SR-Bank har imidlertid en noe lavere 
aksjekurs enn det de bokførte verdiene i selskapet er. 
Høyt utbytte lokker.

– Vi forventer en avkastning på egenkapitalen på 11 
prosent for disse bankene, og en direkteavkastning på 
rundt seks prosent, sier han. Med andre ord en utbyt-
tebetaling godt over risikofri rente.  

Oslo Børs var ved utgangen av april verdsatt til 
nesten 18 ganger det selskapene er forventet å tje-
ne per aksje i 2018 (kurs/fortjenesteforholdet). His-
torisk er dette høyt. Ut fra forventet inntjening i 2019 
verdsettes selskapene til drøyt 14 ganger inntjeningen, 
altså noe rimeligere.

–  Norske aksjer er ikke billig ut fra nøkkeltall som 
kurs/fortjenesteforholdet og aksjekursene målt mot 
bokførte verdier, heller motsatt. Oslo Børs er høyt pri-
set på 17 ganger forventet inntjening, men stort sett at-
traktiv under 14 ganger inntjeningen. Både spareban-
kene, Wilh. Wilhelmsen og Olav Thon er ganske greit 
priset, sier Næss.

Næss forteller også om en urutinert investor som ville 
selge 100 000 Thon-aksjer sent fredag ettermiddag. 
Aksjen er illikvid, og forvalteren ga et bud godt under 
børskurs og fikk dermed kjøpt aksjen billig. 

– For fondet blir avkastningen tilsynelatende dårlig 
den dagen kursen faller. Men det bryr jeg meg ikke om, 
jeg tror at på sikt er det alltid fundamentale faktorer 
som vinner. 

Syv største plasseringer  
SpareBank 1 Midt-Norge 8,6%

SpareBank1 SR-Bank ASA 8,0%

Wilh. Wilhelmsen Holding 7,0%

Yara International ASA  5,5%

Olav Thon Eiendoms. ASA 5,4%

DNB ASA 4,1%

Sparebanken Vest  2,9%

Nordea Norge Verdi
Norsk aksjefond
Forvaltningskapital:  6 mrd.
Forvaltningshonorar:  1,5 % 
(småsparere)

Eiendom

Materialer

Konsum

Finans

Industri

Nordea Norge Verdi,
sektorfordeling

Vi ser på langsiktige verdier og kontantstrømmer ti år fremover, 
og er ikke så opptatt av når verdiutviklingen kommer. 

33 %

7 %

7 %

10 %

15 %

28 %

Andre
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ELISABETH REALFSEN,  
REDAKTØR I FINANSPORTALEN

BANK

Lånerenter er innhentet 25.05.2018.

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

Innskuddsrenter er innhentet 25.05.2018. Minstekrav til sparekonto:  
Minst 12 frie uttak per år. Med forbehold om endringer og feil i bankenes prislister. 

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
Danske Bank 2,90 Danske Bank 2,84

Nordea 2,97 Nordea 2,90

KLP Banken 2,98 KLP Banken 2,91

Sandnes Sparebank 3,01 Sandnes Sparebank 2,92

Fana Sparebank 3,01 Fana Sparebank 2,95

Binding i 10 år Rente Binding i 10 år Rente
Danske Bank 3,36 Danske Bank 3,31

Fana Sparebank 3,42 Fana Sparebank 3,36

DNB 3,43 DNB 3,36

Sandnes Sparebank 3,47 Sandnes Sparebank 3,38

Sparebank1 SR-Bank 3,47 Sparebank1 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
NORDirektebank  2,31 Landkreditt Bank 2,13

Landkreditt Bank  2,55 NORDirektebank 2,26

Din Bank  2,62 Boligkreditt.no 2,27

Sbanken  2,65 Sbanken 2,30

BN Bank 2,71 BN Bank 2,42

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

MyBank 2,02 MyBank 2,02

Komplett Bank 2,00 Komplett Bank 2,00

Optin Bank 1,98 Maritim & Merchant Bank 2,00

BB Bank 1,97 Optin Bank 1,98

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
m det skyldes  særhe-
ter ved denne kom-
mentatorens om-
gangskrets vites 

ikke, men det generelle inntryk-
ket er at folk som reiser mye 
kan bli nærmest besatt av kre-
dittkortgebyrer. Erfaringsmes-
sig kan slike globetrottere holde 
uforholdsmessig lange samtaler 
i gang om valutapåslag, cash-
back, rentefrie perioder og rei-
seforsikring.

En økonomisk  rasjonell kom-
mentator tenker jo i slike stun-
der i sitt stille sinn at det jo er 
totalprisen som teller for et kre-
dittkort, og da kan man ikke 
henge seg opp i enkeltståen-
de priselementer. Det er rett og 
slett ikke rasjonelt å velge kre-
dittkort ut fra valutapåslagene 
alene, selv om det for tiden er 
lumske krefter i sving, som tøy-
er grensene for valutapåslagets 
størrelse fra en tidligere norm 
på 1,75 prosent til et nytt nivå på 
2 prosent ved bruk i utlandet.

I dag viser  Finansportalens kre-
dittkortoversikt at hele 23 av 
323 kredittkort har økt valu-
tapåslaget til 2 prosent av ut-
taksbeløpet i utlandet, og til 

sammen 37 kort beregner et på-
slag over 1,75 prosent. Men før 
du river deg i håret over det-
te, er du simpelthen nødt til å 
huske på at du sannsynligvis 
bruker kortet i butikk i Norge 
langt hyppigere, slik at geby-
rer på varekjøp i hverdagen bør 
veie langt tyngre i din bevisst-
het. Nøyaktig ti ganger tyngre, 
ifølge Forbrukertilsynet, som i 
sin veiledning til Finansavtale-
loven legger til grunn at forhol-
det mellom varekjøp i Norge og 
transaksjoner som utløser valu-
tapåslag er 10:4, med utgangs-
punkt i tall fra Norges Bank.

Og mens vi  er inne på hva som 
veier minst og mest når slutt-
summen på kredittkortet skal 
beregnes: Ikke la oss glemme 
rentene. De høye rentene på 
kredittkortgjeld spiser transak-
sjonsgebyrer til frokost. Ved en 
kreditt på 15 000 nedbetalt over 
12 måneder, må man helt ned på 
15. plass i kredittkortrangerin-
gen før gebyrene overstiger to 
hundrelapper, mens rentene er 
godt over tusenlappen for samt-
lige. 

Husk dette før du går i blodtå-
ken over valutapåslagene i feri-
en. 

Kredittkortrenter 
spiser gebyrer  
til frokost
Ikke la deg blendes av raseri om  
valutapåslaget ditt har økt.

Det er rett og slett ikke rasjonelt å velge  
kredittkort ut fra valutapåslagene alene
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PENGETORGET RENTER

To prosent boliglåns- 
rente er forbeholdt de få, 
mener Sparebanken Øst.
Tekst: JAN REVFEM

Bunnrente kun  
for de færreste

S
parebanken Øst,  tidligere Spare-
banken Eiker Drammen, er en 
av landets største alliansefrie 
sparebanker. 

Hovedkontoret er i Drammen, som 
sammen med Eiker-kommunene er det 
primære nedslagsfeltet, men banken er 
landsdekkende. 

Prisstrategien for lån og innskudd til 
personkunder er enkel og grei:

– Vi skal til enhver tid ha konkurranse-
dyktige betingelser som møter forventnin-
ger fra kundene. Det må vi i et gjennomsik-
tig marked, sier personmarkedsdirektør 
Jan-Roger Vrabel.

For tiden tilbys effektiv boliglånsrente 
innenfor 75 prosent av boligverdi på 2,77 
prosent og 3,17 prosent for lån over 2 mil-
lioner kroner og 1 million. Det er «midt på 
treet».

– Ja, det er det, men kun en liten del i 
markedet får låne til 1,99 prosent. Hos oss 
får noen betingelser etter en individuell 
vurdering, og 2,77 prosent er fortsatt en 
historisk god lånerente, hevder Vrabel.  

Banken tilbyr grønt boliglån til lave 1,88 
prosent i effektiv rente.

– Det er et produkt som retter seg mot 
plusshus, som det ennå er begrenset antall 
av. For tiden er det liten etterspørsel etter 
slike lån, men vi er opptatt av å ha produk-
ter som kan bli attraktive, sier Vråde.

På innskudd  er Sparebanken Øst nesten 
helt sist i oversikten fra Finansportalen 
med bare 0,05 prosent på minimum 500 
000 kroner innestående.

– Vi har andre typer plasseringsproduk-
ter med høy rente, som Topprente og Din-
konto, sier Vrabel.

– Hvem er de tøffeste konkurrentene?    
– På det sentrale Østlandet er det de 

store aktørene som DNB, Nordea, ikke 
minst Danske Bank samt Sparebank 
1-bankene. I lokalområdene er det de lo-
kale bankene. Vi har 27 filialer i fem fyl-
ker, så vi treffer på nær sagt alle som har 
lokal profil i det sentrale østlandsområ-
det, svarer Vrabel. 

SITTER PÅ GJERDET: Jan-Roger Vrabel i Sparebanken Øst merker marginpresset på boliglån. 
 Foto: Javad Parsa

Banken har  ulike tilnærminger i de ulike 
markedene.

– I Øvre og Nedre Eiker og i Drammen er 
vi en stor aktør, så her er vi i en forsvarspo-
sisjon. På sentrale steder som Oslo, der alle 
er til stede, er vi i en angrepsposisjon. Uan-
sett møter vi stor konkurranse overalt, som 
fra Sbanken (tidligere SkandiaBanken, red.
anm.), forteller Vråde. 

– Vi merker marginpresset, og bankene 
skuler på hverandre. Prisen på pengene vi 
kjøper inn har gått opp, men bankene sit-
ter og avventer hvem som skal agere først. 

Ellers merker vi stor pågang etter lån, etter 
at det var stille de tre første månedene. Det 
er nå en ukes behandlingstid på lånesøkna-
der, fortsetter han.

– Dere er en alliansefri bank, hva er 
fordelene og ulempene med det?  

– Vi merker ikke så mye til ulempene, 
kanskje bortsett fra synergieffekter som 
allianser kan benytte seg av. Men vårt for-
trinn er at vi raskt kan snu oss rundt i mar-
kedet. Vår selvråderett er en stor fordel har 
en stor verdi for oss. Muligens er vi litt kres-
ne, men vi ønsker å bestemme i eget hus. 

Prisen på pengene vi kjøper inn har gått opp,  
men bankene sitter og avventer hvem som skal  
agere først.
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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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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

VG LØSSALG
kr 89,00RETURUKE 33

Her gjør  
du hytte-
kuppene

FLERE STEDER UTEN BOPLIKT! 

DINE PENGER
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Nye, smarte
hyttekjøp

NORSK APP- 
MILLIONÆR:

– Tjente inn 
en årslønn  
på tre uker

Boligdrøm på den 
italienske rivieraen

100
TIPS FOR  

EN BEDRE  
ØKONOMI

Stor guide:
Velg riktig  
forsikring
til barna

Gode råd trenger ikke være dyre

DINE PENGER

PRØV 3 
UTGAVER FOR 

129,-
Send kodeord 

«PRØVDP» til 2030
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BIBELEN
– Jeg leser Bibelen jevnlig, den er fin 
for å gi meg refleksjon og setter man-
ge ting i livet i perspektiv. Jeg finner 
en helt egen ro når jeg leser den. Bi-
belen er et komplisert verk skrevet 
over mange hundrevis av år, av uli-
ke forfattere i ulike kontekster. I en 
tid da alt endrer seg fort og erstat-
tes raskt, er det fint å lese noe som 
består, som ikke endres. Det gir deg 
en mulighet til å tenke over din egen 
tenkning. Viktige stikkord er toleran-
se og respekt for hverandre, og at det 
er greit å være enige om å være uenig. 
Andre ting Bibelen gir meg, er viktig-
heten av dialog og evnen til å lytte til 
andre som ikke har samme oppfat-
ning som deg selv.

Refleksjon og barsk krim
Etter flere år som norgessjef i PR- og kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese, forlot 
Nina Riibe (51) i mai jobben for å bli partner i Considium. Hun er utdannet siviløkonom, 
startet karrieren som revisor i Arthur Andersen, før hun gikk inn i flere lederroller, blant 
andre tech-selskapet Snap TV og ISS. Her er tre bøker som betyr mye for henne: 

CONN IGGULDEN 
«DJENGIS KHAN»
– Fantastisk lesning om det største 
imperiet verden har sett. For en le-
der Djengis Khan var! Jeg husker spe-
sielt hendelsen da Djengis i en alder 
av 12 år finner ut at broren spiste av 
det de hadde fanget, før han ga fang-
sten videre til moren. Mat var knapp-
het. Djengis drepte broren, alle i fami-
lien og i stammen måtte kunne stole 
på hverandre. Alle måtte stå skulder 
ved skulder. Det krever tillit. Enten 
har du det, eller så har du det ikke. 
Det var starten på lederskapet som 
skulle gjøre Mongolia til et verdensri-
ke. Iggulden forteller på utrolig fasci-
nerende måte hvordan familiedynas-
tiet på 1200-tallet ble skapt.

MICHAEL CONNELLY 
«ECHO PARK»
– Jeg elsker krim, og blir helt opp-
slukt av spenningen om jeg klarer 
å finne ut hvem som er skurken og 
hvem som ikke er det. Michael Con-
nelly har lang erfaring fra journa-
listyrket og var krimreporter i Los 
Angeles Times. Derfor opplever jeg 
at han har inngående kunnskap om 
hvordan politiarbeid egentlig er. Han 
er også kåret til verdens beste poli-
tiromanforfatter. Hans hovedkarak-
ter, Harry Bosch, er en kompleks og 
kompromissløs mann som du lever 
deg inn i universet til. I «Echo Park» 
får du et virkelig herlig mysterium om 
en mann som er tiltalt for to bestial-
ske drap, og som er villig til å tilstå fle-
re drap for å slippe dødsstraff. Sidene 
fløy av gårde da jeg leste den. 

78 REISE: ITALIA I 88 PRISTILSYNET: FJELLSKO I 90 SPALTIST

BOKETTERSYNET

0
0
0
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OVERSKUDD FERIEBOLIG

I Liguria på den italienske rivieraen kan du nyte vakker utsikt, 
det genuint italienske – med Monaco tett på, og masse  
muligheter til å bruke bena, både til fots og med ski.
Tekst: GEIR RØED

Nyt utsikten, med alt tett på
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Nyt utsikten, med alt tett på
M

ange av oss  drømmer om å kjøpe 
feriebolig i velkjente Toscana el-
ler Provence. Men midt mellom 
disse to kjente stedene ligger en 

annen perle; den mye mer ukjente Liguria-
regionen, som strekker seg langs den ita-
lienske rivieraen, fra Monaco i vest og ned 
mot Pisa i sørøst.

Svenske Thomas Wallin har i 13 år solgt 
ferieboliger både i Provence i Frankrike og 
i Liguria i Italia.

– Italienerne behandler skandinaver an-
nerledes enn franskmennene, som vil leve 
separat og isolerer utlendinger. Italiener-
ne vil gjerne forstå oss og gjøre seg forstått. 
Her blir man raskt akseptert, sier megleren.

Han mener Liguria er for alle dem som el-
sker maten, kulturen, atmosfæren og kli-
maet. 
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OVERSKUDD FERIEBOLIG

 

HER FÅR DU MASSE italiensk 
sjarm. Byhus fra år 1700 i den 
lille landsbyen Pietrabruna 
i Imperia-provinsen 12–13 
kilometer fra sjøen øst for San 
Remo. Her får du tre soverom og totalt 100 kvadrat-
meter over tre plan. En terrasse på 15 kvadratmeter 
har flott utsikt, og ved siden av byhuset er det en liten 
hage.  FOTO: Ibiscase

LEILIGHET I SESTRI 
LEVANTE, øst i Ligu-
ria. Leiligheten ligger 
i tredje etasje og har 
egen inngang. Den er 
på 150 kvadratmeter, 
og har blant annet tre 
soverom og to bad. 
Det er to terrasser, 
stor veranda og flott 
panoramautsikt. 
Leiligheten ligger høyt 
og fritt, og det er ca. 
to kilometer ned til 
sjøen. 
Foto: Immobiliare Arbasetti

LEILIGHET I LANDSBYEN 
CAVI, som ligger midt mellom 
Lavagna og Sestri Levante øst 
i Liguria. Den eldre bygningen 
består av flere leiligheter som 
nå er under oppussing. Denne 
leiligheten ligger i byggets 
femte og sjette etasje og er på 
170 kvadratmeter. Det er blant 
annet fire soverom og to bad. 
Utendørs er det store terrasser 
med fantastisk utsikt både mot 
byen og sjøen. Huset ligger 
rolig og solrikt til, og det er også 
hage tilhørende leilighetene. 
Foto: Immobiliare Arbasetti

REKKEHUS I UTKANTEN 
av den kjente byen San 
Remo i Imperia-provinsen. 
Boligen er på 167 kva-
dratmeter, to soverom 
med terrasser, samt egen 
gjesteavdeling med bad 
og kjøkkenkrok. Rekkehu-
set har deilig hage med 
vakker utsikt, flere terras-
ser, og ligger halvannen 
kilometer fra sjøen. 
Foto: Liguria Homes Casamare

VILLA I DEN LILLE lands-
byen Carro, øst i Liguria, 
omtrent midt mellom 
Genova og Pisa og tre mil 
fra kysten. Villaen går over 
tre etasjer og er på 250 
kvadratmeter. Det er blant annet fire dob-
beltrom og tre bad. Tomten ligger landlig 
til og er på 3,8 mål. Det er en stor veranda, 
terrasse og en liten skog med nøttetre. 
Rundt eiendommen er det en stor hekk som 
hindrer innsyn.  Foto: Ibiscase

1,5 millioner

4,3 millioner

6,7 millioner

4,7 millioner

3,1 millioner

– Alpene bak oss beskytter for de nordli-
ge vindene, slik at vi selv i januar har rundt 
10 grader som middeltemperatur. Om som-
meren blir det sjelden varmere enn 30, der-
med slipper vi luftkondisjonering i bolige-
ne, sier Wallin.

10 grader midt på vinteren er omtrent 
det samme som Østlandet her hjemme har 
i mai og september, ifølge Yr.

Vi har plukket  ut ni boliger i denne repor-
tasjen. Fem av dem ligger i Impresia-re-
gionen, og alle disse boligene ligger bare 
1–1,5 timer fra Provence, med blant annet 
den praktiske flyplassen i Nice, og Monaco, 
med alle kasinoene og glamouren.

Boligene ligger i eller like utenfor San 
Remo, som er kjent for San Remo-festiva-
len og vårklassikeren Milano–San Remo, 
det lengste endagsrittet på sykkel – som 
Alexander Kristoff vant i 2014.

Det er heller ikke mange mil til Alpene, 
hvor man kan stå eller gå på ski.

Matteo Scandolera, som selger feriebo-
liger for Liguria Homes Casamare vest i 
Liguria, mener området tilbyr en perfekt 
kombinasjon av strandliv, byer med man-
ge arrangementer og døsige landsbyer inni 
landet.

– De fleste skandinaver som ønsker å kjø-
pe her, er folk over 50 som vil ha leilighet 
med terrasse og sjøutsikt. De litt yngre vil 
helst ha eneboliger oppe i åsene med hage 
og svømmebasseng, forteller eiendomsme-
gleren – som har solgt ferieboliger her i 16 år.

Fire av boligene  ligger øst i Liguria, med 
kort vei til kjente byer som Pisa og Firen-
ze.  Tre av boligene ligger i området rundt 
turistbyene Sestri Levante og Lavagna i 
Genova-provinsen, mens den fjerde ligger 
tre mil fra kysten inn i landet.

Fire av feriehusene er eneboliger. Dess-
uten er det to leiligheter, ett rekkehus, én 
kjedet enebolig og ett byhus fra 1700-tallet. 
Felles for alle boligene – også byhuset – er 
fantastisk utsikt.

De fleste ferieboligene ligger ved kysten. 
Men kjører du 20–30 minutter med bil inn 
i landet, finner du mer sjarme og billigere 
boliger. Der er det enda mer genuint og tra-
disjonelt italiensk.

Flere nordboere  har oppdaget Liguria. 
Blant dem den svenske eiendomsmegle-
ren Gabrielle Malmberg, som driver et me-
glerfirma i Skåne som hun skal avvikle for-
di hun ønsker å starte virksomhet i Italia.

– Vi bor der halve året, og nå planlegger 
vi å bosette oss der for godt. Liguria er vak-
kert, og er fortsatt ikke overbefolket med 
turister.

Riktignok med noen viktige unntak. Cin-
que Terre, populært kalt 5 Terre, er fem små 
fiskerlandsbyer øst i Liguria som mange fot-
turister går i og mellom. Hele området står 
på UNESCOs verdensarvliste.

Magnus Helgerud, forfatter og journalist, 
har i flere år bodd i Liguria i perioder. Nå har 
Porsgrunn-mannen skrevet bok om reisen-
de som leter etter autentiske opplevelser.
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ELDRE KJEDET ENEBOLIG i 
landsbyen Santa Giulia et par 
kilometer fra Lavagna og ca. 
fem kilometer fra Sestri Levante 
øst i Liguria. Boligen er pusset 
opp, og har store flotte vinduer, 
også på de store badene. Her 
er det totalt 175 kvadratmeter 
bruksareal med blant annet tre 
soverom (det ene med him-
melseng) og to bad. Tomten er 
på ett mål, med stor plen. Det 
er stor takterrasse med flott 
utsikt. Boligen ligger høyt og 
fritt i landskapet. 

VILLA I DEN KJENTE byen San 
Remo i Imperia-provinsen. Den 
sjarmerende boligen er fra 1965, 
og er på 200 kvadratmeter in-
kludert et eget gjestehus. Det er 
totalt fire soverom og fire bad, 
oppvarmet badebasseng og et 
innendørs solarium. Villaen har 
en stor hage, tomten er på 1,5 
mål, og har fantastisk sjøutsikt 
fra flere terrasser med usjenerte 
sitteplasser. Boligen går over tre 
plan.  Foto: Ibiscase

VILLA BELIGGENDE I ET eks-
klusivt boområde ved kysten 
i Imperia-provinsen, like øst 
for San Remo – og en knapp 
times kjøring fra Monaco. Vil-
laen er på 250 kvadratmeter, 
har fem soverom, stor terrasse 
med skyvedører fra stue og 
soverom, samt svømme-
basseng med utsikt utover 
havet. Boligen ligger usjenert 
til i åsen, og i hagen er det 
hengekøye i skyggen under 
trærne. 
Foto: Liguria Homes Casamare

Foto: Immobiliare Arbasetti

EN DRØM AV EN VILLA i Cipressa, en liten landsby i Imperia-
provinsen like øst for San Remo – og en knapp times kjøring 
fra Monaco. Den minimalistiske villaen har åtte soverom, 
totalt 800 kvadratmeters bruksareal og tomt på 30 mål. Her 
er det stort svømmebasseng med saltvann, biljardrom, ten-
nisbane og stor plen. Boligen ble renovert i 2016, og dersom 
du trenger det, er det parkeringsplass for 15 biler. Boligen 
ligger noen hundre meter fra havet, med panoramautsikt. 
Foto: Liguria Homes Casamare

47 millioner

9,4 millioner

12 millioner

8,6 millioner
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– Liguria er veldig spesielt med 
mange små murhus i åssidene 

langs kystlinjen, også mange andre 
steder enn i Cinque Terre. Det er 
så billedskjønt. Dessuten er vannet 
krystallklart. Her kommer man også 
tett innpå lokalbefolkningen, og selv 
om det er en del turister, er mange 
av dem selv italienere fra storbyene 
i Nord-Italia, sier Helgerud.

– Har du lyst til å kjøpe feriebo-
lig der selv? 

– Åja, jeg håper å kunne kjøpe en 
leilighet. Eller kanskje aller helst en enebo-
lig oppe i åsen med olivenlunder utenfor.

Helgerud mener kommunikasjonene til 
og fra Liguria er gode.

– Man har flere flyplasser i og rundt Ligu-

ria. Både Nice, Pisa og Mila-
no er i nærheten. Dessuten 
kan man fly med mellomlan-
ding til regionhovedstaden 
Genova. Videre til mange av 
småbyene går det tog.

Kjøp av feriebolig i  Italia med-
fører mye papirer og byrå-

krati. Men flere eksperter 
Dine Penger har snakket med, 
forteller at det stort sett går 
greit i Nord-Italia, hvor Ligu-

ria ligger.
– Alle opplysninger bør imidlertid sjek-

kes og dobbeltsjekkes. Mye kan skje der-
som man er godtroende, sa advokat Nina 
Reiersen da Dine Penger i fjor skrev om 

kjøp av feriebolig i Toscana og Pie-
monte.

Det er blant annet viktig å sjekke 
hjemmelsforholdene – at de som sel-
ger, virkelig er eiere, og at det ikke er 
forbehold som man burde visst om.

Eiendomsmegler Thomas Wallin 
vedgår at det er viktig å være nøye. 
Men han mener det er en myte at ei-

endomskjøp i Italia er så skummelt.
– Kjøpsprosessene er de samme 

som i Frankrike og Spania. Men skat-
tene er lavere. I Frankrike er det ar-

veskatt på 20 prosent av dødsboet, som 
man ikke har i Italia. Dessuten er skattene 
for fritidsboliger lavere i Italia enn i Frank-
rike, sier Wallin. 
geir.roed@dinepenger.no

FØR OMSETNING

Samme bolig tilbys av flere meglere, og prisene kan variere Nei Ja
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 Ja

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% 3 %

Kostnader for boligkjøper i prosent av kjøpesummen (brukte 
boliger) Ca 2,5% 10 %

Kostnader for boligkjøper i prosent av kjøpesummen  
(nye boliger) Ca 0,5% 12–15 %

ETTER  
OMSETNING

Tid fra avtale om kjøp er inngått til det formelle er i orden Få dager Få dager
Årlige driftskostnader på normalbolig av salgssum på boligen 1% 15–30 000 kr/året

Det er angrerett for kjøper Nei
Ja, men innbetalt for-
skudd på 10–20 % blir 

ikke refundert

Det er angrerett for selger Nei

Ja, men selger må refun-
dere det dobbelte i 

innbetalt forskudd som 
kompensasjon

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 eksisterende 
avtale er under revisjon

SLIK ER REGLENE
Boligkjøp i utlandet innebærer et møte med nye regler, lover og rutiner.  
Slik er det i Italia, sammenlignet med Norge:

NORGE ITALIA

BKostnader for selger og kjøper er et anslag. Driftskostnader inkluderer avgifter på blant annet vann, kloakk, renovasjon og strøm.
BKilder for faktainformasjon om Italia: Eiendomsmegler Eli Anne Langen, advokat Nina Reiersen og UD. Boligene i reportasjen er ikke nødvendigvis for salg nå.

SKRIVER OM 
LIGURIA:  
Magnus  
Helgerud.

SELGER  
I LIGURIA: 
Thomas  
Wallin.
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O
slo-kvinnen  flyttet til Italia da 
hun var tidlig i 20-årene. Siden 
er hun blitt der. Schøning eier 
sammen med sin italienske ek-
temann en leilighet i turistby-
en Lavagna, ved kysten øst i Li-
guria.

– Det er tynne vegger og lytt. 
Men slik var det på 1960-tallet, da huset ble bygget.

Hun mener folk på ferieboligjakt bør sjekke isolasjo-
nen, og se seg om et stykke fra kysten.

– Inne i landet er det rimeligere enn ved kysten. Der 
kan man finne boliger med riktig flotte priser.

Hun trekker frem  det italienske kjøkkenet som en vik-
tig grunn til at hun trives i Italia. Italiensk mat har hun 
også særdeles god greie på, etter at hun i 15 år drev en 
sjømatrestaurant i Lavagna.

– Vi hadde nesten bare italienske turister og knapt 
en nordmann innom.

Nå holder hun matkurs, skreddersyr reiser og mat-
opplevelser i Italia, og er kokk for både norske turister 
og italienere.

– Å få være kokk for italienere er en stor ære.
– Hvorfor bør man vurdere å kjøpe feriebolig i 

Liguria fremover andre steder i Syden? 
– På grunn av maten og naturen, som er bare helt 

utrolig. På en knapp time er man oppe i 1000 meters 
høyde. Kosten er sunn, med mye sjømat og masse 
grønnsaker.

Caroline Schøning anbefaler Liguria også vår, høst 
og vinter.

– Klimaet er behagelig i vinterhalvåret. Her kan man 
ikke være sur når man våkner om morgenen og ser ut 
av vinduet.

– Kjøp inne i landet
– Innover i landet kan det være flotte priser, sier Caroline Schøning,  
som har bodd i Italia i 35 år.

BOR I LIGURIA: Caroline Schøning.

Å få være 
kokk for 
italienere 
er en stor 
ære.



Hvor begynner en nyslått kunstkjøper i et mildt sagt krevende marked? Hvor mange      penger er vi villige til å bruke? Og viktigst av alt: Hva velger vi å sette pengene i?

Samle kunst: Slik       kommer du i gang

OVERSKUDD KUNSTPAUSEN



Hvor begynner en nyslått kunstkjøper i et mildt sagt krevende marked? Hvor mange      penger er vi villige til å bruke? Og viktigst av alt: Hva velger vi å sette pengene i?

Samle kunst: Slik       kommer du i gang

DENNE ER IKKE FOR ALLE: Auksjoner kan 
være et godt sted å begynne for å orien-
tere deg i kunstmarkedet og planlegge 
investeringer. Du kan godt begynne llitt 
mer forsiktig enn her, hvor Edvard Mun-
chs «Skrik» blir solgt hos auksjonshuset 
Sotheby’s i New York for 615 millioner 
kroner i 2012.  Foto: NTB Scanpix

Tekst: JOHAN CAMILO ALSTAD ØREN
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I 
et TV-intervju med  kunstsam-
lerne Knut Brundtland og Ceci-
lie Malm Brundtland i Aftenpos-
ten i 2016, ble ekteparet spurt 

om i hvilken grad de var opptatt av verdis-
tigning på den kunsten de har kjøpt. Det-
te svarte de: 

«Det er veldig morsomt når ting stiger i 
verdi. Så enkelt er det. Og det er vel mest 
for da føler man at man får en bekreftelse 
på at man har vært flink. Det er det viktig-
ste med det. Men ellers er prinsippet at når 
pengene er betalt, så er de borte. Og de får 
man ikke tilbake, sånn er det».  

En av fordelene  ved å kjøpe kunst som for-
muesgode, er at det kan gi en kreativ opple-
velse. I motsetning til aksjer og obligasjoner, 
vil et kunstverk fortsatt kunne betraktes på 
en vegg hjemme eller på kontoret selv om 
det har tapt seg i verdi. Kunst setter i gang 
samtaler og diskusjoner når man har besøk, 
ja den kan bli opptakten til en besettende 
kunnskapsreise. 

Et godt utgangspunkt vil for mange være 
å kjøpe det man selv liker og i ettertid kan 
stå inne for. Som sitatet ovenfor antyder: 
Det er enkelt å kjøpe kunst, men ikke alltid 
like lett å selge. 

 Auksjonshusene og kunsthandlerne har 

gjerne kunst i ulike prisklasser, som det er 
verdt å følge med på. Auksjonskatalogene 
ligger nå også oftest på nett. Hvor mye en 
skal starte med er en prioriteringssak. 

Kunsteksperter  og rådgivere anbefaler å 
starte med en større sum. Mer midler til-
later kjøp av arbeider som er kjente og et-
tertraktede, og derfor lettere omsettelig. 
Spesielt viktig er dette dersom vi skal se 
på kunstverket som et investeringsobjekt. 
Det kan være lurt å spare og kjøpe et stør-
re kunstverk, enn å kjøpe flere mindre. Har 
man muligheten til å kjøpe et stort arbeid 
direkte fra kunstneren, er dette ofte en god 
ide og kan gi mye kunst for pengene. 

Fordelen med å spare og vente, er at det 
gir oss tid til å vurdere markedet. 

Etter min  oppfatning tillater en sum på 40–
70 000 NOK kjøp av arbeider i god stand 
av etablerte kunstnere, med gode motiver. 
Men ikke minst gir en slik sum mulighet til 
å vurdere kjøp av større arbeider til yngre 
og mer ukjente kunstnere. Dette innebæ-
rer en høyere risiko, men har også et høye-
re potensial. Et godt bilde er og blir et godt 
bilde. Men det krever teft, magefølelse og 
kunnskap for å skille det gode fra det min-
dre gode. Det gjelder å trene øyet ved å se 

masse kunst. Så vil ettertiden vise om man 
har vært flink. 

Hva kunstverk  er blitt omsatt for i første-
håndsmarkedet, er mindre gjennomsiktig 
enn hos auksjonshus, hvor resultatene blir 
registrert. I galleriene finner vi som oftest 
prislister, men priser kan diskuteres. Dess-
uten kan det være andre forhold ved han-
delen som gjør at prisen ikke blir slik den 
fremgår av listen. 

For eksempel kan man bli enige om hvem 
som betaler frakt, hvilken valutakurs som 
skal gjelde ved nedbetaling over lande-
grenser, eller hvem som forplikter seg til 
betale forsikring og frakt ved utlån til en 
utstilling. Ved kjøp hos et auksjonshus 
må man ta høyde for hammersalæret som 
gjerne ligger på 15–20 prosent. Men også 
dette kan det forhandles om. 

Det er mange  eksempler på kjøp som gir 
mye kunst for pengene. For å synliggjø-
re dette kan man følge en kunstners pris-
utvikling over tid. For det er ikke alltid lett 
å følge prisutviklingen til ett enkelt verk, 
med mindre det er veldig kjent. På denne 
siden har jeg samlet noen kunstverk innen 
«vår» priskategori som er blitt omsatt et 
par ganger i annenhåndsmarkedet.  

KJELL ERIK KILLI OLSEN: «The Father» (1998-99).  40 
x 51 cm. Dette mindre arbeidet ble solgt hos Blomqvist 
Kunsthandel i 2016 for 60 000 NOK, med en prisvurdering 
på mellom 40 000- 45 000 NOK.  En oppmerksom kjøper 
skaffet seg kunstverket i USA hos Doyle for 14 800 SEK i 
2009. Hos Doyle ble verket vurdert til 18 600- 27 800 SEK. 

BJARNE MELGAARD: «Untitled 2009». 
Kunstverket gikk under hammeren hos 
Christies for SEK 30 800 i 2009, med 
en vurdering på 41 100- 61 600NOK.  
I april 2018 gikk det hos Phillips for 
4000 PUND, eller 44 120 NOK. Det 
hadde et prisestimat på mellom 44 120 
og 66 180 NOK. 
Foto: Christies

CRISPIN GURHOLT: «Ve-
nezia», 2007/2015. C-print, 
opplag 5+2 E.A. Verket 
1/5 ble solgt på Blomqvist 
Kunsthandel i 2015 med 
en vurdering på NOK 60 
000–80 000 og tilslag på 
NOK 75 000 (eks.salær). 
I 2018 ble nummer 2/5 
solgt med vurdering på 
NOK 70 000 – 80 000 for 
NOK 65 000. 
Foto: Blomqvist

Johan Camilo 
Alstad Øren 
(28) skriver om 
kunst og kunst-
investering i 
Dine Penger.
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Etter min  oppfatning tillater en sum på 40–70 000 NOK 
kjøp av arbeider i god stand av etablerte kunstnere,  
med gode motiver. 
JOHAN CAMILO ALSTAD ØREN

PER KROGH: Fra Hvaler (1955), 100 x 92 cm. Verket hadde i 2001 en prisvurdering på mellom NOK 60 000- 80 000, med tilslag på 
NOK 72 000 (eks. salær). I 2006 ble samme arbeid solgt med lik vurdering for NOK 56 000. 
Foto: Grev Wedel Plass Auksjoner
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– De fleste fjellskoene på det norske  
markedet har god kvalitet. Det aller viktig-
ste er at de passer dine føtter, sier utstyrs-
ekspert Nils Bloch-Hoell i turistforeningen. 
Tekst: GEIR RØED…

Sko deg
for fjellet

F
jellsko koster fra  godt under tu-
senlappen til opp mot 4000–
5000 kroner. Hvor mye bør man 
betale for å få en god nok sko?

– På tilbud får du gode fjellstøvler til 
rundt 1500 kroner, sier Nils Bloch-Hoell, 
utstyrskonsulent i Den Norske Turistfore-
ning (DNT). Han har jobbet med friluftsut-
styr i flere tiår. Først som selger, deretter i 
turistforeningen fra 1989.

– Til fullpris koster gode sko rundt 2500 
kroner. Men kjøp utgående modeller på til-
bud. De er like gode som de nye modellene, 
sier friluftseksperten.

Gode fjellsko  skal gi støtte og beskyttelse, 
og absorbere trykk fra spisse steiner. De 
skal holde deg tørr og varm, og være lette 
og komfortable. 

– De skal være som en god venn, som du 
gjerne vil ha med på tur, sier Gunhild Aas-
lie Soldal, redaktør i friluftmagasinet UTE.

En grundig test som det svenske forbru-

kerbladet Råd og Rön har gjort, viser at det 
er store forskjeller på gode og dårlige fjell-
sko. Blant annet på hvor mye fuktighet de 
slipper inn. På en to timers tur sugde de 
beste skoene til seg bare syv milliliter med 
vann. De dårligste hele 129 milliliter. 

I en omfattende holdbarhetstest viste 
det seg også at det er store forskjeller på 
holdbarheten på sålen, og hvor godt sålen 
sitter sammen med overdelen.

Testens dyreste, til drøyt 3000 kroner, 
er best. De billigste, til rundt 1000 kroner, 
er blant de dårligste. Men en sko til rundt 
2000 kroner er aller dårligst, viser de sam-
lede testresultatene.

Alle de testede skoene, både dyre og bil-
lige, har såler som demper og absorberer 
støt godt.

Gunhild Aaslie Soldal  mener dårlige fjellsko 
gir en dårlig tur.

– De dårlige takler ikke underlaget. De 
glir når det er sleipt, og de løsner i sømme-

ne fordi de rispes opp i kontakt med stei-
ner. Gode fjellsko hjelper deg fremover i 
ulendt terreng. Du kan stole på dem.

Det er imidlertid ikke lett å se i butikken 
om skoen vil skli ute på tur.

– Men kjenn godt etter på sålen. En myk 
gummiblanding gir friksjon mot underla-
get, og godt grep, sier UTE-redaktøren.

Ekspertene råder til å gå mest mulig i bu-
tikken – gjerne i «turtempo» frem og tilba-
ke, og opp og ned trapper, dersom butik-
ken har det.

Men i butikken er det ikke lett å se om 
skoen er vanntett. Dersom det senere vi-
ser seg at fjellskoen ikke holder fuktighe-
ten ute, bør du reklamere.

– Man oppdager raskt på de første ture-
ne om det vannavvisende stoffet er godt 
nok. Hvis ikke må man få bytte, mener Nils 
Bloch-Hoell i Turistforeningen.

Fjellsko egner seg best til turer på stier 
og i enkelt terreng. Fjellstøvler er best på 
fjellturer, og er den løsningen Bloch-Hoell 

OVERSKUDD PRISTILSYNET
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GIR RÅD: 
Nils Bloch.
Hoell i DNT.

De fleste har for dårlige 
ankler til å kunne gå i 
fjellterreng med ur og 
steiner uten godt fottøy.
NILS BLOCH-HOELL, UTSTYRSKONSULENT I 
DEN NORSKE TURISTFORENING

Kjøperåd
BBBTenk på hva du skal bruke fottøyet til. På 

fjellturer, i myrterreng eller på stier? Til forskjel-
lig terreng trenger du sko eller støvler med 
forskjellige egenskaper, eller en god kombina-
sjonssko.

BBB Ikke kjøp på nett. Sko og støvler må prøves. 
Bruk tid i butikken. Og gjør det om ettermid-
dagen eller kvelden, fordi føttene sveller i løpet 
av dagen. 

BBBPrøv med strømpene du skal bruke på tur. 
Bruk gode strømper, gjerne en tynn inner-
strømpe og en tykkere ullsokk utenpå – som du 
kan ta av ved behov.

BBBFottøyet skal ha fast grep rundt hælen og gi 
plass til at tærne kan bevege seg.

BBBKjøp sko som passer deg perfekt – ikke gå 
på akkord med passformen. Ubehaget du kjen-
ner i butikken, blir mye verre ute på tur.

anbefaler til dem som ikke ønsker mer enn 
ett par. 

– Det er viktig med god støtte til ankel-
leddet. De fleste har for dårlige ankler til 
å kunne gå i fjellterreng med ur og steiner 
uten godt fottøy, sier Bloch-Hoell.

I myrterreng,  og når det er skikkelig vått og 
grisete, er det høye jaktstøvler – eller rett 
og slett gummistøvler – som gjelder. Sist-
nevnte gir dårlig stabilitet, men holder deg 
tørr, mener ekspertene.

Andreas Nøkleby, turentusiast og selger 
i villmarkavdelingen på XXL Alnabru, me-
ner lærsko er den aller beste løsningen der-
som man skal gå i myrterreng.

– Men da er det viktig at også pløsen, den 
delen av skoen som er under snøringen, er 
av lær. Da holder skoen seg vanntett lenger. 

Dersom du ikke skal gå i myr, holder det 
med tekstilsko. Da får du gode fjellsko fra 
1500 kroner, og enda litt billigere dersom 
det er tilbud, mener Nøkleby.

– På de aller billigste er ikke komforten 
og holdbarheten den samme som på dyre-
re sko. Passformen er heller ikke like god. 
Man må bruke lengre tid på å gå inn skoene.

– Hvilke andre forskjeller er det på 
dyre og billige sko? 

– På de dyre og solide lærskoene legges 
læret innunder fotsålen. Det er også sydd 
på undersiden. Produsentene bruker mer 
materiale, og produksjonsprosessen er dy-
rere, sier Nøkleby – og minner om at selv 
verdens beste sko ikke er god for deg der-
som den ikke passer foten din.

Dersom du skal kjøpe fjellsko eller fjell-
støvler i sommer, bør du kjøpe i god tid før 
du skal bruke dem – slik at du kan gå dem 
inn under kortere turer.

– Da slipper du gnagsårene, sier Gunhild 
Aaslie Soldal i friluftmagasinet UTE.

– Og husk: Lærstøvler bruker man lengre 
tid på å gå inn enn stoffsko.  

geir.roed@dinepenger.no

Tørr på beina i 
en hel måned
Trond Glommen fikk erfare 
hvor viktig det er med gode 
fjellsko, da han deltok i NRKs 
populære «Familieekspedisjo-
nen», hvor tre familier er på tur 
i norsk natur i en måned.
– Jeg var tørr på bena hele tiden, og 
fikk ikke gnagsår en eneste gang, for-
teller Glommen.

NRK utstyrte ham og de andre del-
takerne med både lave fjellsko og 
høye fjellstøvler. Deltakerne syklet, 
svømte og padlet seg gjennom norsk 
natur. Men mest av alt gikk de, i my-
rer, på stier, og opp på fjelltopper.

– Vi brukte de lave skoene bare på 
sykkelturer. De høye ga oss god an-
kelstøtte, og holdt oss tørre, selv i 10–
15 centimeter dype myrer. Og på vått 
fjell hadde vi godt feste.

– Betyr det at du anbefaler høye 
fjellstøvler til dem som nøyer seg 
med å kjøpe ett par? 

– Ja, i hvert fall dersom man skal 
opp i fjellet. Da er det høye støvler 
som gjelder. Godt fottøy gir trygghet.

I Familieekspedisjonen  er deltagerne 
utendørs nesten hele tiden. De so-
ver i telt, og konkurrerer gemyttlig 
om hvem som har best kunnskap om 
naturen, og om hvem som klarer seg 
best der ute. 

Men først og fremst er TV-serien 
en naturopplevelse for både deltage-
re og TV-seere.

– Vi var jo overalt. Likevel ble ikke 
fjellstøvlene slitt. Mine er like fine, 
forteller Trond Glommen. 

Han og familien, samboeren Bene-
dikte, datteren Sanne og sønnen San-
der, hadde på forhånd ikke vært mye 
på fjellturer. Selv om de vet det er vik-
tig, hadde de heller ikke gått inn hver-
ken fjellskoene eller fjellstøvlene.

– Vi rakk det ikke. Heldigvis gikk 
det greit.

GODT SKODD: Trond Glommen og 
familien gikk en hel måned i norsk natur i 
NRKs «Familieekspedisjonen». Da var det 
viktig med gode fjellsko.  Foto: Strix
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OVERSKUDD SLUTTSEDDELEN

store budsjettunderskudd fremfor å ta tak 
i strukturelle endringer. Verdikonservati-
ve samfunn som har slitt med å endre seg 
raskt nok i våre teknologifokuserte globa-
le økonomi.  

I sum:  Italienerne har som grekerne før 
dem, havnet i luksusfellen. Høy gjeld, men 
uten evne til å vokse inntektene tilstrekke-
lig til at gjelden blir komfortabel å bære. 
Derfor blir mislighold av gjeld et interes-
sant alternativ til det å forbli EU-medlem.

Nå kunne EU ha trådt støttende til, men 
den gang ei. Den tidligere greske finansmi-
nister, Yanis Varoufakis, hadde et poeng da 
han under den greske krisen sa at EU tilbød 
Hellas en resept som ikke løste grekernes 
økonomiske problemer, bare hjalp dets na-
boland å leve med dem.  

Å flørte med konkurs er imidlertid å leke 
med ild. Jo mer du truer dine kreditorer, 
desto mer må du betale i rente. Det dum-
meste en gjeldsslave kan gjøre er fremset-
te tomme trusler om mislighold og konkurs. 
Det blir bare høyere lånerenter av slikt. 

Italienerne  har lært av Varoufakis at du ikke 
skal gå til frontalangrep på makthaverne i 
Brussel og Frankfurt. De spiller derfor et 
langsiktig spill, hvor italienske politikere 
sier én ting til sine EU-skeptiske velgere, 
og noe helt annet (pro-euro pjatt) når de er 
utenlands.

Det er en åpenbar fare for at situasjo-
nen kan spinne ut av kontroll. Kredittver-
digheten til den italienske stat er bare et 
par hakk unna søppelstatus. Et nivå hvor 
Den Europeiske Sentralbanken (ESB) ikke 
kan tre støttende til med kjøp av italien-
ske statspapirer, slik den gjør i dag. Italias 
skjebne ligger nå i kredittbyråenes hender.

Det kan godt hende at en rente nær null 
i ESB, er noe alle europeere, også nord-
menn, må lære seg å leve med i mange år 
fremover. 

D
et var på en  konferanse for eu-
ropeiske bankøkonomer i va-
kre Milano, tilbake på det glade 
nittitallet, at jeg først fikk anbe-

falingen. 
Konferansemiddagen var i en vakker ro-

kokko speilsal, med god mat i hyggelig sel-
skap med kollegaer fra mange land. «Din-
ner speech» ble gitt av den aldrende guru 
Robert Mundell, mest kjent for å ha skrevet 
banebrytende artikler om hvilke krav land 
bør tilfredsstille hvis de skal delta i en valu-
taunion. Arbeider som han senere vant No-
belprisen i økonomi for. 

Denne kveld avsluttet han sin tale med et 
ladet spørsmål til sine forskrekkede verter:

– Hvorfor ikke bare slå seg selv konkurs?

Den italienske  krisen avslører mangt og me-
get om hvor uferdig EU-prosjektet er. Eu-
ro-unionen er ikke et bankmarked, men 
heller 19 ulike markeder med varierende 
kredittverdighet. Ei heller har EU noen fø-
deral overbygging med sterke nok finansi-
elle muskler til å jevne ut lokale konjunk-
tursvingninger i valutaunionen. Tyskerne 
ønsker ikke slikt, nettopp fordi flinke øko-
nomer, som Mundell, lenge har anbefalt 
svake land å gjøre kort prosess med pro-
blematisk gjeld, med tap for Tyskland som 
resultat.

Italias krise  har det til felles med den greske 
for noen år siden at den avslører hvor kort 
Italia (og Hellas) er kommet i arbeidet med 
å modernisere sine økonomier, sine politis-
ke systemer og sin næringsstruktur. 

Begge land sliter med et lavt utdannings-
nivå, nepotisme i offentlig sektor og en 
sterk avhengighet av eksportmarkedene 
for å makte den minste økonomiske vekst. 

Begge land sliter med systematisk befol-
kningsnedgang. 

Og ikke minst: I begge land har store de-
ler av befolkning altfor lenge ønsket seg 

JAN LUDVIG ANDREASSEN,  
sjeføkonom i Eika Gruppen

Det dummeste en 
gjeldsslave kan gjøre 
er fremsette tomme 
trusler om mislig-
hold og konkurs. 

Italienerne har havnet i luksusfellen. 

Greske tilstander i Italia



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.
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ALTA, ARENDAL, ASKIM, BODØ, BRYNE, BÆRUM, BERGEN SANDSLI, BERGEN ÅSANE, BØ, DROTNINGSVIK, DRØBAK, EGERSUND, ELVERUM,
FAUSKE, FINNSNES, FOLLO (SOFIEMYR), FREDRIKSTAD, FØRDE, GJØVIK, GOL, HADELAND, HAMAR, HARSTAD, HAUGESUND, HELL, HØNEFOSS,
JESSHEIM, KARMØY, KIRKENES, KONGSBERG, KONGSVINGER, KRISTIANSAND, KRISTIANSUND, LADE, LARVIK, LIER, LILLEHAMMER, LYNGDAL,
MJØNDALEN, MO I RANA, MOLDE, MOSJØEN, MOSS, NAMSOS, NARVIK, NORDFJORDEID, OSLO, SANDEFJORD, SANDNES, SARPSBORG, SKIEN,
SKJETTEN, SOGNDAL, STEINKJER, SORTLAND, STORD, SVOLVÆR, TROMSØ, TRONDHEIM, TØNSBERG, ULSTEINVIK, VALDRES, VOSS, ÅLESUND 22 22 20 22 - www.biltema.no

Hos Biltema kan du leverere alle kasserte el-produkter innenfor sortimentet vårt, og ordningen er gratis.

Hydrauliske
skivebremser!

Elsykkel MTB 27,5" 7 gir
Elsykkel av mountainbikemodell med forsterket
aluminiumsramme. Dempet, låsbar gaffel, og
hydrauliske skivebremser. Sykkelcomputer med
LCD-display. 36 V elmotor med ni assistentnivåer.
27-1452

7999,-

Med lavt innsteg!
Elsykkel Low Step 28"
7 gir
Elsykkel med forsterket aluminiums-
ramme og lavt innsteg. 36 V / 250W
motor, 10 Ah batteri.
27-1458

7999,-
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