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kr 89,00RETURUKE 37 FLY-GRÜNDER OLA GIÆVER OM DE TI BUD OG LIVETS SKOLE: 

– Flotte diplomer og alt det der driter jeg i.

Gjør båtkupp 
i utlandet 

Kjøp din  
egen øy 
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Bestill gratis befaring på 411 10 100 eller finn din nærmeste konsulent på www.norsol.no

Behagelig inneklima
gir bedre livskvalitet

Tryggere for barna
Kvalitet tvers i gjennom solskjerm-

ingen; du kan trygt bruke våre

produkter med barn i boligen.

Solskjerming på
en smartere måte

Vi kommer hjem til deg med
prøver, tar mål og gir tilbud

– HELT GRATIS

Gir du oss tillit, har vi kort

leveringstid, stort utvalg,

høy kvalitet til en fornuftig pris

og fagmessig montering.

Reguler varmen
Forhåndsinnstill solskjermingen

slik at du alltid kommer hjem til

en behagelig innetemperatur og

møbler/gulv som ikke falmer.
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Vi bor alle i  
et skatteparadis
Det er kombinasjonen av svart arbeid  
og Norges største skattehull som gjør  
oppussing til en så attraktiv investering.

L
a oss først som sist understreke at dette ikke er en 
oppfordring til bruk av svart arbeid. Det vi tenker 
på, er det skattefrie arbeidet du kan gjøre for deg 
selv når du pusser opp. Vi kjenner ingen andre ak-

tiviteter der du kan skape større avkastning for deg selv – 
helt skattefritt. 

Så lenge du ikke er en håndverker med eget firma, finnes det in-
gen grense for hvor høy verdi du skattefritt kan hente ut gjen-
nom eget arbeid på egen bolig.

Verdien du skaper, forblir skattefri gjennom det som må 
kunne betegnes som Norges største skattehull (måtte det len-
ge leve), nemlig fraværet av gevinstskatt ved salg av egen bolig. 
For en privatperson er det ingen andre investeringer som har 
større skattefordeler enn bolig. 

De siste årene er det riktig nok hovedsakelig vekst i tomte-
prisene som har presset boligprisene oppover, men boligmar-
kedet vil også belønne timene du har lagt ned på oppussing – 
helt skattefritt.

Men som med investeringer flest er det også her mulig å trå feil. 
Mange oppussingsprosjekter går med tap. Dårlige valg og dår-
lig arbeid kan dra verdien av boligen ned. Eller kanskje du pus-
ser opp for ofte, slik at verdien du tilfører, blir marginal. Da 
kaster du bort både tid og penger, og eneste avkastning er irri-
tasjon og frustrasjon. Oppussing er altså ingen risikofri inves-
tering. 

Investeringer i oppussing er heller ikke særlig li-
kvid. Det er ikke som aksjer eller penger i banken. 
Det tar tid å realisere gevinsten. Oppussing av 
en leilighet du leier ut, kan gi deg høyere leie-
inntekter. Men det er ikke før du selger boligen, 
at du virkelig får belønningen. Slik sett er opp-
pussing en tungvint måte å bli rik på.

For de fleste av oss er derfor den viktigste 
avkastningen av oppussing økt livskvali-
tet og glede. Vi liker å ha det fint rundt 
oss. Og neste gang du ergrer deg over 
slitet med sparkling og pussing, kan 
du trøste deg med at du skaper verdi-
er som kemneren må ligge langt unna. 

N E S T E  N U M M E R  E R  I  S A L G  1 0 .  S E P T E M B E R
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Fly-gründer Ola 
Giæver er ikke 
skremt etter  
konkursen i Fly-
Viking.  Nå plan-
legger han en 
grusom revansj i 
flybransjen. 

INNHOLD

12
TEMA: OPPUSSING
Slik skaper du bedre 
trivsel i hverdagen 
samtidig som du  
øker verdien på  
boligen din. 

26: 

PRISTEST: 
Her får du best  
reiseforsikring.

30 

BÅTKJØP: 
Spar titusener på å kjøpe  
i utlandet. 

34 

GUIDE: 
Hallgeir Kvadsheim viser deg 
hva du kan tjene skattefritt. 

38 

PRISTILSYNET:  
Slik finner du riktig tursekk

40 

BEST I TEST: 
Her er syv testvinnere på to 
sider.

42 

SPØR HALLGEIR: 
Leserne lurer på det ene og 
det andre. Vår ekspert, Hall-
geir Kvadsheim, svarer.

54 

REPORTASJEN: 
Tarjei (28) kjøpte sin første bil 
som 14-åring. Siden har han 
pusset opp og tjent penger 
på mange titall kjøretøy.

80 

FERIEBOLIG:  
Kjøp din egen øy.

90 

SLUTTSEDDELEN:  
Knut Anton Mork.
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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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Det er ikke mange år siden landets ad-
vokater ikke hadde hørt om skadedyret 
skjeggkre. 
Men siden det ble oppdaget for første 
gang i 2013, har utbredelsen steget 
betydelig. 

Ifølge en fersk rapport fra Folkehel-
seinstituttet spiller skjeggkre en rolle i et 
økende antall eierskiftesaker.

– Antallet bekjempinger økte fra 500 til 

1500 fra 2016 til 2017, sier forsker Anders 
Aak ved Folkehelseinstituttet.

Ifølge rapporten til Folkehelseinsti-
tuttet kan skjeggkre komme til boliger 
som blindpassasjer på byggevarer, paller, 
kasser, pappesker og møbler. Men det er 
også en viss fare for at skadedyret kan 
haike med håndvesker, bager og sekker 
fra for eksempel arbeidssteder, skoler, 
barnehager eller andre private boliger.

Fagsjef Johan Mattsson i Mycoteam an-
befaler limfeller, kontroll av luftfuktighet 
og tettetiltak for å bekjempe skadedyr 
i boliger. Giften Demand 10 CS har også 
blitt brukt, men forbys fra og med i høst. 
Det skjer av miljømessige hensyn.

Aak i Folkehelseinstituttet mener at alle 
som driver med handel og logistikk har et 
ansvar for å få bukt med problemet.

DETTE ER SKJEGGKRE: Skjeggkre er flate og dråpeformet og er dekket med hår eller skjell. De har en maksimal kropps-
størrelse på 18 mm, uten antenner og haletråder. Skjeggkre spiser det meste og kan gnage og gjøre skade på papir, tapet, 
bøker og lignende. Den største økonomiske betydningen skjeggkre har er imidlertid at de avdekkes som en mangel i et 
økende antall eierskiftesaker. 

PENGEGALOPPEN

Nytt 
skadedyr 
sprer seg 
i Norge
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OPPTUR: 

NEDTUR: 

1 000 000 000
En milliard kroner. Det er ifølge 
Forbrukerrådets beregninger 
så mye nordmenn taper på 
unødvendige gebyrer ved mini-
bankuttak i utlandet. Nå tar EU 
grep for å fjerne valutafellene. 

Når man tar ut penger i 
minibank i utlandet, får man 
som oftest opp to alternativer: 
Vil du benytte lokal eller norsk 
valuta? 

– Tommelfingerregelen er 
alltid å betale i lokal valuta. Vel-
ger du å veksle til norsk valuta, 
er det så godt som uten unntak 
det dyreste alternativet, sier 
fagdirektør Jorge B. Jensen i 
Forbrukerrådet. 

Undersøkelser Forbrukerrå-
det tidligere har gjort viser at 

det er stor forskjell på alternati-
vene. I snitt tilsvarer den dyres-
te kursen et påslag på seks-sju 
prosent. I tillegg gjøres det i 
mange minibanker forsøk på 
å lokke forbrukeren til å fatte 
nettopp dette valget. Det duk-
ker opp piler, flagg, farger eller 
advarsler for å få deg til å velge 
den dårligste valutakursen. Nå 
vil EU lureriet til livs. 

Alle minibanker og kortter-
minaler skal i løpet av tre år 
bli pliktige til å vise de reelle 
kostnadene ved de ulike val-
gene, foreslår EU. I tillegg skal 
det bli slutt på at forbrukere 
dyttes i retning av det dyreste 
og dårligste alternativet. Jorge 
B. Jensen anser det som en 

positiv utvikling, selv om For-
brukerrådet ideelt sett hadde 
ønsket seg enda strengere 
regler. 

– Vi har tidligere tatt til 
orde for et forbud mot valuta-
veksling som nesten alltid er 
ugunstig for forbrukerne. Selv 
om EU-kommisjonen går for en 
mykere tilnærming, vil dette 
trolig få slutt på praksisen med 
å lure kundene, sier han.

Jensen legger til at vekslings-
tjenesten du blir møtt med i 
utlandet kun er et fordyrende 
mellomledd, uten verdi, som 
betyr penger rett ut av vinduet 
for forbrukeren.

Nå slipper du å stå i 
kø på Skattekonto-
ret. Fra 25. juni har 
Skatteetaten innført 
timebestilling. Det 
kan gjøres på nett, 
per telefon eller på 
skattekontoret. 
– Med timebestilling 
får de som kommer 
på skattekontorene 
bedre service. De 
slipper kø og de vil 
møte en veileder 
som er forberedt, 
sier Øivind Strøm-
me, direktør for 
regionavdelingen i 
Skatteetaten.

Fire av ti nordmenn 
føler seg dårlig be-
handlet av flyselska-
pet de har reist med. 
Det viser en undersø-
kelse gjort av YouGov 
for Airhelp. Mangelen 
på god informasjon 
er den viktigste 
grunnen til misnøyen 
med flyselskapene.  
I undersøkelsen var 
menn jevnt over mer 
misfornøyde enn 
kvinner. Et eksempel 
er behandling av 
passasjerer ved 
forsinkelser, der 18 
prosent av menn ser 
seg misfornøyde, 
mot 11 prosent av 
kvinner.

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

Flyvende biler – et av 
de vanligste innslagene 
i sci-fi-filmer.  Nå nær-
mer det seg å bli reali-
tet. Kinesiske Terrafu-
gia har allerede åpnet 
for forhåndsbestilling 
av en flyvende to-se-
ter med toppfart på 160 
km/t og en rekkevidde 
på 700 km. Forhånds-
bestillingen koster om-
trent 80.000 kroner, 
mens den endelige pri-
sen er ventet å ligge på 
rundt 4 millioner, skri-
ver Dinside. 

Andre selskaper sat-
ser i første omgang på 
flyvende biler til dro-
sjenæringen. Volocop-
ter er et eksempel. De 
utvikler, med støtte fra 
Intel og Daimler, et dro-
ne-liknende elektrisk 
helikopter som kan 
transportere passasje-
rer over de store byers 
lange bilkøer. 

Målet er at dronen 
skal være i kommersiell 
drift i løpet av de neste 
tre til fem årene.

Snart kommer flybilene
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Vanlige personbiler kan på ingen måte 
anses som en investering. Noe annet kan 
man imidlertid si om klassiske luksusbiler 
som de siste ti årene har steget i verdi med 
voldsomme 288 prosent. Men kvartalstall fra 
Knight Frank Luxury Investment Index viser 
at verdien på disse bilene nå har sunket med 
1 prosent det siste året. 

– Nedgangen skyldes delvis mindre han-
del fra spekulanter og fond for klassiske biler 
de siste årene, sier Andrew Shirley i Knight 

Frank til Bloomberg. Han mener interessen 
er kjøligere enn før og at det nå er samlere 
og entusiaster som styrer markedet.

Rapporten viser at Mercedes-Benz er 
blant merkene som har trukket ned det siste 
året, mens Ferrari-biler har steget med over 
5 prosent. 

Fjorårets beste område for luksusvarer var 
kunst, med en prisvekst på 21 prosent, viser 
ferske auksjonstall.

Rullende luksus
taper seg i verdi

Skjønner ikke hvorfor Lånekassen skal ha penger i juli når de 
aldri ga MEG penger i juli.
@ZEALUU

4219
Bruktbil er på klagetoppen. I første 
halvdel av 2018 har hele 4219 
tatt kontakt med Forbrukerrådet 
med bruktbil som tema. Det står 
for omtrent 14 prosent av alle 
spørsmål.

2474
Første halvår i år ble det registrert 
2474 nye bobiler, nesten 900 flere 
enn samme periode i 2014. Ved 
utgangen av juni kjørte det 50 896 
norskregistrerte bobiler rundt på 
veiene. Nå er det nesten dobbelt 
så mange bobiler på norske veier 
som i 2008, skriver Dinside. 

13,3 MRD
200 000 nordmenn skylder Sta-
tens innkrevingssentral til sammen 
13,3 milliarder kroner. Det er ny 
rekord. Til Nettavisen forteller 
seniorrådgiver Turid Brendberg  
at mellom 40 og 50 prosent av 
dem som skylder staten penger er 
menn under 40 år.  

563 000
Rødvinsalget i første halvår i 2018 
har sammenlignet med samme 
periode i fjor gitt en nedgang 
på 563   000 liter, eller 3 prosent, 
melder NTB. Kommunikasjonssjef 
Jens Nordahl i Vinmonopolet sier 
at salget er sterkt relatert til den 
varme temperaturen. Rosévinsal-
get har på sin side økt med 30,3 
prosent. 

17 962
Innbyggerne i Norges dyreste 
kommune, Gjerstad i Aust-Agder, 
betaler 17.962 kroner mer i kom-
munale avgifter enn innbyggerne i 
Norges billigste kommune, Sørrei-
sa i Troms. Det skriver VG.

PENGEGALOPPEN

INVESTERINGSOBJEKTER? En Alfa Romeo 33 Stradale (foran) stilles ut sammen med en C4-mo-
dell fra samme fabrikk.  Foto: Scott Olson/Getty Images/NTB scanpix
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MOSVATN
Ei innholdsrik hytte med ei flott stue, 4 soverom, 2 bad og stort
loftsareal med ei koselig loftstue.

Besøk
ranahytta.no

og bestill hytte-
katalogen.

Besøk www.ranahytta.no, bestill hyttekatalog og finn din drømmehytte.
Velg blant over 70 flotte hyttemodeller som har velprøvde og gode planløsninger du trenger
for det gode hytteliv.

KLIKK DEG frem til drømmehytta!
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PENGEGALOPPEN

Bolighus som brukes som 
hytte kan gi deg formu-
eskattesjokk – men ikke 
nødvendigvis dersom de 
er flotte og fine.  Og den 
forhatte eiendomsskatten 
kan bli betydelig lavere for 
bolighus som brukes som 
fritidsbolig enn for hytter.
Tekst: GEIR RØED

D
ine Penger har fokusert på at 
stadig flere kommuner fjerner 
boplikten. Nå har bare 49 av 
landets kommuner boplikt – 

som gjør at man ikke kan kjøpe hus som 
er regulert til bolig og bruke det som fe-
riehus. I disse kommunene må slike boli-
ger være primærboliger.

Antallet kommuner med boplikt er på vei 
nedover, og i flere av kommunene gjelder 
boplikten i bare deler av kommunen.

Det har gjort at mange kan kjøpe eien-
dommer regulert som boliger og helt lovlig 
bruke dem som fritidsbolig. I forrige utga-
ve skrev vi om alle mulighetene det gir. Men, 
det kan ha skattemessige konsekvenser.

– Gjennomgående kommer de som har 
slike eiendommer dårligere ut når det gjel-
der formueskatt. Men av og til kan de kom-
me bedre ut når det gjelder eiendomsskatt, 
sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerfore-
ningen.

Myndighetene har de siste årene skrudd til 
formueskatten på sekundærboliger – altså 
boliger vi eier men som vi ikke har som fast 
bopel. Dette er ofte utleieboliger, men kan 
også være feriehus eller «byhytter». 

I 2016 var formuesverdien for sekundær-
boliger 80 prosent av omsetningsverdien. 
Fra 2017 ble satsen satt opp til 90 prosent. 

Pass på skattefellen 
«sekundær-hytter»

Til sammenligning er satsen for primær-
boliger (boliger hvor man er folkeregistrert) 
på 25 prosent av omsetningsverdien, og på 
fritidseiendommer maksimalt 30 prosent.

– Dette betyr at man normalt må beta-
le mer formueskatt dersom man har en se-
kundærbolig som fritidsbolig sammenlig-
net med de som har en ordinær fritidsbolig. 
Men dersom man har en sekundærbolig 
med god standard og med ekstra attrak-
tiv beliggenhet, kommer man ganske godt 
ut når det gjelder formuesskatt, sier Lothe.

– Hvordan?
– Fordi vi i Norge har et sjablongsystem 

for fastsettelse av formuesverdi på boli-
ger. Systemet gir en gjennomsnittlig kva-
dratmetersats, basert på reelle omsetnin-
ger. Boliger med for eksempel strandlinje 
vil komme gunstig ut fordi systemet er for 
grovmasket til å fange opp slike verdiøken-
de elementer ved den enkelte bolig.

Det er gjerne slike boliger som brukes 
som fritidsboliger.

Mer enn tre av fire norske kommuner har ei-
endomsskatt på boliger. Ferske tall fra Sta-
tistisk sentralbyrå viser at 308 kommer nå 
har denne skatten. 

Fra i fjor er det anledning til å unnta fri-
tidseiendommer. Bare fem kommuner har 
slikt unntak. Det betyr at 303 kommuner 
har eiendomsskatt også på fritidsboliger.

Totalt fikk norske kommuner i fjor inn 
syv milliarder kroner i eiendomsskatt fra 
boliger.

Ved fastsettelse av eiendomsskatt på pri-
mær- og sekundærboliger kan kommunen 
velge å benytte grunnlaget for formuesver-
di også som grunnlag for eiendomsskatt. 

Men dette gjelder ikke for eiendom regulert 
til fritidsbruk. Disse må takseres individuelt.

– Siden formuesverdien på de attraktive 
eiendommene gjennomgående er mye la-
vere enn omsetningsverdien, vil man få lav 
eiendomsskatt på attraktive eiendommer 
regulert til boligbruk, sier Lothe. 

Men dette gjelder altså bare dersom 
kommunen har valgt å bruke formuesver-
dien som grunnlag for eiendomsskatt.

Dette gir likevel skattemessig interes-
sante forskjeller:

– Mens en hytte med strandlinje får høy 
eiendomsskattetakst, kan naboboligen – 
som er regulert til bolig men som helt lov-
lig brukes som fritidsbolig, ha mye lave-
re takst, og dermed lavere eiendomsskatt. 
Har du en attraktiv sekundærbolig som fri-
tidsbolig, kan du altså komme skattemes-
sig bedre ut enn hyttenaboen, sier Lothe.

I siste nummer skrev vi også om mulighete-
ne for å kjøpe «byhytter», som stadig fle-
re gjør.

Men har du en slik «byhytte», det vil si en 
vanlig bolig – gjerne en leilighet – i en annen 
by som sekundærbolig, må du regne med å 
måtte betale mye både i formueskatt og ei-
endomsskatt.

– En slik eiendom vil ikke komme spesi-
elt gunstig ut med tanke på eiendomsskatt, 
og vil også gjennomgående ha et mye høy-
ere formuesskattegrunnlag enn for eksem-
pel en hytte på fjellet, sier Rolf Lothe i Skat-
tebetalerforeningen. 

Faksimile, Dine penger nr 7, 2018.
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POPULÆRT: På Biodden i Grimstad har stadig flere kjøpt boliger for å bruke dem som fritidsboliger. Det kan skattemessig være både smart og 
dumt. Standarden avgjør.  Foto: Elisabeth Grosvold
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TEMA OPPUSSING

DET LØNNSOMME
KJØKKENGREPET

FØR
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Ved å flytte kjøkkenet inn i stuen er du nesten garantert en solid gevinst. 
Tekst: GEIR RØED  Foto: THERESE ALICE SANNE

S
tadig flere gjør  det, og fortje-
nesten er stor. Det er svært 
lønnsomt å flytte kjøkkenet inn 
i stuen – og omgjøre kjøkkenet 
til et ekstra soverom eller en so-
vealkove. I storbyene betyr et 
ekstra soverom eller en sovealk-
ove mye.

Når vi søker blant alle de 2400 boligannonsene i 
Oslo, får vi ca. 100 treff på fraser om mulighet for å flyt-
te kjøkkenet, eller at kjøkkenet nylig er flyttet inn i stu-
en.

– Verdistigningen blir fort på 300 000–400 000 kro-
ner, sier Jon Sverre Rivø, takstmann i Takstcompagni-

et i Oslo, og nestleder i Norges Takseringsforbunds lo-
kalavdeling i Oslo og Akershus.

Årlig er Rivø på rundt 400 boligtakseringer i Oslo og 
Akershus. Han har taksert siden 1996, i 22 år.

– Å flytte kjøkkenet inn i stuen er blitt vanlig også i 
de tilfellene hvor man ikke får et ekstra soverom, men 
bare en sovealkove, sier Rivø.

Personlig liker  han ikke utviklingen.
– Jeg må bare si det. Det er en trend jeg ikke er glad 

i. Det byr på utfordringer, og det ser ofte litt rart ut når 
fjernsynet står helt oppe i komfyren fordi kjøkkenet er 
presset inn i stuen.

ETTER
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– Hvilke tekniske utfordringer er det?  
– Det blir rare løsninger med eksempelvis behov for 

pumpe for å få avløpsvannet ut til rørene. Noen gan-
ger tas det også uheldige snarveier, med rare koblinger 
og ting som er helt utelatt, kanskje for å spare penger.

Takstmannen råder derfor alle som er interessert i å 
kjøpe bolig med kjøkken som er flyttet, til å sjekke at ar-
beidene er gjort på en tilfredsstillende måte, og at løs-
ningene er forsvarlige.

Men økonomisk vil  det alltid lønne seg å flytte kjøkkenet 
til stuen, sier han.

– Det lønner seg spesielt i små og mellomstore lei-
ligheter opp til treroms. Med en gang man kan øke an-
tall soverom, blir flere interessert i boligen. Det gagner 
hele salgsprosessen.
– Hvor mye koster det å flytte kjøkken?  

– Jeg vil anslå at det normalt koster 50 000–100 000 
kroner, avhengig av de tekniske løsningene og arbei-
dets omfang. Men denne summen inkluderer ikke ny 
kjøkkeninnredning. Det kommer på toppen.

Med verdistigning på 300 000–400 000 kroner og 
kostnad på opp mot 100 000 kroner vil netto gevinst 
være på opptil 200 000–300 000 kroner.

Tallene bekreftes  av eiendomsmegler Karl S. Kjos, som 
selger mindre leiligheter i indre Oslo by for meglerfir-
maet Aktiv.

– Ved å omgjøre en ettroms til toroms kan man få 
fem–ti prosents verdiøkning. Men det avhenger veldig 
av type leilighet, planløsning og beliggenhet, sier han.

Han sier at man får en større kjøpegruppe straks 
man har soverom eller alkove med vindu.

Men løsningen er ikke å anbefale i større leiligheter.
– I fireromsleiligheter er det ikke så mye å tjene på 

det. Da kan tvert imot flytting av kjøkkenet til stuen 
være en dårlig løsning, sier takstmann Jon Sverre Rivø.

Det er også et storbyfenomen. I småbyer og distrik-
tene er det sjelden et aktuelt tema.

Balkong og terrasse  vil alle nordmenn ha. Mens nye 
blokkboliger gjerne har to balkonger, mangler dette 
ofte i eldre blokkleiligheter. 

Dersom det er muligheter for å bygge, kan dette øke 
verdien på boligen med en kvart million – avhengig av 
øvrige forhold ved boligen. Husk at også bygging av 
balkong koster mye penger. Som tommelfingerregel 
kan du beregne 100 000 kroner i kostnader.

Et annet grep du nesten alltid kan gjøre er å øke pri-
mærarealet (p-arealet) ved å innlemme innvendig bod i 
arealet til stue, soverom eller andre rom. Dette kan øke 
verdien med 50 000–100 000 kroner per kvadratme-
ter, avhengig av kvadratmeterprisen. 

Men ikke dropp all bodplass. Det bør være boder i 
kjeller, på loft eller i garasje. Dessuten: Husk på bære-
veggene. De må ikke flyttes, alternativt må de forster-
kes.

Ved store grep er det også viktig å passe på en del 
ting:

 BHa dokumentasjon på at elektrikerarbeid, rørleggerar-
beid osv. er utført av fagfolk.

 BSoverom må være på minimum ca. 6,5 m² for å kunne 
kalles soverom.

 BTakhøyden i boliger er normalt på 2,2 meter, og skal 
minimum være på 1,90. I øverste etasje med skråtak må 
det være minimum 1,90 på en bredde på minst 60 cm.

Flytting av  kjøkken, bygging av balkong og endring av 
romløsningen er store enkeltoperasjoner.

Langt billigere er noe så enkelt som jevnlig vedlikehold 
av hele boligen. Roar Sagen har vært takstmann i trond-
heimsdistriktet i 34 år, og taksert tusenvis av boliger. 

– Boligeierne øker verdien på boligen sin betrakte-
lig med jevnlig vedlikehold. Tommelfingerregelen er 
at teknisk verdi synker med én prosent årlig på boliger 
som får enkelt vedlikehold, men bare med 0,75 prosent 
på boliger som blir godt vedlikeholdt. For dem som 
oppgraderer og rehabiliterer jevnlig, synker teknisk 
verdi med ned mot bare 0,5 prosent årlig, sier Sagen.

For en gjennomsnittsbolig til fire millioner fører for-
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skjellene til store utslag over en periode på 10 år:
 BEn enkelt vedlikeholdt bolig vil ha en teknisk verdi på 

ca. 3,6 millioner kroner.
 BEn normalt godt vedlikeholdt bolig vil ha en teknisk 

verdi på ca. 3,7 millioner kroner.
 BEn meget godt vedlikeholdt bolig vil ha en teknisk 

verdi på ca. 3,8 millioner kroner.
Dette er teknisk verdi, uten prisjustering – og viser 

kun forskjellen mellom kvaliteten på vedlikeholdet. 
Markedsverdien er avhengig av mye mer enn teknisk 

verdi, men forskjellene i vedlikehold vil normalt gjenspei-
les også i meglers prisantydning og i endelig salgspris.

Vedlikeholdskostnadene  er heller ikke avskrekkende, 
men øker naturlig nok med boligens alder.

De første fem årene er behovet for vedlikehold og 
oppgraderinger minimalt. Når boligen er mer enn fem 
år gammel, bør du som en tommelfingerregel sette av 
og beregne følgende summer til normalt godt vedlike-

hold for en gjennomsnitts enebolig over to etasjer på 
140 kvadratmeter:

* 5–10 år gammel bolig:  50 kr/m² = 7000 kr/året.
* Mer enn 10 år gammel bolig: 70 kr/m² = 14 000 kr/

året.
– Setter man av disse pengesummene årlig, slipper 

man dyre skippertak, sier Sagen, som er både tømrer 
og ingeniør.
– Hva bør man jevnlig gjøre?  

– Gå over boligen og let spesielt etter vannskader, 
som er dyrt. Blant de enkle tingene man bør gjøre, er 
innimellom å bøye seg ned foran kjøkkenbenken og 
sjekke at avløpsrørene ikke lekker. Det oppstår fort 
lekkasjer når søppelbøttene våre kommer borti røre-
ne. 
– Men mange har jo vannvakt som varsler om lek-
kasjer?  

– Den er ikke til å stole på. Den virker ikke bestandig.

Ved å omgjøre en ettroms til 
toroms kan man få fem–ti pro-
sents verdiøkning.
KARL S. KOS, EIENDOMSMEGLER

LØNNSOMT: Her kan en toroms med ett soverom bli en 
«fullverdig treroms», som megleren skriver, ved at man 
flytter kjøkkenet inn i stuen.  Faksimile fra Finn-annonse

TJEN PÅ VEDLIKE-
HOLD: Takstmann 
Roar Sagen på 
befaring i en bolig 
under oppføring. – 
De første årene er 
vedlikeholdsutgif-
tene minimale. Men 
etter noen år øker 
de, og det lønner 
seg å ikke slurve her, 
sier han.
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SLIK HAR VI TJENT PÅ OPPUSSINGEN
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Med smarte grep har Rebecca og Fredrik økt 
verdien på boligen med flere hundre tusen. 
Tekst: GEIR RØED  Foto: THERESE ALICE SANNE

SLIK HAR VI TJENT PÅ OPPUSSINGEN

E
tter å ha tapt  mange budrunder 
fikk samboerparet Rebecca Sjø-
bakk Glørstad (25) og Fredrik 
Renolen (25) tilslaget på leilig-
heten for halvannet år siden.

De kunne nøyd seg med en 
mindre oppussing for en rimelig 
penge. Men det unge paret valg-

te i stedet å pusse opp slik at de fikk det akkurat slik 
de vil ha det. Det har de trolig tjent flere hundre tusen 
kroner på.

Paret kjøpte treromsleiligheten til en grei pris – 2,4 
millioner kroner.

– Det er flere hundre tusen kroner under det kuran-
te treroms i borettslaget går for, forteller Sigbjørn Ve-
stå i EiendomsMegler 1.

Eiendomsmegleren selger drøyt halvparten av lei-
lighetene som er for salg i Øvre Havstad borettslag, og 
har god oversikt over prisnivået.

– Rebecca og Fredrik har gjort en smart oppussing 
med moderne og gode løsninger. De har også utnyttet 
arealet på en svært god måte, sier megleren.

Det er forskjell  på kortsiktig boligsminking før salg og 
en grundig og langsiktig oppussing. Men felles for all 
oppussing er at boligen blir mer verdt, både i bokvali-
tet og i rene penger.

Noen grep er imidlertid mer lønnsomme enn andre.
Lavblokka på Byåsen ble bygd for 50 år siden, og lei-

ligheten ble sist pusset opp av forrige eier på 1980-tallet. 
Samboerparet rev ned nesten alle veggene bortsett 

fra en bærevegg, og strippet hele leiligheten før de byg-
de opp igjen. Samtidig ble størrelsen på noen av rom-
mene justert litt.

Et av de viktigste grepene de gjorde, var å slå sammen 
det knøttlille badet, det enda mindre toalettet og det 
lille vaskerommet.

Nå har samboerparet et praktisk våtrom med god 
plass. På den ene kortveggen har de vaskemaskin, tør-

VERDIØKNING: Rebecca Sjøbakk Glørstad og Fredrik 
Renolen er fornøyd med oppussingen, og planlegger å bo 
i leiligheten i mange år fremover med barna Ane på åtte 
måneder og Filip på snart tre år. Megler Sigbjørn Vestå har 
regnet seg frem til en solid verdiøkning.
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ketrommel og stellebord til de to små barna, som skju-
les med praktiske skyvedører.

Et annet viktig  grep var å endre romløsningen på det 
store soverommet – som opprinnelig var større enn i 
de fleste treroms.

– Vi hadde ikke behov for et så stort soverom. Vi øn-
sket oss derimot et eget «voksenrom». Derfor bygde vi 
om den tilstøtende boden og tok litt av arealet på so-
verommet slik at vi fikk et lite ekstrarom, forteller Re-
becca – og tar oss med inn på rommet hvor hun har sy-
maskin, og hvor samboeren har datamaskin med spill 
og filmer.

De har også fått plass til et garderoberom med prak-
tiske skyvedører og innredning fra gulv til tak.

– Både hobbyrommet og garderoberommet reg-
nes som primærareal. Løsningene har dermed økt bo-
ligens primærareal med to kvadratmeter, som er smart 
den dagen de skal selge, sier eiendomsmegleren.

Oppussingen tok  fire måneder og kostet totalt 600 000 
kroner. Nå er samboerparet svært fornøyd – både med 
resultatet og ikke minst det økonomiske. Nylig fikk de 
ny verdivurdering fra eiendomsmegleren. Leiligheten 
de kjøpte for 2,4 millioner kroner, verdsettes nå til 3,3 
millioner kroner.

I samme tidsrom har denne typen leiligheter økt med 
ca 100 000 kroner i pris. Dermed blir det et hyggelig 

regnestykke for førstegangskjøperne, med minst et 
par hundre tusen i fortjeneste – som ikke er skattbar. 
Fortjenesten tilsvarer nesten en netto årslønn for en av 
dem. Rebecca er klesdesigner, mens Fredrik er service-
tekniker i et bryggeri.

Regnestykket til Rebecca Sjøbakk Glørstad og Fredrik 
Renolen:
Kjøpesum     2,4 mill kr
Prisstigning i perioden   0, 1 mill kr
Utgifter til oppussing   0,6 mill kr
Verdianslag etter oppussing        3,3 mill kr
Fortjeneste    0,2 mill kr

 – 3,3 millioner kroner  er dessuten en forsiktig verdivur-
dering. Trolig kan den gå en del høyere, dersom de 
skulle solgt nå. Men vi er nøkterne, sier eiendomsme-
gler Sigbjørn Vestå i EiendomsMegler 1.

– Det lønner seg å pusse opp skikkelig. En nyoppus-
set bolig med riktige valg kan gå for en million kroner 
mer enn en bolig med helt kurant standard.
– Hvorfor er det så stor forskjell? 

– Fordi det lettere blir budrunde og kamp om fine bo-
liger. Folk flest vil ha leiligheter de kan flytte rett inn i. 
Kjøpegruppa er derfor mye større. Men normalt er for-
skjellen på kurante og flotte ca 600 000 kroner, sier 
megleren.

Løsninge-
ne har økt 
boligens 
primær- 
areal med to 
kvadrat- 
meter, som 
er smart den 
dagen de 
skal selge.
SIGBJØRN VESTÅ, 
EIENDOMSMEGLER

LØNNSOMT: Sigbjørn Vestå selger mange leiligheter i borettslaget på Byåsen. Han mener oppussing lønner seg.
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ETT VÅTROM: Toalett, bad og vaskerom ble slått sammen til ett 
stort våtrom. På den ene kortveggen er det vaskemaskin, tørke-
trommel og stellebord bak skyvedører.

HOVEDSOVEROM: Før oppussing – og etter, med plass til stor dobbeltseng, et hobbyrom med inngang til venstre på bildet, og praktisk skyve-
dørsgarderobe.
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Med enkle grep fjerner du mange av  
boligens alderstegn. Mal i trygge og 
tidløse farger, bytt håndtak, lys og  
ovner, og øk verdien med flere  
hundre tusen kroner.
Tekst: GEIR RØED  Foto: THERESE ALICE SANNE

GJØR  
BOLIGEN 
«YNGRE»
V

ibeke Skagemo fra 
 boligstylingsfirma-
et Vi-bo er på befa-
ring i en treroms-
leilighet i Ilsvikøra i 
Trondheim. Gaute 
Juliussen arvet lei-
ligheten etter mo-

ren, som nylig gikk bort.
Nå skal leiligheten selges. Men ikke uten 

å gjøres mer attraktiv før salgsproses-
sen starter. Leiligheten er en toppleilighet 
med store rom, stor veranda og sjøutsikt. 
Den og resten av blokken er bare rundt 10 
år gammel. 

Men gammel nok, og slitt nok, til at Gau-
te vil bruke penger på lett oppussing og 
styling. Alle morens møbler skal ut og er-
stattes.

– Alderstegnene bør fjernes. For minst 
mulig penger, sier Skagemo.

– Mor hadde gode og fine møbler. Men de 
er tidsmessig helt feil, sier Juliussen. Han 
har bodd flere steder utenlands i nærmere 
30 år, og bor nå i London, hvor han jobber 
med å selge bedrifter.

– Det er jo ikke så langt unna boligsalg.

Nordmenn bruker  stadig mer penger på å 
style boligen før boligsalget. En fersk un-

dersøkelse fra YouGov utført for Gjensidi-
ge Bolighandel viser at hver fjerde boligsel-
ger (23 prosent) nå styler før visning.

Vibeke Skagemos  erfaring er at folk flest øn-
sker å flytte rett inn uten å starte oppus-
sing.

– De unge maler ikke selv lenger. Der-
for vet de heller ikke hvor mye det koster 
å male, og de blir usikre på hvor mye ekstra 
de må sette av dersom de kommer til en lei-
lighet som må males. Nå ser vi at heller ikke 
de eldre vil male så mye lenger, sier Skage-
mo – mens hun påpeker alle hullene etter 
bilder i leiligheten hun skal fikse opp.

TEMA OPPUSSING
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Her er Vibeke Skagemos 
10 beste tips, slik at du 
får det triveligere i hver-
dagen – eller du lettere 
kan friste kjøpere ved 
salg.

 BFuru og annet treverk må ma-
les. Furu har lenge vært helt ut.

 BAlle sprekker i hjørner og mellom 
vegger, gulv og tak må tettes og 
fjernes.

 BHåndtak på innredningene på 
kjøkken, bad og vaskerom bør som 
oftest skiftes. Velg gjerne noe som 
er litt dyrere og eksklusivt. Slikt 
koster uansett ikke mye.

 BTaklys bør byttes ut, spesielt der-
som det er kupler som «alle» hadde 
for noen år siden.

 BBytt til hvite lyspærer, ikke gule.

 BBytt panelovner. Valgmulighe-
tene er mange, og design har også 
nådd hit. 

 BPå alle våtrom må slitte og gule 
silikonlister fjernes og erstattes.

 BKjøkkenfliser med motiver bør 
byttes ut, eventuelt males over. 

 BPå bad og vaskerom er det kost-
bart å skifte fliser, og i det hele tatt å 
drive oppussing. Derfor bør du ikke 
gjøre de store endringene, men hel-
ler foreta de rimelige grepene som 
er godt synlige. For eksempel kan du 
skifte ut blandebatteriet, den små-
stygge dusjslangen, og eventuelt 
sette opp nye dusjvegger. En annen 
«må-ting» er å skifte ut speilet på ba-
det, som gjerne har noen rustflekker 
og andre aldringstegn.

 BVed salg: Tenk målgruppe. Gjør 
boligen attraktiv for de som man tror 
vil være mest interessert i boligen din. 
Forhør deg med megler, takstmann, 
boligstylisten og andre om hvilken 
målgruppe som er den største. Det 
er forskjell på preferansene til folk 
med og uten barn, og om de er unge, 
middelaldrende eller eldre.

10
TIPS

FORBEREDELSER: Boligsty-
list Vibeke Skagemo hjelper 
Gaute Juliussen med å klar-
gjøre boligen til hans avdøde 
mor for salg. Hun råder å 
gjøre mest mulig for minst 
mulig penger.

– Det er naturlig at eldre mennesker har 
bilder av familien på veggene. Men da blir 
veggene nærmest perforerte.

Boligstylisten understreker at ingenting 
skal skjules.

– Men vi fremhever det positive med en 
bolig, og demper det som kan være en ut-
fordring.

Gaute Juliussen skal ha hjelp til alt – også 
til å tømme leiligheten, selge unna og vas-
ke, i tillegg til styling og fiksing.

For det må han betale rundt 100 000 kro-
ner. Bare styling koster ikke så mye.

– Fullstyling av en treroms på 60 kva-
dratmeter inkludert veranda koster ca  

Vi fremhever det positive 
med en bolig, og demper 
det som kan være en ut- 
fordring.
VIBEKE SKAGEMO, BOLISTYLINGFIRMAET VI-BO
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Med lav rente og solide statlige tilskudd har Sissel 
Kjøglum og familien finansiert millionoppussingen. 
Tekst: GEIR RØED  Foto: THERESE ALICE SANNE

SLIK FINANSIER   ER DU OPPUSSINGEN
For noen år  siden kjøpte Sissel Kjøglum og 
samboeren Lars Audun Nornes et Block 
Watne-hus fra 1976 på Vikhammer like 
utenfor Trondheim.

– Vi kunne bodd her uten oppussing. 
Men vi ville ha større bad, lys og åpne løs-
ninger. Det har vi fått, sier Kjøglum.

Huset er totalrenovert. Bare reisver-
ket og grunnmuren sto igjen, før huset ble 
bygd opp og utvidet med blant annet sto-
re våtrom, fem soverom og en større stue.

Dreneringen er skiftet. Inne er det var-
mepumpe og gulvvarme i mange rom – og 
ingen panelovner. På flere av soveromme-
ne og i hovedstuen er det vinduer fra gulv 
til tak.

Boligen kostet 2,9 millioner kroner. Op-
pussingen har kostet tre millioner, slik at 
familien nå har investert nesten seks mil-
lioner kroner totalt.

Oppussingsplanene  hang imidlertid lenge 
i en tynn tråd. Bankforbindelsen var lun-
ken da familien la frem oppussingsplane-
ne. Heller ingen andre privatbanker tente. 
Familien måtte tenke alternativt. 

De søkte om og fikk statlig Enova-til-
skudd på nesten 200 000 kroner. Bortsett 
fra en liten kontantandel er resten av op-
pussingen husbankfinansiert til rekordlav 
rente, på 1,49 prosent.

– Uten statlige tilskudd og lån hadde op-

25 000 kroner, sier Skagemo.
– Hvor mye mer verdt blir Gautes lei-
lighet? 

– Med vårt bidrag tror jeg gevinsten 
kan bli på mellom en kvart og en halv 
million kroner.

Valg av farger er  svært viktig. Noen mil 
nord for Trondheim, på Stjørdal, driver 
Siw Marit Larsen stylistfirmaet Koselige 
hjem. Dette er hennes tre fargeråd:

* Velg farger som er trygge, tidløse 
og det noen mener er litt kjedelig: hvitt, 
beige og grått, og litt sort.

* Dropp noen bestemte farger. Rødt 
er det verste, kanskje gult også.

* Blått og grønt er farger man kan vel-
ge. Det er mye sikrere valg enn gult og 
rødt.

– Jeg vil ikke ta i for mye. Men man kan 
fort tape 200 000–300 000 kroner ved 
feil farger på veggene. Da er det vanske-
ligere å finne kjøpere, og man får gjerne 
ikke budrunder, sier Larsen.

Det aller viktigste er å velge riktige 
farger på våtrommene – spesielt på ho-
vedbadet.

– Feil fliser på veggene kan koste deg 
dyrt. Bad er dyrt å pusse opp. Derfor er 
det viktig å ikke bomme der.

Selv bor hun og samboeren i en enebo-
lig fra 1976 hvor de stort sett har satset på 
det trygge – og det mange mener er det 
kjedelige.

– Man bør tenke på samme måte som 
de som bygger prosjektleiligheter. Da 
treffer man ikke alle, men mange.

– Bør man helt droppe sterk rød og 
gul farge? 

– Det kan fungere på én vegg i ett rom, 
som kontrastvegg. Men helst bør farge-
ne dempes, slik at det er farger med litt 
grått i.

Boligfotografene  er en av yrkesgruppe-
ne som er inne i boliger som skal selges.

– Noen ganger står verktøykassa 
fremme når vi kommer, og det lukter ma-
ling. Da har folk malt, og nettopp festet 
de listene som skulle vært festet for len-
ge siden, forteller fotograf Håvard Ny-
eggen Løberg, som er medeier i trond-
heimsbedriften Interiørfoto. Han har 
tidligere også vært eiendomsmegler.
– Trenger boligselgere å style boligen sin 
før salg? 

– Det er faktisk slik, synes jeg, at de 
som bruker boligstylister, kanskje ikke 
er de som behøver det mest, mens de 
som ikke vil bruke penger på slikt, kan-
skje bør vurdere det. Noen av disse har 
virkelig behov. Det gjelder spesielt godt 
voksne, som kanskje har litt overmøbler-
te hjem. De bør få hjelp. 

LANDET PÅ BEINA: Takket være 
statlige tilskudd og lån fikk Sissel 
Kjøglum og samboeren landet 
den omfattende oppussingen. 
De og barna Iver (4) og Torstein 
(10) trives i det renoverte huset.

TEMA OPPUSSING
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SLIK FINANSIER   ER DU OPPUSSINGEN
ROMSLIG: Badet ear blitt dobbelt så stort.

FÅR HAGEN INN: På soverommene er det blitt store vinduer 
fra gulv til tak.

pussingen neppe blitt realisert i det hele 
tatt, sier Kjøglum.

For å få de gode statlige betingelsene 
har familien måttet holde seg innenfor vis-
se rammer i oppussingen.

– Men dette er ting vi i utgangspunktet 
selv ønsket. Vi vil bruke mindre strøm, både 
av økonomiske og miljømessige hensyn.

Oppussing og  renovering kan finansieres 
på flere måter:

*Det vanligste måten å finansiere opp-
pussing på er i private banker. Har du be-
talt nok ned på boliglånet, eller har du nok 
egenkapital,  er det mulig å øke lånet for 
å finansiere oppussingen. Har du ramme-
lån, kan du fritt ta av rammen til å finansi-
ere oppussingen. De beste boliglånene, og 
rammelånene, ligger i dag på rundt to pro-
sent. Med et slikt lån står du fritt til å velge 
hva du vil renovere og pusse opp.

* Den statlige Husbanken har store mid-

ler tilgjengelig til boligeiere som vil opp-
gradere boligen sin slik at den får univer-
sell utforming og bedre energieffektivitet. 
Generell oppussing kan inngå som del av 
oppgraderingen, men kan ikke utgjøre ho-
vedvekten.

Oppgradering av eksisterende boliger 
har høyere prioritet enn finansiering av ny-
bygging, og Husbanken melder at de får for 
få søknader.

Husbankens rente er flytende. Fra 1. juli 
er den på behagelige 1,49 prosent.

* Det statlige foretaket Enova gir sto-
re tilskudd til private boligeiere som opp-
graderer boligen, slik at den bruker min-
dre energi (strøm). Dette er altså penger 
du får, det er ikke lån. Boligeiere kan få til-
skudd til 16 ulike tiltak av Enova, og man 
kan søke om støtte til flere tiltak samtidig. 
Maksimalt støttebeløp er oppunder 200 
000 kroner.

* Husbanken kan også gi tilskudd på 

inntil 20 000 kroner til utredning og pro-
sjektering ved tilpasning av boligen.  Noen 
kommuner har også ordninger, men de er 
gjerne behovsprøvd.

* Husk at historisk har oppussing av bo-
lig gitt solide verdiøkninger. Har du opp-
sparte midler, får du trolig mye bedre ver-
diøkning ved å pusse opp enn ved å ha 
pengene på sparekonto.

* For mange med foreldre og bestefor-
eldre i live kan forskudd på arv være et godt 
alternativ for å finansiere oppussingen.

Velger du  en oppussing som gir et mer ener-
gieffektivt hus, kan du også spare mye pen-
ger på strøm i mange år fremover. Oppus-
singen til Sissel Kjøglum og familien har gitt 
et hus med langt bedre energieffektivitet.

– Nå er huset energiklasse A. Vi har god 
ventilasjon og solid isolering. Før brukte vi ca 
23 000 kilowattimer med strøm i løpet av et 
år. Nå er det nesten halvert til ca 14 000. 

Før brukte vi ca 23  000 
kilowattimer med 
strøm i løpet av et 
år. Nå er det nesten 
halvert til ca 14 000.
SISSEL KJØGLUM, HUSEIER



Lakkskader
eller bulker?

Endelig kommer våren, snøen smelter og ripene kommer frem.
Ring oss, slik at vi kan reparere skadene dine.

Over 30 års erfaring innen bilskade!
Kvalitetsgaranti, gode referanser og ferdig på dagen!

Avd. Drammen/Åssiden
Ingvald Ludvigsensgate 21, 3027Drammen
Vis a vis Carlsen og Fritzøe
Epost: drammen@bilkosmetikk.no

Avd. Asker/Bærum
Brusetsvingen 27b,
1395Hvalstad
Epost: hvalstad@bilkosmetikk.no

Avd. Økern
Haslevangen 47, 0597Oslo
ved siden av NAF-senteret
Epost: oslo@bilkosmetikk.no

Ring 901 87 000

kaderkskkader

÷15%
rabatt til NAF
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Spiller på nye strenger
HELGE JORDAL (72)
SKUESPILLER OG HOBBYGITARIST

Jeg kjøpte 
meg ny gitar 
for ikke så len-
ge siden. En 
Admira, og 
den er jeg vel-

dig godt fornøyd med. Det er 
ikke en sånn med stålstrenger 
hvor fingertuppene stivner et-
ter et par runde med rock ’n 
roll-låter! Nei, her snakker vi 
om en nedtonet, klassisk gitar. 

Ypperlig for stillfarne viser, 
og for rolig fingerspill opp og 
ned langs strengene, akkurat 
slik jeg liker det.

Gitar har jeg hatt helt si-
den ungdommen, men dette er 
faktisk bare 
min tred-

je i rekken. Den første gitaren 
kjøpte jeg for penger jeg tjen-
te ved å gå med morgenavisen. 
Den vart svart, med hvitt mar-
moraktig plekterbrett. En lek-
ker sak som dessverre ble øde-
lagt. Men denne nye er også fin. 

Etablerte musikere trekker 
kanskje litt på smilebåndet når 
de leser dette, men jeg, som er 
amatør i gitarfaget, synes den-
ne låter veldig bra!

Vi skuespillere jobber ofte 
med formidling av tekst og mu-
sikk, så jeg tar ofte fram gitaren 
for å øve og finne den riktige 
rytmen i det som skal framfø-
res på scenen. Det hender jeg 
har egen gitar med på scenen, 
noe som kan skje i mindre opp-
setninger hvor man ikke fin-
ner det avgjørende å hyre en 

profesjonell musiker til å spil-
le kanskje bare én låt. Men det 
er hjemme min gitar brukes 
mest, helst i gode venners lag. 
Det blir en egen stemning når 
gitaren går på rundgang, viser 
synges og praten går.

Gitaren kjøpte jeg hos Hag-
strøm, en tradisjonsrik mu-
sikkforretning i Bergen. Der 
jobber det gamle musikere, så 
du får en hyggelig prat med 
på handelen. Gitaren var 
forresten brukt i en te-
ateroppsetning før jeg 
kjøpte den, så jeg 
slapp å betale 
full pris. 

26 PRISTEST: REISEFORSIKRING I 34 GUIDE I 42 SPØR HALLGEIR

Ca. 3000 
kroner

HOBBYGITARISTEN: Helge Jordal er for 
de fleste av oss kjent som skuespiller, men 

bergenseren er også en habil traktør av 
gitaren. Strengeinstrumentet har vært en 
del av livet hans helt siden unge år, og den 

nye gitaren er selvsagt kjøpt i Bergen. 
Foto: Frode Hansen, VG
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Det er en jungel av tilbud der ute. 
Ved hjelp av enkle grep kan du finne 
riktig reiseforsikring for deg og dine.    
Tekst: KIM DANIEL LINDEGAARD

Velg riktig 
forsikring 
på reisen

FORBRUKER PRISTEST
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FORBRUKER PRISTEST

D
e aller fleste  nordmenn planleg-
ger å dra på ferie med reiseforsi-
kring, viser en ny undersøkelse 
fra Nordea. Det er mange tilby-
dere der ute, og det er forskjel-
ler i både pris og vilkår. Hvilken 
reiseforsikring bør man egent-
lig velge?

En prissjekk på Finansportalen.no kan kartleg-
ge hvilket tilbud som er mest lønnsomt for deg øko-
nomisk sett. I vår gjennomgang av ti standard helårs 
reiseforsikringer for enkeltperson og familie fikk vår 
journalist pristilbud fra drøye tusenlappen til vel 2200 
kroner i året.

– Testen viser at det er penger å spare. Det er viktig 
å undersøke pris, men vilkårene er vel så viktige. Jeg 
vil råde alle til å gå inn på selskapenes nettsteder, las-
te ned vilkårene for reiseforsikring og lese godt gjen-
nom. Først da kan du finne ut om vilkårene tilsvarer det 
du betaler for, sier fagansvarlig Elisabeth Realfsen i Fi-
nansportalen.

I tabellene  kan du se hvordan de ulike forsikringene skil-
ler seg i dekningsvilkår. Alle tilbyderne gir ubegrenset 
dekning for akutt medisinsk behandling, og har også 
solide erstatningssummer når det gjelder skadeansvar 
overfor andre. Samtlige har også dekning for avbestil-
ling og rettslig hjelp.

Kontrastene mellom selskapene er mer synlige hvis 
noe blir skadet eller stjålet. Selv om bagasjen din forsi-
kres for en høy totalsum, settes det et maksbeløp per 
gjenstand du har med deg. Det kan være 40 000 kro-
ner – eller så lavt som 6000 kroner.

For verdigjenstander  er det store forskjeller: Her opere-
rer alle selskaper, med unntak av Frende og Eika, med 
et samlet maksbeløp for alle verdisaker som blir tapt i 
samme skadetilfelle. Rammen er ofte like lav som belø-
pet for enkeltgjenstander, og blir dermed den egentli-
ge flaskehalsen i erstatningsoppgjøret.

Varigheten på reiseforsikringen spriker fra 45 til 77 
dager. Selv om du ikke planlegger langtur i nærmes-
te fremtid, er det verdt å merke seg at kjøp av utvidel-

se – hvis du skulle trenge det senere – kan bli kostbart. 
Her varierer prisene med hvor gammel du er, og hvor 
du skal reise.

Høyskolelektor ved  Institutt for rettsvitenskap og sty-
ring på BI, Dag Jørgen Hveem, er overrasket over at 
forskjellene i Dine Pengers gjennomgang er såpass 
store.

– Mitt inntrykk er at dekningene og forsikringsprise-
ne er blitt noe likere de siste årene, men det er fortsatt 
viktig å undersøke pris og dekninger grundig før valg 
av selskap, sier han.

Den enkelte bør tenke gjennom hva man ønsker seg 
i en forsikring, råder han.

– Det er fryktelig kjedelig, men samtidig svært vik-
tig å reflektere over risikoprofilen din slik at du finner 
den reiseforsikringen som passer deg best. Er det slik 
at du for eksempel har dyrt kamera- eller dykkerutstyr 
eller skal begi deg ut på risikofylte aktiviteter? Da vil 
det ha betydning hvor mye som dekkes per gjenstand, 
og om forsikringen dekker uhell eller ulykker i forbin-
delse med aktivitetene, poengterer Hveem.

Planlegger du  en lengre reise, vil det være relevant å un-
dersøke antall dager forsikringen dekker. I Dine Pen-
gers gjennomgang varierer det fra 45 til 77 dager. Kjøp 
av utvidelse kan koste deg dyrt.

– I enkelte tilfeller er det rimeligere å avbryte reisen 
og kjøpe en billig flybillett hjem til Norge og så reise til-
bake. Prisen for å utvide med flere dager er ikke enkelt 
å fange opp for alle, så et kjedelig og viktig råd er å lese 
vilkårene nøye og sørge for å være forsikret under hele 
reiseoppholdet, sier Hveem.

Skal du dykke, reise opp i luftballong eller gjøre andre 
sportslige aktiviteter, kan en normal reiseforsikring kom-
me til kort. Fagansvarlig Elisabeth Realfsen i Finanspor-
talen har inntrykk av at dette stadig gjelder flere.

– Tidligere var det nokså uvanlig, men nå har jeg inn-
trykk av at mange nordmenn er oppfinnsomme i ferien. 
Du bør sjekke om aktivitetene du planlegger å gjøre, 
står nevnt i vilkårene. Hvis du ikke finner noen infor-
masjon der, kan det være lurt med en ekstraforsikring, 
tipser hun. 

KRYSTALLKLAR: 
Forbrukerøkonom 
Elin Reitan i Nordea 
skjønner ikke at 
folk tør å reise uten 
reiseforsikring. 
Foto: Javad Parsa

Hvis kredittkortet 
ditt inneholder rei-
seforsikring, er det 
mulig å kun bruke 
denne. Men husk på 
følgende:

 BForsikringen gjel-
der vanligvis kun når 
over 50 prosent av 
reisen betales med 
kortet – ikke bare 
flyturen, men også 
oppholdsutgifter. 
Du må altså belage 
deg på å bruke det 
aktuelle kortet under 
ferien, noe som ikke 
alltid er praktisk.

 BKredittkort-rei-
seforsikringen vil 
også gjerne ha lavere 
beløpssatser for ulike 
erstatninger enn en 
helårs reiseforsikring. 
For en helgetur til 
Stockholm uten spe-
sielle verdisaker kan 
det være tilstrekkelig 
– men les vilkårene 
nøye.

 BÅ være forsikret 
via både kredittkort 
og separat reise-
forsikring vil gi deg 
bedre trygghet. Ved 
for eksempel ulykke 
kan du få dobbelt 
dekning.

 BEn helårs separat 
reiseforsikring for-
sikrer deg dessuten 
på farten utenfor 
hjemmet i Norge 
også.

Kilder: Forbruker-
økonom Elin Reitan, 
Kredittkort.com og 
Dine Penger.

F A K T A

ER 
KREDITTKORT
TILSTREKKELIG?
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T I L B U D  T I L  E N K E L T P E R S O N E R
Selskap Pris  

per år*
Reisevarig-

het
Reisegods 

totalt
Maks per  

enkelt- 
gjenstand

Kontanter Forsinket 
bagasje  

(4 timer+)

Hotell ved  
forsinket 

avgang

Egen-
andel

Storebrand 1009 45 dager 50 000 15 000 3000 3000 1500 1000

Eika 1100 77 dager 40 000 15 000 6000 6000 3500 500

Tryg 1012 45 dager 20 000 6 000 3000 2000 1500 1000

DNB 1163 45 dager 30 000 15 000 3000 2500 2000 500

Sparebank 1 1314 70 dager 700 000 10 000 6000 5000 2500 Ingen

KLP 1376 60 dager 20 000 15 000 3000 5000 1500 Ingen

Gouda 1495 45 dager 20 000 6 000  3000 2000 1000 1000

Frende 1567 75 dager Ubegrenset 40 000 10 000 6000 6000 Ingen

Gjensidige 1621 70 dager Ubegrenset 40 000 5000 5000 Inntil 25 000 Ingen

Europeiske 1684 45 dager 100 000 40 000 5000 5000 Ubegrenset Ingen
*Beregnet pris for Dine Pengers journalist (mann 35 år, bosatt i Oslo) via Finansportalen 19. juni 2018. Vilkårene kan ha blitt endret siden dette.

T I L B U D  T I L  F A M I L I E R
Selskap Pris  

per år*
Reise- 

varighet
Reisegods 

totalt
Maks per 

enkelt- 
gjenstand

Kontanter Forsinket 
bagasje  

(4 timer+)

Hotell ved 
forsinket 

avgang

Egen-
andel

Storebrand 1382 45 dager 100 000 15 000 3000  
per person

3000  
per person

3000  
per person

1000

Eika 1573 77 dager 120 000 15 000 6000 per 
skadetilfelle

6000  
per person

Inntil 20 000 
per skadetilfelle

500

Tryg 1193 45 dager 20 000 per 
person

6000 3000 2000  
per person

1500  
per person

1000

DNB 1610 45 dager 60 000  
per familie

15 000 3000  
per person

2500  
per person

Inntil 5000 
per familie  

per døgn

500

Gouda 1695 45 dager 40 000  
per familie

6000 3000 
per familie

4000 
per familie

3000 
per familie

1000

KLP 1926 60 dager 25 000 
per familie

15 000 6000 
per familie

5000 
per person

4000 
per familie

Ingen

Sparebank 1 1877 70 dager 700 000 10 000 6000 
per skadetilfelle

5000 6000 Ingen

Frende 2165 75 dager Ubegrenset 40 000 10 000 6000 
per person

6000 
per person

Ingen

Gjensidige 2604 70 dager Ubegrenset 20 000 5000 5000 
per person

5000 Ingen

Europeiske 2207 45 dager 200 000 40 000 10 000 
per skadetilfelle

5000 
per person

Ubegrenset Ingen

Samtlige forsikringer inkluderer sykdom på reise, rettshjelp og avbestilling. Merk at dette er generelle beløp av dekningsbetingelser. Alle forsikrings-
selskap vil operere med unntak i spesielle tilfeller. Det er forskjell på hvor flinke selskapene er til å spesifisere vilkårene sine. Hos noen kommer det klart 
frem om kontanter, forsinket bagasje og hotell ved forsinket avgang gjelder per person eller per familie. Hos enkelte er det ikke spesifisert i det hele 
tatt. Prisene og vilkårene tar utgangspunkt i selskapenes basis helårsforsikringer. Noen av selskapene tilbyr også dyrere alternativer med bedre vilkår.

– Jeg skjønner ikke at de tør, sier 
forbrukerøkonom Elin Reitan.

Det er en ny undersøkelse fra 
Nordea som viser at fem prosent av 
nordmenn reiser til utlandet uten å 
være dekket av reiseforsikring. Om 
andelen multipliseres med befolk-
ningen over 19 år, tilsvarer dette 

109 000 nordmenn.
– Jeg synes det er oppsiktsvek-

kende at så mange reiser på ferie 
uten reiseforsikring. Jeg skjønner 
ikke at de tør. Spesielt viktig er 
det for de som skal til utlandet 
å forsikre seg, for skulle noe skje 
kan det blir svært dyrt dersom du 

ikke har forsikring, sier Elin Reitan, 
forbrukerøkonom i Nordea.

– Det kan få katastrofale følger 
for din privatøkonomi. Skulle du 
for eksempel havne på sykehus når 
du er i utlandet er det sannsynlig 
at regningen blir stor, og uten for-
sikring må du dekke dette fra egen 

lomme. Det er heller ikke uvanlig å 
bli utsatt for tyveri på ferie. Mange 
av oss reiser rundt med mye og 
kostbart teknisk utstyr, som iPader 
og mobiltelefoner som er dyrt å 
erstatte, understreker hun.

100 000 nordmenn reiser uten forsikring

Se hva selskapene tilbyr:
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FORBRUKER BÅTKJØP
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Wiggo Ryhjell reiste til Sverige for å oppfylle 
båtdrømmen. Å kjøpe båt utenlands kan  
lønne seg, mener ekspertene.    
Tekst: KIM DANIEL LINDEGAARD Foto: SVEIN ANDRÉ SVENDSEN

FORNØYDE: Stine Rådahl og Wiggo Ryhjell er 
i gang med å planlegge seilturer til Lofoten 
og Tromsø. – Det gjelder å benytte sjansen 
nå som vi har fått den hjem, sier ekteparet 
om sin nyinnkjøpte båt.

Slik gjør du båt-
kupp i utlandet    
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FORBRUKER BÅTKJØP

H
an hadde  sett etter båt i lang tid, 
men fant ikke akkurat det han 
ønsket seg. Dermed begynte 
Ryhjell å undersøke mulighete-
ne for å kjøpe båt i utlandet. Der 
skulle det vise seg å bli full klaff.

– Plutselig satt jeg med to 
gode alternativer, én båt i Eng-

land og én i Sverige. Etter å ha vurdert nøye frem og til-
bake bestemte jeg meg for å gå for den siste, sier Ry-
hjell.

Det finnes kun ett eksemplar av båten han kjøp-
te seg. Den ble bygget i Danmark på oppdrag av en ja-
pansk kunde på begynnelsen av 90-tallet, og siden har 
den vært i Japan, Danmark og Sverige. Etter en total-
renovering endte den opp med svenske eiere i 2010, og 
nå er den trygt i havn hos Ryhjell og kona Stine Rådahl 
på Tjøme.

– Jeg valgte denne båten fordi den er spesiell, ek-
stremt godt bygget, og fordi den var et godt kjøp. Den 
har høy kvalitet og ekstrautstyr som det ville kostet 
meg mye å kjøpe. I tillegg er det lagt ned mange ar-
beidstimer og ressurser i båten. Jeg er ganske sikker 

på at den er verdt mer enn 1 250 000 med norsk moms 
som jeg ga for den, forteller han.

Advokat Nils E. Tangedal  spesialiserer seg på båtjuss, og 
mener det er svært gode muligheter for å spare penger 
på båtkjøp i utlandet.

– På enkelte båter er det dramatiske prisforskjeller. 
I mange land er det vanlig at båter går på leasingavta-
ler, og disse selges etter noen år med et betydelig ned-
rykk i prisen. Italia og Tyrkia, for eksempel, har mye å 
velge mellom, sier Tangedal, som også er kjent under 
navnet Båtadvokaten.

Ansvarlig redaktør i Båtliv og Seilmagasinet, Ole 
Henrik Nissen-Lie, er av samme oppfatning. Han for-
teller at det er et stort potensial for å få tak i båter til 
fordelaktige priser, kanskje spesielt i Middelhavet.

– Finanskrisen og luksusskatt i kombinasjon med 
dyre båtplasser gjorde at mange måtte selge flotte bå-
ter til en rimelig penge, opplyser han.

Selv om det kan  være kroner å spare, understreker Nis-
sen-Lie at det er flere ting man bør være oppmerksom 
på ved kjøp av båt utenlands.

 BKonstruktør: Jan 
Kjærulff 
 BByggekostnad 
1993: DKK 6 mill.
 BSkroget: Sveiset 
i aluminium hos 
Brødrene Øland i 
Fåborg og lakkert 
hos Mogens Marxen 
Yacht værft AS.
 BBygget for: Akira 
Uda (Japan).
 BGodkjent/sertifi-
sert: Lloyds
 BLengde: 13,65 m
 BBredde: 3,99m
 BVekt: 14 200 kg
 BKjøl:  4000 kg
 BDyptgående: 2,2m
 BMastøyde: 21 m
 BSeilareal: 92 m2. 
 BSpinnaker: 110 m2.

FA K TA

WIGGO
RYHJELLS  
BÅT
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– Det er viktig å være klar over at en båt kjøpt i utlan-
det må tolles inn, og det tilkommer merverdiavgift på 
båter kjøpt i utlandet ved innførsel i Norge. Derfor er 
det en del selskaper som tilbyr såkalte yacht manage-
ment-avtaler til nordmenn som vil kjøpe båt i Middel-
havet. Denne avtalen går i korthet ut på at du kjøper en 
båt til lav pris, som settes i charter i en avtalt periode – 
gjerne fem år. I denne tiden finansierer du kjøpet med 
leieinntekter. Når leieperioden er ute, kan du eventuelt 
ta båten hjem til sterkt nedskrevet pris og dermed la-
vere avgiftsgrunnlag.

For å unngå ekstra  kostnader og utgifter mener Nis-
sen-Lie at det er en nødvendighet å undersøke båten 
grundig og være påpasselig med at den blir registrert 
over til deg som kjøper. Det bør heller ikke betales for-
skudd uten garantier.

– Det finnes eksempler på folk som har kjøpt båter 
som viser seg å være oppussingsobjekter, og det er 
nordmenn som er blitt svindlet ved kjøp av båt i Hellas, 
hvor selger ikke har omregistrert båt til ny eier i skips-
registeret. Dette har for øvrig også forekommet i Nor-
ge, sier han.

En litt større båt består av en rekke komponenter: 
motor med drev eller aksling, toalett og skroggjen-
nomføringer, elektrisk anlegg, bysse som ofte har gass-
opplegg, ventilasjon, drivstoff- og vanntanker, slanger, 
lensepumper og filtre, navigasjonsutstyr, vinsjer og 
kanskje generatorer og thrustere samt dekkutstyr. En 
seilbåt vil i tillegg har rigg og seil.

– Jeg pleier å si at man kjøper det man ser der og da. 
Det er en sjanse å ta, for man har ikke de samme rettig-
hetene ved kjøp av båt i utlandet som i Norge. Om du 

etter noen måneder skulle oppdage feil og mangler ved 
båten, kan det være vanskelig å få kompensasjon, sier 
advokat Nils E. Tangedal.

Hans viktigste råd  er å være oppmerksom på dokumen-
tasjon. Jo mer du greier å skaffe til rette, desto bedre 
er mulighetene for et vellykket kjøp.

– Å ha papirene i orden er alfa og omega. Det vil være 
til hjelp både når du skal frakte båten hjem til Norge, og 
hvis noe skulle oppstå i etterkant. Få oversikt over tidli-
gere eierforhold og be selgeren om å sende over så mye 
informasjon som mulig, tipser Tangedal.

Pris er også et nøkkelord. Det er ikke nødvendigvis 
slik at du skal nøye deg med den oppgitte salgssum-
men, mener Båtadvokaten.

– Det er stort potensial for å få ned prisen i utlandet. 
Med tanke på at du kjøper det du ser der og da, bør 
dette reflekteres i hva du gir for båten. Man bør rett 
og slett iberegne i prisen at uante kostnader vil opp-
stå, og at det sannsynligvis vil bli vanskelig å få kom-
pensasjon for dette.

Båtkjøper Wiggo Ryhjell  ønsket seg færrest mulig over-
raskelser. Derfor fikk han en profesjonell besiktelses-
mann i Sverige til å taksere båten. I tillegg ble kjøpet 
gjort gjennom megler, noe som ga sikring for trygt 
oppgjør og dialog med selger.

– Det kostet meg 10 000 svenske kroner, men det 
var verdt det. Å ha en ugildet tredjepart som kan an-
slå verdien og utpeke eventuelle feil og mangler, tror 
jeg vil lønne seg i lengden. Det ga meg en trygghet, og 
jeg slapp en eventuell diskusjon med selger i etterkant, 
sier han. 

Det finnes en rekke 
nettsider som er 
nyttige for å søke 
opp brukte båter 
i utenlandske far-
vann:

boats.com
boattraderonline.
com
no.yachtworld.com
apolloduck.com
apolloduck.co.uk
apolloduck.ie
boatshop24.co.uk
uk.boats.com
blocket.se
dba.dk
udkik.dk
leboncoin.fr
allegro.pl

 BDet er viktig å 
besiktige bruktbåten 
på land.

 BPrøvekjør brukt-
båten på vann.

 BBruk nesen, det 
skal ikke lukte mugg, 
kloakk eller drivstoff.

 BBruk båttakst-
mann dersom du 
ikke har peiling på 
båt.

 B Skriv alltid kjøps-
kontrakt. Da står du 
sterkere ved en even-
tuell tvist senere.

 B Få med opplys-
ninger om tidligere 
skader samt garanti-
er fra selger skriftlig i 
kontrakten.Det er en sjanse å ta, for man har ikke de samme 

rettighetene ved kjøp av båt i utlandet som i Norge.
NILS E. TANGEDAL, ADVOKAT, SPESIALIST PÅ BÅTJUSS

Steder
å lete

F A K T A

HUSKELISTE 
FØR
BÅTKJØPET

ANBEFALER ORDEN: – Å ha papirene i orden er alfa og 
omega, sier advokat Nils E. Tangedal.

ANBEFALER MIDDELHAVET: Ansvarlig redaktør i Båtliv 
og Seilmagasinet, Ole Henrik Nissen-Lie.
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FORBRUKER GUIDE

HALLGEIR
 KVADSHEIM

Du kan tjene 
skattefrie kro-
ner ved å male 
naboens gjerde, 
selge aksjefond 
på riktig tids-
punkt og leie 
ut hytta en uke 
eller to. 

Hallgeir Kvadsheim

SLIK TJENER
DU TUSENER 

SKATTEFRITT!

SKATTEFRITT 1: Du kan klippe gress for inntil 6 000 kroner hvert år, uten å betale skatt for det.  Foto: NTB Scanpix



0
0
0

DINE PENGER    NR. 8 2018

SLIK TJENER
DU TUSENER 

SKATTEFRITT!

SKATTEFRITT 1: Du kan klippe gress for inntil 6 000 kroner hvert år, uten å betale skatt for det.  Foto: NTB Scanpix

D
et er ikke slik  at du betaler en flat 
skatt på alle inntekter og alle 
gevinster. Det er store fribeløp, 
unntak og beløpsgrenser som 
gjør at du kan tjene svært mye 
fullstendig skattefritt hvis du 
trår riktig. 

SKATTEFRIE FRYNSEGODER
I tillegg finnes det en rekke frynsegoder som er skat-
tefrie eller med store fribeløp, som fri avis, subsidiert 
lunsj eller gratis mobil og bredbånd. Det kan derfor 
lønne seg å bytte ut lønn med disse, hvis det er mulig 
av arbeidsgiver. Dette har vi gått gjennom i en tidlige-
re utgave.

Her er de viktigste skattefrie inntektene:

UTNYTT FRIKORTET
Du betaler verken skatt eller trygdeavgift før inntekten 
din bikker 55 000 kroner. I perioder har man jo lav inn-
tekt, for eksempel mens man studerer, eller mens man 
jobber redusert. Tjener du mer enn 55 000 kroner, fy-
ker skatteprosenten opp til 25 % på den neste krona. 
Mange tror at man også må betale skatt på de første 
55 000 kronene hvis man bryter grensen på frikortet. 
Slik er det ikke. 

TJEN NYE 60 000 SKATTEFRITT
Har du allerede bikket 55 000 kroner i lønnsinntekt? 
Slapp av, du behøver likevel ikke føre opp alle inntekter 
i selvangivelsen. Mal onkels gjerde, klipp naboens plen. 
Du kan motta inntil 6000 kroner skattefritt fra hver 
oppdragsgiver hvis du gjør jobber i private hjem. Du 
kan tjene totalt 60 000 kroner årlig på denne måten. 
Gjør du en jobb for et idrettslag eller en annen frivil-
lig organisasjon, er den skattefrie grensen hele 10 000 
kroner i løpet av året. Er du student? Disse inntektene 
reduserer heller ikke støtten fra Lånekassen. Men du 
kan ikke gjøre skattefrie jobber som er del av din ordi-
nære næringsvirksomhet. En maler kan ikke gjøre små 
malejobber skattefritt selv om hver enkelt jobb utføres 
i private hjem og er under 6000 kroner.

HVA MED HOBBYINNTEKTER?
Tjener du penger på hobbyen din? Det er i hovedsak 

skattefritt, men grensen mellom hobby og næring er 
ikke klart definert. Det finnes få beløpsgrenser. Skat-
teetaten vurderer det enkelte tilfelle og har sin egen 
sjekkliste. En hobby ansees som næring hvis den:

* Drives for egen regning og risiko
* Har et visst omfang
* Er egnet til å gå med overskudd over tid
* Tar sikte på en viss varighet
Blir det treff på ett eller flere av disse punktene, er 

det større risiko for at inntektene blir vurdert som 
skattepliktig næringsvirksomhet i stedet for skattefri 
hobbyinntekt.

HVA MED BÆRENE?
Det finnes imidlertid en konkret beløpsgrense når 

det gjelder sanking av bær og andre hage- og natur-
produkter. Så lenge du tjener under 4000 kroner år-
lig på dette, blir det skattefritt. Merk at beløpsgren-
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sen gjelder for hvert enkelt familiemedlem. Et ektepar 
kan altså selge bær, frukt osv for 8000 kroner i året 
uten skatt. 4000-kronersgrensen har stått urørt si-
den 1984. Beløpet burde egentlig vært dobbelt så høyt 
skulle det holdt tritt med prisstigningen.

HVA MED KUNSTEN MIN.  
OG MYNTENE? FRIMERKENE?
Det er også unntak for gevinster av samlegjenstander. 
Selv om du selger malerier eller myntsamlingen for fle-
re millioner kroner, blir det skattefritt.

HVA MED BLOGGEN MIN?
Flere bloggere har fått skattesmell på grunn av at de 
trodde inntektene var skattefrie. Men hvor går gren-
sen? Heller ikke her vil skatteetaten gi en beløpsgren-
se, men viser til listen ovenfor.

I praksis blir det ikke stilt strenge krav til «varighet 
og omfang». Det viktigste kriteriet er om aktiviteten 
er «egnet til å gi overskudd». Overskuddet må kunne 
dekke en rimelig forrentning av det du har investert for 
å drive aktiviteten, og må kunne forventes å gi en rime-
lig lønn sett i forhold til den innsatsen du har lagt ned.

Det kan være vanskelig å vurdere om «forrentnin-
gen» eller «lønnen» er innenfor eller ikke. Men du skal 
uansett opplyse om eventuelle inntekter i skattemel-
dingen, så får myndighetene vurdere ditt tilfelle. Husk 
også at blogginntekter ikke bare gjelder annonseinn-
tekter, men også sponsede produkter og gratispro-
dukter/gaver med økonomisk verdi, som sminke, bø-
ker, klær, reiser osv. 

TREKK FRA KOSTNADENE
Det er ikke bare ulemper ved å ha skattepliktig næ-
ringsvirksomhet. Det gir nemlig fradragsmuligheter: 
Du kan få fradrag for kostnader som relaterer seg til 
virksomheten, slik som PC, mobilutgifter, bredbånd, 
fotoutstyr osv. Er det momsplikt, kan du også trekke 
fra inngående merverdiavgift.

IKKE FØR OPP: Uansett! Er du i tvil om pengene du 
tjener på hobby/fritida, er skattepliktige, kan du opp-
lyse om størrelsen og gi detaljer på et eget ark som du 
legger ved selvangivelsen. Ikke før opp inntekten di-
rekte i skattemeldingen – ellers risikerer du bare at 
likningskontoret beskatter kronene uten å vurdere sa-
ken nøyere.

TIPPEGEVINSTER
I utgangspunktet er gevinster fra utenlandske 
spill skattepliktige når gevinsten overstiger 10 
000 kroner. Det er hele gevinsten, minus innsat-
sen i det konkrete spillet, som normalt skal beskat-
tes som kapitalinntekt med 23 %. Det er imidler-
tid en rekke unntak. Gevinster fra følgende spill og 
trekninger er skattefrie:

 B spill arrangert av Norsk Tipping AS, som Lotto,  
 Viking Lotto, Tipping og Oddsen

SKATTEFRITT 2: Så lenge du ikke selger bær for mer enn 4000 kroner, må du ikke 
betale skatt for det.  FOTO: NTB Scanpix

 B totalisatorspill omfattet av totalisatorloven (Rikstoto)
 Butlodning etter lotteriloven, bl.a. Quick-lotteri og bingospill
 Bpengespill og lotterier i et annet EØS-land som tilsvarer  

 spill eller lotterier som lovlig tilbys i Norge, og som er  
 underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemlandet

 Boffentlig tilgjengelige tiltak arrangert av massemedier 

SØK STIPEND
Skaff deg Legathåndboken. Der finner du over 2000 
stipender og legater. Du kan også søke gratis på net-
tet via www.legathandboken.no eller legatsiden.no. For 
studenter er dette som regel skattefrie penger. For an-
dre vil reisestipend være skattefritt så lenge beløpet 
går til dekning av reisekostnadene, mens arbeidssti-
pend i hovedsak er skattepliktig inntekt når de har til-
knytning til et arbeidsforhold. 

SELG FOND OG AKSJER SKATTEFRITT
Det er smart å spare i eget navn – ikke barnas. Da skjer-
mes sparepengene fra overformynderiet, og barnet 
slipper støttekutt i Lånekassen. Men ikke vent med å 
overføre aksjer eller aksjefond helt til barna skal eta-
blere seg. Gjør det mens de fortsatt studerer – eller av 
andre grunner har lav inntekt. Da kan nemlig barna sel-
ge aksjene eller fondsandelene skattefritt – og reinves-
tere pengene i nye fond eller aksjer. Dette er fortsatt et 

SKATTEFRITT 3: Å 
spille hos utenland-
ske bettingselskaper 
er skattefritt så lenge 
du ikke vinner mer  
enn 10 000 kroner.  
FOTO: NTB Scanpix
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SKATTEFRITT 4: Selger du mynt- seddel- eller frimerkesamlingene din, slipper du å betale skatt for gevinsten. FOTO: Fredrik Bjerknes

lite kjent skattetriks – som kan spare dere for titusen-
vis av kroner.

I alderen 17–25 år har man ofte en lav bruttoinntekt, 
for eksempel fordi man studerer, drar på loffen eller er 
i militæret. Selger barna fond eller aksjer i denne peri-
oden, kan hele gevinsten bli skattefri! Da bør du pas-
se på følgende:

 BPersoner over 17 år kan ha inntil 54 750 kroner samlet i  
 kapitalinntekter i året (tilsvarende personfradraget), uten  
 at det utløser skatt på gevinsten. 

 BHvis det er aksjegevinster, er fribeløpet litt mindre: 41 165  
 kr i gevinster. Justeringsfaktor på 1,33. Du sparer dermed  
 inntil 9468 kroner i skatt i år!

 BForutsetningen er at lønnsinntekten ikke overstiger 31  
 800 kroner (minstefradraget) det samme året.

 BKombinasjonen arbeidsinntekt og kapitalinntekt kan ikke  
 overstige 86 550, sum av minstefradrag og personfradrag.

Det er ikke slik at det blir skatt fra første krone straks 
gevinsten bikker personfradraget på 54 750, men det 
blir skatt på det overskytende.

I desember vet du bedre hvor mye du har tjent i løpet 
av inneværende år, og kan enkelt selge så mange fond-
sandeler før nyttår at du slipper gevinstskatten.

LEI UT SKATTEFRITT
Halve boligen: Leier du ut én eller flere hybler i huset 
ditt, er leieinntektene skattefrie selv om utleien varer 

hele året. Det samme gjelder hvis du leier ut ett eller 
flere rom i leiligheten din. Men kravet er at de samlede 
leieinntektene ikke overstiger (den anslåtte) leieinn-
tekten av den delen du selv bebor. 

Unntak
Fra og med inntektsåret 2018 er det vedtatt egne 

skatteregler for såkalt korttidsutleie i egen bolig. Lei-
er du ut din egen bolig mindre enn 30 dager, vil de før-
ste 10 000 kronene være skattefrie, og av det oversky-
tende beløpet regnes 85 % som skattepliktig inntekt. 

Eksempel: Du leier ut et rom i leiligheten din noen 
helger i året via Airbnb. Det tjener du 18 000 kroner på. 
Skatten blir da 8000 x 85 % x 23 % skatt = 1564 kroner

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

PSS: Leier du ut hele boligen, men mer enn 30 dager, 
er det fremdeles mulig med skattefrie leieinntekter, så-
framt inntektene er under 20 000 kroner. Men pass på! 
Bikker leieinntektene 20 000-kronersgrensen, er hele 
leieinntekten skattepliktig fra første krone! 

Hytta
De første 10 000 kronene er uansett skattefrie. Eier 

du flere hytter, gis et fribeløp for hver eiendom. Har du 
høyere utleieinntekt, beskattes bare 85 % av det over-
skytende. Og skattesatsen er bare 23 %. Hvis vi leier ut 
ei hytte for 25 000 kroner brutto, forsvinner bare 2900 
kroner i skatt.  
dinepenger@dinepenger.no

 Er du i tvil om pengene du tjener på hobby/fritida, er skattepliktige, 
kan du opplyse om størrelsen og gi detaljer på et eget ark
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FORBRUKER PRISTILSYNET

Slik kjøper 
du sekk 
som både 
ryggen og 
lomme-
boken 
liker.
Tekst: GEIR RØED

Pakket og klar for   tur
T

ursekker for en  dagstur eller helgetur koster 
fra noen hundrelapper og opp til flere tusen. 
Men hva er kvalitetsforskjellen mellom billi-
ge og dyre sekker?

– De fleste sekkene er gode. Mange av sekkeprodu-
sentene vet at det er lurt med et godt bæresystem. 
Dermed handler det mye om smak og behag, som hvil-
ken størrelse og hvilke detaljer du ønsker, sier Sandra 
Lappegard Wangberg, test- og utstyrsredaktør i bla-
det UTE.

Hun mener spesielt de mange skandinaviske sekke-
produsentene tilbyr gode produkter.

– De kjenner terrenget vi går i, og har et bevisst for-
hold til det i utviklingen av sekkene sine.

Hennes kollega i  Den Norske Turistforening, Nils 
Bloch-Hoell, som har vært utstyrskonsulent i Turistfo-
reningen i mange tiår, er enig i at mange sekker er gode. 
Men han synes bærekvaliteten varierer noe mer.

– Dessuten utgjør ofte sømmene en forskjell, samt 
hvor gjennomtenkte løsningene er, sier Bloch-Hoell – 
før han forteller noe som kan være svært nyttig å vite:

– Mange er opptatt av å ha lett turutstyr. Men det er 
viktig å være klar over at de superlette sekkene ikke er 
like slitesterke.

– Hvorfor?
– Man får mye lettere rifter i stoffet enn på standard-

sekkene. Man får mest for pengene ved å velge en stan-
dardsekk. Da holder sekkene mye lenger.

Bloch-Hoell har prøvd  det meste av turutstyr, og er en 
viktig bidragsyter til de grundige testene i medlemsbla-
det Fjell og Vidde. Han mener man får gode sekker fra 
1000 kroner og oppover.

– Men ikke kjøp på nett. Sekkene må prøves og sjek-
kes grundig før kjøp. Spesielt hvis du er under 1,60 el-
ler over 1,90 høy. Det er utenfor standardlengdene til 
produsentene.

PÅ LANGTUR: Pappa Waqas Azeem med sønnene Rohail (t.v.), Subhaan og kona Saima. (Foto: NRK).
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Pakket og klar for   tur
PAKKER OG DRAR: Nils Bloch-Hoell 
med en seks kilos sekk. Den inneholder 
alt han behøver for en helg i marka. 

– Hva synes du om de aller billigste sekkene som 
kjedene selv produserer?

– De har gjerne mindre finesser og er ikke så lette. 
Men også de kan være bra. 

Han anbefaler å kjøpe sekker som har en innvendig 
lomme for verdisaker. 

– Ikke alle sekkene har det. Det er også praktisk med 
sekker hvor bæreselen kan flyttes opp og ned avhengig 
av lengden på brukeren. Men husk at ekstra lommer og 
finesser øker både vekten og prisen.

Flere tester  viser at mange sekker har god kvalitet. Det 
svenske forbrukerbladet Råd og Rön har testet sekker 
på 40–50 liter, og konkluderer med at de aller fleste er 
gode – også når det gjelder vanntetthet og slitestyrke. 
Bladet anbefaler å ikke se blindt på antall liter, men også 
på hvordan hovedrommet og lommene er utformet.

TV 2 har testet dagstursekker, mens Test.no har sett 
på sekker for flere dagers vandring. Også disse testene 

konkluderer med at mange av sekkene har god kvalitet. 

Mange av oss har  gjerne flere tursekker hjemme i bo-
den. Det er ikke nødvendig, mener Sandra Lappegard 
Wangberg i magasinet UTE.

– Det er bedre å kjøpe én sekk med god passform for 
din rygg som kan brukes til flere forskjellige turer.

Hun har ett viktig tips til dem som vil se opp – enten 
det er mot fjelltoppen eller solen.

– Sjekk at hodet ditt går over toppkanten på sekken. 
Med fullpakket sekk irriterer jeg meg ofte over sekker 
som stanger i bakhodet når jeg løfter blikket.

Lappegard Wangberg anbefaler å bruke tid på kjøps-
prosessen, og ikke kjøpe billig bare for å spare penger.

– Det handler om turopplevelsen. Går du med en sekk 
som du hele tiden må justere og rette på, kan man miste 
litt av turgleden. Samtidig må man ikke ha en spesial-
tilpasset sekk med alle løsninger dersom man bare går 
dagsturer innimellom. 

KVALITET: Sandra 
Lappegard Wang-
berg mener mange 
av sekkene som sel-
ges i norske butikker 
har god kvalitet. Her 
er hun på vei opp 
mot Uranostind i 
Jotunheimen – uten 
sekk.  Foto: UTE

Går du med en sekk som du hele tiden 
må justere og rette på, kan man miste 
litt av turgleden.
SANDRA LAPPEGARD WANGBERG, 
MAGASINET UTE
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Vil du gjøre et 
godt kjøp?  
Her er noen av 
testvinnerne 
denne måneden. 

Best i test
Vaskemiddel
TV 2 har testet 10 vaskemidler i ka-
tegorien pulver, puter og flytende. 
Konklusjonen er at puter gir best 
resultat, pulver dårligst.

KRITERIENE I TESTEN:
BBI testen er identiske T-skjorter på-

ført en spiseskje med kakao, makrell 
i tomat, egg, tran, blåbærsyltetøy og 
barnemat (som inneholder rotfruk-
ter, laks og sitron). Karakterene er 
gitt etter vaskeresultat.

TESTVINNER: Blenda vaskekapsler. 
En svak, gjennomsiktig flekk synes 
fra tranen i godt lys. Elles plettfri.

Les hele testen på: TV2.NO

Testfakta og Norsk Automo-
bilforbund (NAF) har kåret det 
tryggeste barnesetet. Testpa-
nelet erfarte store forskjeller 
på hvor enkle setene var å mon-
tere, noe som ble utslagsgiven-
de for resultatet.

KRITERIENE I TESTEN:
BBBeskyttelse ved sammenstøt:
BBFrontkollisjon (50 prosent)
BBSidekollisjon (20 prosent)
BBMontering og bruk (30 prosent)

TESTVINNER: Det britiske labo-
ratoriet British TRL har på opp-
drag fra NAF og Testfakta testet 
åtte beltestoler for barn i vekt-
klassen 15–36 kilo. Hadde barne-
stolene vært målt utelukkende 
ut ifra beskyttelse når ulykken 
er ute, ville Britax Röhmer KidFix 
II Sict gått av med seieren. Men 
et for komplisert design skaper 
stor fare for feil montering, me-
ner testpanelet. 

Det trekker scoren kraftig 

ned. Enkel å montere er deri-
mot Cybex Solution M-fix som 
for øvrig får høye karakterer i 
samtlige kategorier. Dette setet 
vinner dermed testen klart med 
en score på 4,3 av 5 mulige 
poeng. 

Britax Röhmers modell tar 
delt annenplass sammen med 
MaxiCosi Rosi XP Fix. De opp-
nådde begge 3,9 poeng.

Les hele testen på: Naf.no

Barneseter Fersk  
potetmos
Matkontrollen i TV 2 ba flere kok-
ker teste utvalget av fersk potet-
mos. Resultat var alt fra sjokkeren-
de dårlig til positive overraskelser.

KRITERIENE I TESTEN:
BBSmak
BBKonsistens

TESTVINNER: Rema 1000 har rikti-
gere konsistens og klart bedre smak 
enn konkurrentene. Panelet oppfor-
drer likevel alle å lage potetmosen 
selv, da det gir bedre resultat.

Les hele testen på: TV2.NO

T E S T V I N N E R :  

F E R D I G  P O T E T S T A P P E

T E S T V I N N E R : 
B L E N D A  V A S K E K A P S L E R

T E S T V I N N E R :  
C Y B E X  S O L U T I O N S

FORBRUKER PRODUKT
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Redd for hva som skjer i hjem-
met ditt når du ikke er der?  
TV 2 har testet fire alternativer 
som sender bildene rett til  
mobiltelefonen din.

KRITERIENE I TESTEN:
BBFunksjonalitet
BBBrukervennlighet
BBBilledkvalitet

TESTVINNER: Netato 
Welcome tar seieren. Ka-

meraet tar bilder med 
god oppløsning og 

scorer dessuten 
høyt på bruker-

vennlighet. 
Den tilhørende appen 

lager en tidslinje som regis-
trerer alle hendelser. Som den 
eneste i testen markerer denne 
appen hendelsen med et ikon 

som forteller om det er kjæle-
dyret ditt, et familiemedlem 
eller en ukjent person som har 
aktivert utløseren. 

Kameraet gir dessuten mulig-
het til å lagre opptakene på et 
minnekort, i en server eller i en 
sky. Testpanelet slår fast at det 
siste er å anbefale da tyvene kan 
stjele minnekort og servere om 
de oppdager kameraet. 

Testpanelet liker også de-
signet, som ikke tiltrekker seg 
for mye oppmerksomhet fra 
uvedkommende.

Les hele testen på: TV2.NO

Treningsklokke
Ferdig med treningsøkta, fornøyd, men usikker 
på om du kunne ha gitt enda mer? Tek.no har kå-
ret den beste treningsklokken.

KRITERIENE I TESTEN:
BBTesten tar for seg klokker som koster mindre 

enn 2500 kroner.
BBPulsmåling
BBSmart- og aktivitetsfunksjoner
BBTreningsfunksjoner
BBAnalysefunksjoner

TESTVINNER: Polar M430 har riktignok en kjede-
lig urskive, men en kjempefordel i gode rapporter 
og treningsanalyser. Testpanelet mener det er de 
viktigste en treningsklokke skal være god på. Klok-
ken oppnår 8 av 10 mulige poeng. Garmin Forerun-
ner tar annenplassen med 7,5 poeng.

Les hele testen på: TEK.NO

Slagbormaskin
Med en slagbormaskin kan du borre hull i det 
meste. Svenske Råd & Rôn har testet 30 og kå-
ret en vinner.

KRITERIENE I TESTEN:
BBFunksjonalitet
BBBrukervennlighet
BBHoldbarhet
BBSikkerhet
BBManual
BBAnvendelighet

TESTVINNER: Bosch Professional GSB 16 RE får 
80 av 100 mulige poeng i testen. Denne maskinen 
scorer høyest av alle på boring med slagfunksjon, 
men dårligst på skruing. Bosch PSB 1000–2 RCE 
og Metabo SBE 1300 deler annenplassen med 
sine 78 poeng.

Les hele testen på: RADRON.SE

T E S T V I N N E R :  S A M S U N G  T A B  S 2  9 . 7 T E S T V I N N E R :  B O S C H  P R O F .  G S B  1 6  R ET E S T V I N N E R :  P O L A R  M 4 3 0

Overvåkning i stua

Android-nettbrett
Det er en av de litt eldre modellene som går til 
topps når de androide nettbrettene kniver om 
best i test-tittelen hos Lyd og Bilde.

KRITERIENE I TESTEN:
BBBilde
BBLyd
BBYtelse 

TESTVINNER: Samsung Tab S2 9.7 T813 er ikke 
best på alt, men ikke direkte dårlig på noe. Test-
panelet synes at OLED-skjermen ser imponeren-
de ut, man får bra lyd i hodetelefonene og det er 
tynt og deilig og holde i. Det er også raskt nok for 
de fleste krevende spillene. Generelt føles det som 
en trygg og bra investering om man skal ha et An-
droid-nettbrett, er konklusjonen.

Les hele testen på: LYDOGBILDE.NO

T E S T V I N N E R :  N E T A T O  W E L C O M E
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SPØR HALLGEIR

SEND INN  
SPØRSMÅL
HALLGEIR 
KVADSHEIM,  
SIVILØKONOM

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

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

 B SVAR: I dag er det mulig å 
binde renten i fem år til 2,75 
prosent. Hvis den flytende 
renten forblir like lav som i 
dag i hele femårsperioden, ta-
per du ca. 94 000 på å binde 
totalt, eller ca. 14 400 kr per 
år, etter skatt. Stiger den med 

0,25 pp per år i samme perio-
de, taper du 12 500 kr totalt. 
Men skulle renten stige jevnt 
til 5 prosent, sparer du rundt 
94 000 kr på å binde. 

Det vil mest sannsynlig ikke 
lønne seg å binde renten. Det 
gjør svært sjelden det. Du ved-

der i så fall mot resten av mar-
kedet. Så, ja, det er primært 
bedre nattesøvn man betaler 
for. 

Men sannsynligheten for å 
tape SVÆRT mye penger er 
begrenset i årene fremover.

Binde eller flyte?
Jeg skal ta opp lån på 2,5 millioner og frykter renteøkning. 1. Hva kan man 
maksimalt kan «tape» på å binde renten? 2. Hvor mye man kan «spare» i det 
høye scenarioet? Er sannsynligheten for å spare så liten at man i realiteten 
betaler for nattesøvnen?

BINDE ELLER FLYTE? Sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank har holdt et svært lavt nivå på rentene 
her i landet over rmange år nå. Men vil det endre seg?  Foto: NTB Scanpix
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P R I V A T  L Å N

Bank eller 
svigerfar?
Jeg skal kjøpe bolig sammen 
med kjæresten min. Vi skal 
ha et eierforhold på 50/50. 
Hun har nok egenkapital til 
ikke å trenge et lån fra ban-
ken, mens jeg må låne 1 milli-
on. Jeg har mulighet til å låne 
dette av svigerfar, men føler 
det er tryggest å gjøre det 
gjennom en bank. Er det noe 
som tilsier at man ikke har 
lov til å låne store summer av 
privatpersoner? Og hvis man 
gjør det, må man da ha ren-
ter og avdrag på lik linje og 
størrelse som hos en bank? 

 B SVAR: Nei, det er ingenting i 
lovverket som tilsier at du ikke 
skal kunne låne store summer 
av privatpersoner. Det fins jo 
en gammel lovregel som forbyr 
såkalte ågerrenter, det vil si 
unormalt høye renter, men jeg 
antar at ikke svigerfar ikke er 
i den kategorien. Din svigerfar 
bør tinglyse lånet, ellers står 
han svakere enn det en bank 
ville gjort. Men for øvrig står 
dere fritt til å avtale avdrag og 
renter ulikt det som ville bli 
gjort i en bank. Men lag en lå-
neavtale og presiser renter og 
datoer for nedbetaling, så blir 
det mindre risiko for uenighet 
i etterkant. Arveavgiften er jo 
avskaffet, så om han krever en 
rente som er langt lavere enn 
normen, vil det ikke pålegges 
arveavgift. Men husk at du må 
sette opp betalte renter og lå-
net i selvangivelsen (det må 
også han huske på), ellers går 
du glipp av 23 prosent rente-
fradrag, og det er jo svært mye 
penger for et lån på 1 mill. 

L Å N

Nedbetaling
Vi er et par på 25 år som har 

fått husbanklån (1,53 pro-
sent rente flytende) og tar et 
lån på ca. 1 950 000 kr. Vi har 
også til sammen kr 480 000 i 
studielån der renten er ca. 2,1 
prosent flytende. Vi er begge 
i full jobb med inntekt på ca. 
kr 74 000 i md. Men vi skal jo 
kjøpe en del møbler osv. og til-
passe oss diverse uforutsette 
kostnader ved leilighetskjøp. 
Med høyde for 5 års avdrags-
frihet på boliglånet. Bur-
de vi prioritere nedbetaling 
av studielån eller boliglån? 

 B SVAR: De flytende rentene i 
henholdsvis Husbanken og Lå-
nekassen blir beregnet på sam-
me måte, men man får en ”ren-

terabatt” i Husbanken som er 
0,6 prosentpoeng høyere enn 
i Lånekassen. Sånn sett skulle 
man prioritert nedbetaling av 
studielån. Men studielånet har 
en rekke fordeler som et hus-
banklån ikke har, som rentefri-
tak ved lav inntekt, arbeidsle-
dighet, rentestopp ved videre 
utdanning osv. Dette er forde-
ler som har en verdi, men har 
dere sikre jobber og er rime-
lig sikre på at dere ikke skal ut-
danne dere videre, teller disse 
fordelene jo ikke like mye. Jeg 
ville nok ikke betalt ned ekstra 
hverken på studie- eller hus-
banklånet, men heller satt av 
pengene på en god sparekon-
to, eventuelt BSU, hvis dere 

ikke allerede har brukt opp mu-
ligheten. Du kan nå få opptil 2 
prosent sparerente i de beste 
bankene, og det er både bed-
re avkastning enn å nedbetale 
husbanklånet, og gir en bedre 
fleksibilitet i økonomien.

S P A R I N G

Rente på  
sparekonto
Mottar akkurat nå penger fra 
et arveoppgjør, ca. 1,5 mill. 
og lurer på hvilken bank det 
kan være smart å sette dis-
se i for å få best mulig ren-
te. Sannsynligvis vil penge-
ne bli stående der i halvannet 
år eller mer før de investe-
res i eiendom. Har i dag ca. 
1,5 mill. i Bluestep, som jeg 
har hatt på en konto der i 
flere år og ønsker en annen 
bank for det nye beløpet, for 
å spre risiko. Statsgaranti-
en er vel bare opp til 1,5 mill.? 

 B SVAR: Enn så lenge er inn-
skuddsgarantien for banker 
som er medlemmer i Banke-
nes sikringsfond på 2 mill., ikke 
1,5 mill. Ditt innskudd i Blues-
tep er derfor fullt ut sikret i til-
felle konkurs. Men fra 1. janu-
ar 2019 KAN denne garantien 
bli redusert til maks. 100 000 
Euro. Dette forhandles det om 
for tiden med EU: Spørsmålet 
er hvor lenge man kan holde på 
den særnorske, høye garanti-
en. I så fall bør du dele opp belø-
pet i to banker. Med din spare-
horisont bør du unngå mer enn 
1 års binding. Du kan få opptil 
1,95 prosent i Bluestep, som er 
bra for et ubundet innskudd, 
selv om Komplett Bank mm til-
byr 2,0 prosent. Det gir 750 kr i 
økt renteinntekt årlig, eller 577 
kr etter skatt. Da må du ”tåle” 
at pengene dine lånes ut igjen 
som forbrukslån og kreditt-
kort. Det er derfor disse ban-
kene tilbyr en rente som ligger 
0,4-0,5 opp over de beste ordi-
nære bankene.

Min kone som er fransk 
statsborger, har arvet 
et betydelig beløp som 
foreløpig er satt inn på 
en fransk bankkonto. 
Ettersom vi har voksne 
sønner og fem barne-
barn burde man kan-
skje fordele arven for å 
senke arveavgiften? 

 B SVAR: Arveavgiften ble avskaf-
fet i 2014, så dere behøver ikke ten-
ke på det når det gjelder fordeling. 
Tidligere var det gunstig å fordele 
beløpet på mange, da det gjaldt ett 
fribeløp per mottager.

Du kan nå få opptil 2 prosent sparerente i de beste bankene, og det 
er både bedre avkastning enn å nedbetale husbanklånet, og gir en 
bedre fleksibilitet i økonomien.
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A R V

Aksjer og 
dødsfall
Hva skjer med aksjene til 
en som dør? Blir de «tvangs-
solgt» eller går de over til ar-
vingene automatisk? Er det 
noe forskjell på aksjer i børs-
noterte selskaper og andre 
aksjer?

 B SVAR: Alle eiendeler, som ei-
endom, fond, børsnoterte og 

ikke-børsnoterte aksjer, vil 
vanligvis overføres direkte til 
arvinger uten å gå omveien om 
et salg. Det kan imidlertid av 
praktiske eller skattemessige 
årsaker være ønskelig å selge 
dem i forbindelse med overfø-
ringen. Det er jo mulig at en av 
arvingene vil overta boligen el-
ler aksjeposten til den avdøde, 
men da må vedkommende nor-
malt kjøpe ut de andre. Hvis 
dette ikke er mulig, for eksem-
pel om verdien er svært høy, vil 
kanskje boligen selges og pen-
gene fordeles lettere til arvin-
gene.

A K S J E S PA R E KO N TO

Før årsslutt?
Jeg sparer jevnlig i aksjefond 
til mine barn og lurer på om 
det kan være lurt å overfø-
re disse til aksjesparekon-
to før året er omme? Da vil jo 
innskutt beløp kunne tas ut 
uten at skatt påregnes og det 
kan jo hende de vil trenge en 
skjerv derfra når de skal stu-
dere. Har det blitt mulig å ha 
flere aksjesparekontoer hos 
samme selskap nå, eller må 
jeg opprette den ene i DnB og 

den andre i Storebrand for 
eksempel?

 B SVAR: Ja, det kan være smart, 
men husk at barn som stude-
rer gjerne har så lav lønnsinn-
tekt, at fondsgevinster uansett 
blir skattefrie. I utgangspunk-
tet skulle det kun være mulig 
å ha én aksjesparekonto (ASK) 
hos hver bank. Dette ble hel-
digvis endret og du kan ha flere 
ASK-er hos hver aktør og flere 
leverandører. Flere banker lar 
deg opprette flere konti som 
du øremerker til barna selv om 
verdiene står på deg selv.

Foto: NTB Scanpix

Er meglerhonorar, takst og andre salgsutgifter fradragsberettiget? 
 

 B SVAR: Ja, men kun hvis gevinsten (tapet) er skattepliktig (fradragsberettiget). Er gevinsten fritatt for 
skatt, fordi du selger en bolig som du har eid og bodd i minst 12 av de siste 24 md., kan du heller ikke føre opp  
kostnadene.
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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
NR. 9/2017 – GJØR LIVET RIKERE

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 
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KONTOUTSKRIFTEN

14 237

Mange ubrukte bukser til Fretex

LOMMEPENGER
Det hender sønnene 
mine hjelper til hjem-
me med å rake løv eller 
rydde søppel, og det 
hender de at de får be-
talt for det.

LUNSJ
Karbonadelunsj på 
den gamle kantinen i 
nyhetsbygget på NRK. 
Vi har en større kanti-
ne, Messa, men dit er 
det for langt å gå.

LOKALAVIS
Jeg flyttet fra Sande-
fjord i 1995, og er av-
hengig av å abonne-
re på lokalavisen for 
følge med på fotbal-
len i byen, noe som jo 
for tiden dessverre er 
mest triste nyheter.

UTEPLASS
Innkjøp av utstyr til 
å bygge en platting 
utenfor huset mitt. 
Det gjorde jeg for å 
komme til hektene et-
ter NRK-streiken.

EN ØL MED GJENGEN
Dette var den dagen 
NRK-streiken var over. 
Jeg tok en øl sammen 
med resten av for-
handlingsutvalget og 
feiret at vi var kommet 
i mål.

Richard Aune, fra 4. mai til 4. juni 2018
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RICHARD AUNE (45),  
LEDER I NRKS JOURNALISTLAG
– Jeg prøver å manøvrere økonomien slik at 
jeg kan ha et så avslappet forhold til penger 
som mulig. Forbruksnivået legges derfor 
slik at jeg alltid har en buffer. Da kan vaske-
maskinen ryke uten at jeg får hetta! Jeg li-
ker heller ikke å ha for mye lån, fordi jeg er 
såpass gammel at jeg vet at rentenivået vi 
har i dag kan endre seg. 
Å spise middag ute iblant synes jeg er en for-

nuftig bruk av penger. Det er noe med å ta 
seg tid til å slappe litt av mellom slagene. El-
lers går det en del til pendling, siden jeg bor i 
Porsgrunn og jobber i Oslo. Jeg foretrekker 
tog, da jeg kan jobbe mens jeg reiser.
Jeg hater å handle klær, fordi det er så kje-
delig. Derfor er jeg ofte altfor rask i prøve-
rommet, og da kommer jeg hjem med ting 
jeg ikke burde ha lagt i posen. Jeg har kjøpt 
mange bukser som Fretex har nytt godt av, 
for å si det sånn! 
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SPARKESYKKEL
Jeg kjøpte meg en ny 
sparkesykkel. Et frem-
komstmiddel som jeg 
sparer utrolig mye 
tid med, enten det er 
på Oslo S eller i NRKs 
ganger.
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Ola O.K. Giæver (63) planlegger 
en grusom revansj i flybransjen. 
Han skal bare håve inn noen mil-
lioner i eiendomsbransjen først.
TEKST: LASSE LØNNEBOTN  

FOTO: HÅKON STEINMO 

   The 
comeback 
    kid
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M
øt meg nede ved  kaia, jeg kom-
mer rett fra fergen i en Tesla 
Model X, sier Ola O.K. Giæver på 
telefon da vi nærmer oss Lyngen 
sentrum. 

– Hvilken farge har du på bi-
len?

– Det er bare jeg som kjører 
Tesla her. 

Like etter ser vi ham bak et åpent bilvindu, i rutete 
skjorte og svarte solbriller. Han hilser med et nikk. 

– Vi drar hjem til meg, bare følg etter, sier han. 
Og akselererer som en racerbil over asfalten. Ett 

sekund senere er han allerede rundt svingen 100 me-
ter lenger borte. Like etter parkerer han utenfor hu-
set sitt, der han stiller seg opp som en cowboy, med en 
hånd på panseret og et selvtilfreds blikk.

– Vi er enkle gutter, vet du. Vi liker å ha det gøy.

Du skal henge  godt med i svingene for å holde følge med 
flygründer, eiendomsbaron, kremmer og pilot Ola Ola-
søn Krogseng Giæver jr. Han var pilot i Widerøe i 33 år 
før han fikk sparken i 2015, han har investert i eiendom 
siden tenårene og brukte 50 millioner kroner av egen 
lomme for å etablere flyselskapet FlyViking, som i de-
sember 2017 måtte innstille driften etter åtte måneder. 
Han kalles en opportunist, «søkkrik og svær i kjeften», 
som en i lokalsamfunnet sier. Men handlekraften er det 
lite å utsette på. 

Bare et drøyt halvår etter FlyViking-konkursen skal 
han nok en gang utfordre Widerøe og den etablerte fly-
bransjen. Mens han gjorde det med brask og bram sist, 
bygger Giæver seg nå opp i det stille. 

– Jeg har fortsatt tro på at det er mulig å få et fly-
selskap på vingene. Men når det blir, vet jeg ikke. Først 
skal jeg la hodet få jobbe i fred, kikke på den blå himme-
len og se med tydelige øyne på mulighetene. Imens skal 
jeg jobbe litt eiendom.  

Etter at FlyViking la ned driften, har det vært bety-
delig aktivitet i holdingselskapet Viking Air Norway 
med blant annet oppkjøp av det svenske flyselskapet 
NextJet. Viking Air er eid av fiskebåtreder Ola Olsen, 
med Giæver som kompanjong.

– Jeg lover ikke noe, men når den rette dagen kom-
mer, skal jeg si: «Yes, nå prøver jeg meg igjen.» Jeg har 
ikke dårlig tid, jeg har hele livet foran meg.

– Du sa til Dagens Næringsliv at du vil «fly der det 
lukter penger»?  

– Vi må fly der prisene er høye, for der vil kundene øn-
ske oss velkomne. Vi (NextJet) flyr allerede Ørlandet–
Oslo-ruten, der vi leier inn Danish Air, og den går bra. 
Men den dagen folk virkelig ser verdien av fly fremfor 
ferge og bil, skal vi kline til. 

– Du er ikke blitt skremt etter kollapsen med Fly-
Viking?  

– Nei, hvorfor det? Jeg har holdt på med dette hele 
livet. Hadde jeg visst hva som gikk feil med FlyViking, 
ville jeg gjort ting annerledes, men de lærdommene får 
jeg ta med meg til neste runde.  

– Er det riktig at du tapte 50 millioner?  
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NAVN 

FØDSELSDATO 

SIVILSTATUS 

Samboer

Ola Olasøn Krogseng Giæver jr.

0 5 1

BARN 

5

BOSTED

Lyngen i Troms

0 5 4

JOBB 

Eiendomsutvikler / flygründer

ÅR I BRANSJEN ARBEIDSGIVER

Selvstendig 4 6

UTDANNING 

Flyskole i California

MITT PERSONLIGHETSREGNSKAP

S E LV ANG I V E L S EN

Uredd 20%

Engasjert 40%

 

Ambisiøs 10%

Driftig 
30%

– Jeg har ikke tapt noe ennå, for oppgjøret er ikke 
ferdig. To ganger i livet har jeg tapt penger, første gang 
var da jeg kjøpte aksjer for 50 millioner i Hurtigruten 
og måtte selge med tap. Andre gang er nå. Men jeg har 
lært at du må ta grep selv, for folk du ansetter, er ikke 
like redde for andres penger. 

– Er du ivrig etter å vise at du kan lykkes i flybran-
sjen?  

– Jeg er bare ivrig etter å tjene penger. Jeg skal ikke 
gjøre noe bare for å vise meg, det er en farlig vei. Solen 
skinner, vi har kaffe, kredittkort i lomma og kan reise 
hvor vi vil. Det er et stort uutnyttet potensial i norsk fly-
bransje. Det finnes uante muligheter. 

– Skal du endelig få kloa i Widerøe etter at de spar-
ket deg ut etter 33 år?  

– Jeg er ikke ute etter hevn, men jeg er ute etter Wi-
derøes monopol. Det bør alle være, for monopoler har 
ikke noe i vestlige demokratier å gjøre. Hvordan vi har 
klart å bygge opp et monopol i et høykostnadsland som 
Norge, forstår jeg ikke. Hvorfor ringer ikke bjellene hos 
Konkurransetilsynet og EØS-tilsynet ESA? 

Han mistet pilotjobben  i Widerøe etter påstander om il-
lojalitet, som endte i en arbeidsrettssak som han tapte. 
Nå sitter han på terrassen med utsikt mot fjorden og 
de dramatiske fjellene i Lyngsalpene, solen glinser i det 
brune, hardføre fjeset. I huset ved siden av bor en dat-
ter, i huset lenger bort en annen datter. Rett nedenfor, 
i en 120 år gammel sveitservilla med 25 rom, bor forel-
drene på 91 og 94 år.  

– Far var i Tysklandsbrigaden. Nå skal han til Tyskland 
for å kjøre en ny Mercedes hjem. Jeg sa: «Kjør via Polen, 
da kan du besøke stedet der Hitler hadde et underjordisk 
anlegg.» Det er ikke så mange som vet om det. 

– Han er 91 og skal kjøre alene hjem fra Tyskland?  
– Ja, ja. Han kjører bil hver dag, han. Nå skal han og 

mor bytte ut skifertaket også. De legger planer som om 
de fremdeles var nygifte i 30-årsalderen.

Selv var han bare en liten gutt da kremmeren i ham 
våknet. Han plukket søppel, sto bak disken i familiens 
landhandel, jobbet i fiskemottak og gjorde småjobber 

for en krone her og en krone der. Hans far og onkel Jo-
hannes, «en fantastisk kremmer», lærte ham verdien 
av eiendom. På skolen var han en urolig sjel i en enda 
mer urolig kropp, og han kom hjem med nedsatt karak-
ter i oppførsel. 

– Jeg er født til å jobbe. Jeg fikk tidlig håndtere noen 
av familiens eiendommer, og siden kjøpte jeg noen selv, 
for egne tjente penger. Å eie eiendom er ufarlig, de står 
over natten og bare øker i verdi, i motsetning til aksjer.

Familien hadde barnepike, kokkepike, stuepike og 
guvernante, mor var jordmor og far næringsdrivende. 
Ola, som var nest eldst av seks barn, drømte seg bort 
da han kikket opp på himmelen og så flyene passere. 
Han ville bli pilot. En dag leste han om en flyskole i San 
Francisco, sendte søknadspapirer frem og tilbake, og i 
1977 dro han over. Først tilbrakte han noen måneder i 
Seattle for å hjelpe et søskenbarn med å tjene penger 
på laks og krabber, og «etter mye festing og dansing 
med jentene» glemte han nesten hele flyskolen. Men i 
januar 1978 var han i gang med flyutdannelsen. 

– En dag fløy jeg under Golden Gate Bridge, sier han. 
– Det var et veddemål. Den første som fløy under bro-

en, skulle få en flaske champagne, så klokken 11 dagen 
etter lånte vi et sjøfly, fløy under, snudde og fløy under 
en gang til. I dag ville det blitt et helvete med politi og 
fengsel, men jeg kom meg unna.  

– Hvor mye er det igjen av den unggutten?  
– Han er der ennå. Tenk hvis alt ble så seriøst og høy-

tidelig … Nei, du må leve som en glad gutt, for i morgen 
ettermiddag kan du ligge der med støvlene opp. 

– Hva har du lært av din mor og far?  
– Masse!
Han går med rake skritt inn i huset og kommer ut 

igjen med de ti bud i glass og ramme. Han holder det 
opp som et trofé. 

– Du kan ta universitetsutdannelse, få flotte vitnemål 
og bachelor og hva-faen-det-heter, men hvis du ikke 
har skjønt de ti bud, har du ikke skjønt noen ting. Bu-
dene er en grunnskole for livet, en plattform for orden 
og system. Flotte diplomer og alt det der driter jeg i. 

Han husker den sterke følelsen da han som fem- 

1
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MONEY MAN:  
– Turistene elsker 
å se bilder av hva 
de kan oppleve 
her oppe, sier Ola 
Giæver, som står på 
soverommet i det 
renoverte huset som 
et år tidligere var 
falleferdig.  

BARONEN: – Eien-
dom er som hjulet. 
Det ruller og ruller, 
og når det slutter å 
rulle så tipper det, 
sier Giæver. Han har 
brukt millioner på 
å renovere gamle 
hus, men forventer 
å tjene det godt inn 
gjennom utleie.
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Flotte diplomer og alt det der 
driter jeg i.

åring fikk overlevert de ti bud av foreldrene. Like før 
hadde han stjålet gulrøtter fra naboen, og han måtte 
love å følge budene.  

– Jeg har gitt de ti bud som gave til min sønn også.
– Til dine voksne sønner?  
– Nei, jeg har fått en ny gutt nå.
Han smiler.  
– Jeg ble skilt for noen år siden og traff en ny dame, 

og vi fikk en gutt. Han er åtte år nå. 
– Ett av de ti bud sier vel at «du skal ikke bryte 

ekteskapet»?  
Han blir stille. 
– Mer kaffe? 

Han er omstridt  hjemme i Lyngen, nesten som en dok-
tor Stockmann i Henrik Ibsens «En folkefiende» som 
står mot den «kompakte majoritet». Han eier en rekke 
bygninger i bygda med 3000 innbyggere og har vært i 
strid med kommunen flere ganger. Han ville gjøre om 
et gammelt sykehjem til hotell, men fikk nei. Han en-
gasjerte seg for å få turistskipsanløp på kaia, men fikk 
ikke tillatelse. Nylig skrev han på Facebook at «Lyngen 
ser ut som en krigssone», og pekte på forfalne hus og 

eiendommer. Da gikk praten heftig for seg på den loka-
le Coop-en. 

– Jeg har gjort og sagt mye som folk ikke forventer. 
Folk er vant med høringer og planprosesser, og forven-
ter at alle skal nikke og bukke. Men jeg kan gå i gang 
med nye ting samme kveld om ideen er god nok. 

I fjor vår ville kommunen kjøpe det gamle bankbyg-
get i sentrum, som Giæver kjøpte rimelig for mange 
år siden. Han forlangte at kommunen også måtte kjø-
pe parkeringsområdet, som økte prisen betraktelig. 
Saken endte i retten, Giæver måtte betale en million i 
saksomkostninger, men fikk en god pris for salget: 19 
millioner kroner. Noen mente at han sugde pengene ut 
av en slank kommunekasse.  

– Vi ble enige til slutt, begge parter skrev under av-
talen, og da er prisen riktig. Nå synes jeg vi har en fan-
tastisk politisk ledelse i kommunen, og tonen er god. 
Men … 

Han lener seg frem i sofaen. 
– En gang var jeg så forbanna på kommunen at jeg an-

nonserte at alle eiendommene var til salgs. «Hvis noen 
vil kjøpe, kan jeg være bank, og du kan betale meg til-
bake over tid», sa jeg. Jeg ville bare bort og vekk etter 
all kranglingen med en bakstreversk politisk ledelse. 

I 2016 hadde han en formue på over 21 millioner og 
en inntekt på nesten en million kroner. Men det var før 
salget av bankbygget – og før kollapsen med FlyViking. 

– Penger er ikke viktig. Du får ikke med deg noe av det 
du stabler opp i kista, uansett. Selv sølvskjeene i skuf-
fen blir liggende. 

– Hva er drivkraften din hvis det ikke er penger?  
– Å holde på med prosjekter som gir meg overskudd. 

Jeg møtte en kompis i en sving, som sa: «Ola, du har 
penger til å kjøpe huset og tomta jeg eier, hva sier du?» 

1
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Huset var falleferdig, fjøset som fulgte med, var enda 
verre. Men så tenkte jeg: Tomten er på 1000 mål, jeg 
kan få regulert inn 50–60 hyttetomter, kanskje kan det 
bli gull? Vi kan kjøre dit etterpå og se. 

Mens han finsikter  seg inn mot comeback i flybransjen, 
investerer han stort eiendomsbransjen. Han kjøper, 
selger, bygger, pusser opp og leier ut på Airbnb, som 
han kaller «den største industriutbyggeren i Norge» 
fordi tomme hus landet rundt pusses opp. 

– Eiendom er som hjulet. Det ruller og ruller, og når 
det slutter å rulle, tipper det. En bekjent spurte meg 
under en flytur hvordan han skulle bli millionær, og jeg 
sa: «Bygg et hus på eiendommen din» «Men det orker 
jeg ikke», sa han. Før vi landet, hadde jeg kjøpt huset og 
eiendommen hans, og der bor sønnen min nå.  

Han eier hus, hytter og leiligheter i Lyngen og Trom-
sø.

– Jeg kunne kjøpt i Oslo og i Syden, men det gidder 
jeg ikke. Jeg trenger ikke eie noe mer, jeg har nok. Ei-
endom krever deg hele tiden, og du må ha tid nok til å 
passe på. 

– Måtte du selge unna eiendom for å finansiere 
FlyViking-satsingen?  

– Lite. Noen leiligheter i Tromsø. Og pengene fra 
bankbygget her i Lyngen gikk med.

– Alle 19 millionene gikk med?  
– Det kan se sånn ut.

«Skal vi kjøre en tur?»,  sier han plutselig, og like etter sit-
ter vi sammen med ham i Teslaen. Gjennom Lyngen 
sentrum peker han til høyre og venstre, «det bygget 
eier jeg, og det, og det …». Han forteller om et bygg han 
ville kjøpe, men fikk nei, og da tok han ut store bunker 

med tusenlapper og kastet dem i fanget på selgeren. 
«Her, disse kan bli dine», sa han. 

Vi kjører ut av sentrum, over humpete veier, forbi 
skilt som forteller om «stor elgfare», uten at farten er 
mindre dramatisk av den grunn. Han er vant med å sit-
te bak rattet. Hver sommer kjører han i sin Porsche el-
ler Ford T-Model fra 1920, alene eller med kona, mot 
Russland, Hviterussland og videre sørover mot Roma-
nia og Bulgaria. Han liker seg i Øst-Europa, «bare hyg-
gelige folk», sier han, «ingen pirater». Nå stanser han 
utenfor et nyoppusset toetasjes hus ved siden av et fjøs 
under oppgradering. 

– Se her! Dette var Lyngens verste hus, alle rutene var 
knust, og grunnmuren var i ferd med å kollapse. Ikke 
én dør kunne bevares. Nå er det Lyngens fineste. Folk 
står i kø for å leie det. Når turistene skal ha nordlys, ski 
og fjell, kan jeg leie ut for flere hundre tusen kroner i lø-
pet av en sesong. Snart kommer det hus på hele tom-
ten her. 

Vi spinner videre, i horisonten peker han mot noen 
hytter på en topp, hans hytter, hans topp. Snart er vi 
der og ser mot en guddommelig utsikt over Lyngenfjor-
den. Dette er bare for ham og ikke til utleie.  

– Dette tegnet jeg på en serviett en kveld, og få dager 
etter var byggingen i gang. Jeg betalte en million for ei-
endommen, og folk sier at det var for mye. Men gode 
gud, det er under 200 kroner per kvadratmeter. 

Han glemte helt å søke om byggetillatelse, han bare 
gikk i gang. Byggemeldingen kom senere. 

– Her har jeg det vesentligste, vann, kloakk og fiber-
bånd. 

Han ser fornøyd omkring seg. 
– Det eneste jeg mangler nå, er helikopterlandings-

plass. 

1
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DE TI BUD: Fem år 
gammel fikk han 
de ti bud i glass og 
ramme av foreldre-
ne. Det har gjort inn-
trykk. – Hvis du ikke 
har skjønt de ti bud, 
har du ikke skjønt 
noen ting, sier han.

FORBILDET: Et av 
Giævers forbilder er 
Bjørn Kjos. – Dette 
er kokeboken vår, 
sier han om boken 
om Norwegian-sje-
fen.  
– Kjos gikk opp 
løypa, er ikke 
skyggeredd og har 
vist oppskriften på 
suksess. 
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14 år gammel brukte han sparepengene på sin første 
bil. Siden har Tarjei Aslak Basso Mittet kjøpt, pusset 
opp og tjent penger på mange titall kjøretøy. 
Tekst: KIM DANIEL LINDEGAARD Foto: MORTEN HJERTØ

Alder: 28 
Biler: 80 

D E  T J E N E R  P E N G E R  P Å  H O B B Y E N : 

BAK TALLENE REPORTASJEN



0
0
0

DINE PENGER    NR. 8 2018



0
0
0

DINE PENGER    NR. 8 2018

BAK TALLENE REPORTASJEN

H
jemme på tunet  står det til enh-
ver tid et visst antall kjøretøy. 
Nå er det en Land Rover Disco-
very (2007), en VW Transpor-
ter 4motion (2005), en Subaru 
Impreza STI Type RA (1996) og 
en Chevrolet Corvette Stingray 
(1974) som pryder gårdsplassen 

til familien Basso Mittet på Emblem i Ålesund.
– Det har gått hardt for seg i perioder. En gang skul-

le jeg ut for å kjøpe melk og brød, men jeg kom tilba-
ke med ny bil isteden. Da kunne jeg se kona reise seg 
fra sofaen, kikke og peke stygt på meg, ler Tarjei As-
lak Basso Mittet.

Han vokste opp med en far og bestefar som begge 
var lidenskapelig opptatt av bil. Tarjei var alltid rundt 
kjøretøy, og ville gjerne hjelpe til å skru på bilene som 
faren hadde stående. Et av de beste minnene fra barn-
dommen er da han fikk moped som niåring.

– Kanskje det eneste som slo det, var da jeg kjøpte 
meg min første bil i 14-15-årsalderen. Det var en Buick 
Century, 1974-modell. Og da var det gjort egentlig, jeg 
ble nærmest sagt hektet på bil. Siden den gang har jeg 
hatt ca. 80 kjøretøy, sier Tarjei.

Tobarnsfaren har  jobbet på sjøen i mange år. Det tilsva-
rer intense dager med arbeid og rolige uker hvor han 
kan avspasere. En god kombinasjon for en som liker å 
mekke på biler.

– Det er et stort pluss å ha såpass lange friperioder. 
Det gir meg muligheten til å ha mange prosjekter gåen-
de på en gang, og jeg kan være rask på labben. I noen til-
feller er nettopp dét avgjørende for å gjøre gode kjøp, 
forklarer Tarjei.

Potensielle oppussingsobjekt finner han som oftest 
på Finn.no og Facebook. Første prioritet er nærområ-
dene. Da slipper han å tenke på dyre fraktkostnader. 
Deretter gjelder det å reagere hurtig.

– Ta Mustangen jeg kjøpte for eksempel. Den ble lagt 
ut på Facebook kl. 09:00 og sto i Ørsta. Kl. 11:00 var jeg 
og hentet den, sier Tarjei, som alltid har egen bilhen-
ger tilgjengelig dersom sjansen plutselig skulle by seg. 

Noen ganger er veien lengre. Som da Tarjei forelsket 
seg i en Mitsubishi Lancer Evolution IV fra Japan.

– Den kjøpte jeg sammen med bestefar. Vi fant en 
nettside med et japansk firma. Bilen måtte fraktes til 
Tyskland, og derfra fikk vi den til Norge ved hjelp av en 
nettside. Deretter ble det hengeren fra Drammen og 
hjem.

De 80 bilene  har vært en god miks. Noen startet som 
delebiler, mange har Tarjei pusset opp og solgt, mens 
nærmere halvparten har han i perioder brukt selv.

– Jeg pleier å si at det hovedsakelig er to kategorier: 
Bilene man kjøper for moro og bilene man kjøper for å 
tjene penger. Det er viktig med en kombinasjon slik at 
jeg får utløp for begge deler, sier Tarjei.

Når det gjelder bilene i den første kategorien, er må-
let at han skal kose seg og mekke innenfor visse ram-
mer slik at han ikke går i underskudd. Bilene i den siste 
kategorien har Tarjei i en kortere periode, for deretter 
å selge dem videre til en høyere pris.

– Nylig fikk jeg en BMW til en slikk og ingenting. Bilen 
hadde en konkret motorfeil som jeg brukte to helger på 
å fikse. Det tok ikke mange timene før jeg fikk solgt den 
for 40 000 kroner mer enn jeg ga.

Det høres enkelt  ut, men Tarjei legger ikke skjul på at 
det krever hardt arbeid. De aller fleste bilene har gått i 
pluss, men det har også vært noen bommerter.

– Den første bilen min er et eksempel på det. Den 
plukket jeg helt fra hverandre og skulle bygge opp på 
nytt. Det ble et for stort og omfattende prosjekt, men 
jeg lærte mye av den erfaringen.

Med 80 biler på samvittigheten er det liten tvil om at 
det også har vært mange suksesser.

– Ellers kunne jeg ikke holdt på med dette. I perio-
der har jeg jobbet både dag og natt, og det må forsvares 
både rent økonomisk og overfor familien og meg selv. 
Jeg har tjent en del penger på dette, og det har gitt meg 
muligheten til å investere i stadig nye biler, også de det 
ikke er god butikk. Det viser at det er en lidenskap, og 
kanskje litt galskap, smiler Tarjei.

FAMILIE PÅ FIRE: 
Tarjei sammen med 
kona Susanne og 
barna Nova (4) og 
Arie (2).  
– De synes stort sett 
det er gøy at jeg 
er så bilfiksert, ler 
tobarnsfaren.

TIDSKREVENDE: 
Tarjei bruker timevis 
i garasjen. – Jeg 
jobber turnus og 
har muligheten til 
å være her i dager 
av gangen. Nå som 
barna har kommet 
til verden og jeg har 
investert i brønnbåt, 
blir det noe mindre, 
men jeg får gjort 
mye i løpet av en 
helg eller en natt, 
sier han.
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En gang skulle jeg ut for 
å kjøpe melk og brød, 
men jeg kom tilbake 
med ny bil istedet. 
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BAK TALLENE REPORTASJEN

Paul Inderdals lidenskap har smittet over på kone, barn og svigerdatter. 
Han finansierer hobbyen ved å kjøpe og pusse opp bruktbiler, 
men angrer hver gang han selger én. 
Tekst: KIM DANIEL LINDEGAARD  Foto: THERESE ALICE SANNE

Far fikk familien he kta

BILENTUSIASTER: 
Familien elsker 60-tallet 
og amerikanske vete-
ranbiler. Fra venstre ser 
vi mor Grethe, far Paul, 
svigerdatter Lene Mari 
og tvillingene Kenneth 
og Kathrine.

D E  T J E N E R  P E N G E R  P Å  H O B B Y E N :        
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Far fikk familien he kta

I 
en stor garasje  i Verdal står det 
amerikanske veteranbiler opp-
stilt på rekke og rad. Noen er 
mekket ferdig og er klare for lan-
deveien, mens andre har et stort 
behov for oppussing. Det er her 
Paul Inderdal (52) tilbringer det 
meste av fritiden.

– Det blir både lange kvelder og helger i garasjen, 
men det føles ikke som noen jobb. For meg er det en li-
denskap, noe jeg gjør for gøy. Bil har vært en del av livet 
mitt så lenge jeg kan huske, sier han.

Under oppveksten i Lierne kjørte det ofte svenske 
raggarbiler forbi. Da hev Paul og kameratene seg på sy-
klene i håp om at noen av dem skulle stoppe ved den lo-
kale kiosken for en kafferast.

– Gjett om det var spennende. Det var som julaften 
da vi fikk kikke på dem og høre lyden. I tillegg var pap-
pa bilentusiast. Alle i bygda kom til ham for å få repa-
rert forskjellig utstyr, alt fra gebiss til skogsmaskiner. 
Så man kan trygt si at det går i arv.

Hans første bil  var en Lada fra 1977. Den ble kjøpt mens 
Paul gikk på yrkesskolen og utdannet seg til bilmeka-
niker. Det første amerikanske bilkjøpet var en Dodge 
Van fra 1979.

– Det var et stort øyeblikk. Egentlig ønsket jeg meg 
en Camaro, men vi hadde fått tvillinger da, og en slik bil 
var ikke spesielt barnevennlig.

Da Paul møtte Grethe, tok det ikke lange tiden før 
hun kastet seg på hobbyen.

– Jeg var nesten nødt til det. Ellers hadde jeg ikke 
sett mye til gubben, ler hun.

Med full jobb og tvillingene Kenneth og Kathrine gikk 
dagene raskt unna. Den fritiden som var til overs, bruk-
te Paul i garasjen.

– En bilmekanikerlønn er relativt beskjeden. For å 
spe på med litt ekstra penger, begynte jeg å kjøpe, pus-
se opp og selge bruksbiler på fritiden. Det var krevende 
å få tiden til å strekke til, men etter hvert ga ekstrainn-
tekten meg muligheten til å finansiere noen amerikan-
ske veteranbiler, forklarer han.

Gjennom årene  har tobarnsfaren kjøpt og pusset opp over 
200 biler. De fleste er solgt videre, noen har han fortsatt.

– Jeg blir glad i bilene og har minner knyttet til dem 
alle sammen. Tenk bare på alle timene vi har tilbrakt i 
garasjen. Derfor er det vanskelig å skilles fra dem, og 
jeg angrer hver gang jeg selger en bil.

Samtidig er Paul takknemlig for at det har gitt ham 
egenkapital til å dyrke lidenskapen for amerikanske 
veteranbiler. Å holde disse bilene ved like er både ut-
fordrende og kostbart.

– Det er klart at det koster penger. Siden det er en 
hobby, setter jeg ingen prislapp på det. Men jeg er vel-
dig glad for at jeg gjør det meste selv. Skulle man satt 
arbeidet bort, ville det ikke gått rundt, mener han.

Familien på  fire har blitt til fem med svigerdatter Lene 
Mari Steinkjer. Om noen uker kommer det en ny gene-
rasjon til verden.

– Jeg skal bli bestefar, og det er veldig stas. Nå gjel-
der det bare å føre interessen videre slik at vi kan reise 
på bilferie sammen, ler Paul.

I garasjen er det nok å velge mellom. Et av høyde-
punktene er en Hilltop Raven Deluxe fra 1969, som de 
kjøpte i Selbu.

– Hver sommer går turen med denne til Rättvik i Sve-
rige. Det blir som regel over 100 mil, men det går fint 
når vi kan overnatte. Vi sover gjerne tre personer inne 
i vogna, og har med et fortelt hvor to andre sover. Det 
er den beste formen for ferie, spør du meg.

FAR OG SØNN: 
Kenneth (24) har 
utdannet seg til bil-
mekaniker slik som 
faren. – Vi pleier å 
si at vi er vokst opp 
i baksetet på gamle 
biler, smiler han.

Pappa var bilentusiast. Alle i bygda kom til ham 
for å få reparert forskjellig utstyr, alt fra 
gebiss til skogsmaskiner.
PAUL INDERDAL



0
0
0

DINE PENGER    NR. 8 2018

BAK TALLENE REPORTASJEN

Det er dine ferdigheter og 
kontakter som avgjør, mener 
professor Erik Olson.

Som ivrig bilentusiast har han fulgt 
med på markedet i mange år. 
Tendensen er at det snevrer 
seg til.

– På generelt grunnlag vil 
jeg si at det er vanskeligere 
enn noensinne å tjene pen-
ger på kjøp, oppussing og 
salg av biler. For å lykkes kre-
ves det ekstremt gode meka-
niske evner, de rette kontak-
tene og bred kjennskap til 
markedet, sier Olson.

Hvis man ikke oppfyller disse 
kriteriene, er det vanskelig å 
gjøre butikk, ifølge professo-
ren ved institutt for markedsføring 
på BI.

– Du må kunne utnytte geografiske 
og sesongmessige forskjeller i pris, og 
du vite hvilke typer biler folk ønsker 
seg. Er det egentlig et marked for kjø-
retøyet du mekker på? En annen fak-
tor som gjør det utfordrende, er hvor 

gode og rimelige nyere biler 
er blitt, påpeker Olson.

– Det er god kvalitet på 
bilene man hang opp plaka-
ter av på soveromsveggen 
som tenåring. 

Samtidig er det viktig å 
være klar over at de nyere 
modellene ofte har en bedre 
drivstofføkonomi, trenger 

nesten ikke vedlikehold med 
alle de moderne sikkerhets- 
og komfortfunksjonene, en 
flerårig garanti, og kanskje 
til og med en billig leieavta-

le. Dermed kan det bli vanskeligere 
å selge en 5-15 år gammel bruktbil.

KJØPE BRUKT-
BIL? Ta dine 
forholdsregler, 
anbefaler Andre-
as Langeland i 
Indem Advokat-
firma. Foto: Indem

Det kan være lurt å ta 
visse forholdsregler 
ved kjøp av bruktbil, 
ifølge advokat Andreas 
Langeland.
Hvilke rettigheter har man 
ved kjøp av bruktbil i Norge? 
– Ved kjøp av bruktbil har man 
rett til å reklamere over feil og 
mangler ved bilen, samt forsin-
kelse dersom bilen ikke leveres til 
avtalt tid. Kjøper man fra forhand-
ler, er reklamasjonsretten fem år, 
mens den er to år når man kjøper 
fra en privatperson. Det man kan 
reklamere på, er feil, skader og 
svakheter som man ikke burde 
regnet med på kjøpstidspunktet. 
Man kan ikke reklamere på normal 
bruksslitasje. Man kan også rekla-
mere dersom det er gitt utilstrek-
kelige eller uriktige opplysninger 
om kjøretøyet.

Hva bør man passe på ved 
kjøp av bruktbil i utlandet 
(import fra et annet land)? 
– Før du kjøper bil i eller fra 
utlandet, er det viktig å sette seg 
inn i regelverket som gjelder i 

Nye personbiler Registreringsår
Merke Modell 2016 2017

Volkswagen Golf/e-Golf/ 
Golf Plus/Sportsvan

 13 148  12 164 

BMW i3  3953  5036 

Toyota Rav4  4955  4821 

Tesla Model X  1430  4748 

Volkswagen Passat/CC  4813  4544 

Mitsubishi Outlander /
PHEV

 5687  4274 

Toyota Yaris  4247  4071 

Tesla Model S  2051  3712 

Skoda Octavia  3795  3604 

Toyota C-HR  187  3508 

Totalsum  154 603  158 650 

Bruktbilkjøper: Slik er dine rettigheter

– Ikke enkelt å tjene på bil

Professor ved 
institutt for mar-
kedsføring på BI 
og bilentusiast, 
Erik Olson.

landet man kjøper bilen fra. I de 
fleste EU-land er reklamasjonspe-
rioden på to år selv ved kjøp fra 
forhandler. Husk at fysisk avstand 
og språklige utfordringer kan van-
skeliggjøre kommunikasjonen der-
som du oppdager en feil. Kontakt 
Forbruker Europa hvis du trenger 
bistand. Man bør før kjøp gjøre 
grundige undersøkelser av om det 
er en seriøs og velrenommert sel-
ger. Hvis mulig bør du også foreta 
en egen, teknisk undersøkelse 
av bilen. Når bilen skal føres inn i 
landet, må den fortolles. Tolldirek-
toratet har utfyllende informasjon 
om prosessen.

Er det noe spesielt man bør 
være obs på ved kjøp av bil 
fra privatperson? 
– Ved kjøp av bil fra privatperson 
er reklamasjonstiden kortere (to 
år) enn ved kjøp fra forhandler 
(fem år). En privatperson har ofte 
ikke teknisk kunnskap, og kan 
derfor ikke fortelle så mye om 
bilens tilstand. Privatpersoner som 
ikke regelmessig selger biler, vil 
også i mindre grad vite hva man 
bør opplyse om ved salget. Det er 
derfor viktig å få utført en teknisk 
undersøkelse eller tilstandsanaly-
se av bilen før kjøp, slik at du vet 
mest mulig om bilens tilstand. 

Spør selgeren om komplett 
servicehistorikk. Opprett alltid 
en skriftlig kontrakt. Sørg for å få 
fullstendig kontaktinformasjon til 
selgeren. Oppdager du en feil, er 
det viktig at du raskt reklamerer 
skriftlig til selgeren.

Kan du beskrive garanti- og 
reklamasjonsretten? 
Garantirettigheter er en avtale 
mellom deg og selgeren om 
bestemte rettigheter som følge 
av kjøpet. Det er kun hva du og 
selgeren er blitt enige om, som er 
omfattet av garantien. Garanti er 
i praksis bare relevant der du får 
bedre rettigheter enn reklama-
sjonsretten. Les garantibeviset 
grundig.

– Reklamasjonsretten er lovfes-
tet, og regulerer rettighetene dine 
som følge av forsinkelser eller feil 
og mangler ved bilen. Ved kjøp fra 
forhandler gjelder forbruker-
kjøpsloven, og ved kjøp fra privat-
person gjelder kjøpsloven. Disse 
lovene beskriver når det foreligger 
en forsinkelse eller mangel, og 
når du har krav på prisavslag og 
erstatning.
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MIN FØRSTE JOBB

KARRIERE

K O M M E R  F R A

Patricias
Gate- 
kjøkken

Nok til
lomme
penger

1984

Hurtig- 
mat

SETERMOEN. 
BARDU  

KOMMUNE,  
TROMS

A R B E I D S G I V E R

D A G S L Ø N N

Jeg var 15 år og fikk 
jobb i «Patricias ga-
tekjøkken» på Seter-
moen. Gatekjøkkenet 

var en gammel Moelven-brakke på 
hjul, og jeg sto og friterte pom-
mes frites og stekte burgere med 
sjefen Patricia ved siden av. Hun 
snakket norsk med en blanding av 
amerikansk og bardudialekt.

På vinteren var det ned mot 30 mi-
nusgrader ute, og brakkevognen 
var ikke akkurat godt isolert. Jeg 
kunne stå med overkroppen over 
varmen på ovnen, og samtidig 
kjenne den isende kulen på bena. 
Jeg hadde gått fra sted til sted og 

spurt om jobb, og Patricia var en 
hyggelig dame som lot meg jobbe 
der et års tid. Jeg er et ekte NA-
TO-barn med en far som var yr-
kesoffiser, og vår familie bodde i 
Setermoen leir der Forsvaret had-
de en stor infanteriavdeling. 

Arbeidsdagene var hektiske, og 
det var mange soldater innom. De 
gangene det ble servert fisk i kan-
tinen, var det lang kø utenfor gate-
kjøkkenet. Der sto jeg bak en smal, 
åpen luke og tok imot bestillinge-
ne, med én hånd i fryseboksen og 
én over grillen. 

Jobben lærte meg at ingen jobb 
er for liten og ingen for stor, og 
den lærte meg gleden av å lage 
mat. Jeg er ingen stor burgerste-
ker lenger, men ferdighetene på 
kjøkkenet ble bedre av erfaringen 
på Setermoen. Og Patricia ... hun 
glemmer jeg aldri. 

B R A N S J E

A N S E T T E L S E S Å R

Gatekjøkken-assistent 
Skjøstad

62 TRØBBEL PÅ JOBBEN I 64 MITT FIRMA: PURRING OG INKASSO

FRA BURGER TIL BIL: Stig Skjøstad 
(49), er administrerende direktør i 
Norges Automobil Forbund (NAF).
 Foto: Erik Norrud, NAF
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SEND INN SPØRSMÅL: GUNHILD BJAALID, PSYKOLOG 
Er du i konflikt med en av dine kollegaer, eller står karrieren 
i stampe? Send inn spørsmål til Gunhild på dinepenger@
dinepenger.no. Merk e-posten med «Trøbbel på jobben».

Gunhild Bjaalid er organisasjonspsykolog ved universitetet i Stavanger, 
og har en doktorgrad i organisasjon og ledelse. Hun har bred arbeids-
erfaring både som klinisk psykolog og organisasjonspsykolog. Hun har 
jobbet med å gjennomføre store medarbeiderundersøkelser, ledervei-
ledning og konflikthåndtering i forskjellige organisasjoner over flere år.

KARRIERE TRØBBEL PÅ JOBBEN

Forskning viser at 
ingenting tyder på at 
alder til ansatte har 
en stor innvirkning på 
senere jobbutførelse, 
så lenge de har helsen, 
viljen og den rette 
kompetansen.

I 
mange år drev jeg min egen 
matbutikk; det gikk godt, men 
etter hvert ble det kjedelig, så 
jeg solgte butikken. Jeg søkte 

meg videre til et stort supermarked, hvor 
jeg ble ansatt som nestleder. Det var drøm-
mejobben, og sjefen min og jeg snudde et 
stort underskudd til overskudd. Så slut-
ten sjefen, jeg ble konstituert leder, lever-
te kjemperesultat – og søkte naturligvis på 
lederstillingen. Både jeg, kolleger og an-
dre ledere tok det for gitt at jeg ville bli til-
budt lederjobben. Men så kom skuffelsen. 
En mann fra Tyrkia fikk jobben, og selv om 
han er dyktig, ble det dundrende under-
skudd. Han kvittet seg med mange medar-
beidere, og ansatte heller familiemedlem-
mer og venner fra Tyrkia. Også jeg fikk en 
advarsel og ble degradert til å fylle på va-
rer på kjølelageret. Riktignok beholdt jeg 
lønnen min, men jeg føler meg forbigått og 
kjeder meg veldig. Var jeg en trussel for 
ham? Jeg har så mye «god leder» igjen i 
meg fortsatt, men er jo midt i femtiårene. 
Hva tenker du jeg bør gjøre?

SVAR: Jeg skjønner godt at dette er en frus-
trerende arbeidssituasjon for deg. 

For det første har du opplevd hvor kjekt 
det er å være i flytsonen på jobb, det å gi alt 
og oppnå flotte resultater, som en ser er et 
direkte resultat av innsatsen en har bidratt 
med, er jo alltid motiverende. Spørsmålet 

Forbigått på jobben

ditt peker også på et annet viktig moment, 
nemlig hvordan en bedrift/organisasjon 
skal ivareta interne jobbsøkere som ikke 
får jobben de har søkt på, men som de like-
vel fremdeles har som ansatte. Jo mer kva-
lifisert de føler at de er for den jobben de 
har søkt på, jo større vil vanligvis skuffel-
sen være over ikke å få den. Det kan selv-
sagt gi en del uheldige konsekvenser, både 
for bedriften og den ansatte. 

Mange organisasjoner har en policy på hvor-
dan de følger opp interne ansatte som ikke 
får jobben de søkte på, nettopp for å unngå 
disse uheldige konsekvensene. Det er ikke 
alltid like lett som ekstern søker å komme 
inn i en organisasjon hvis store deler av de 
ansatte mener at en intern søker burde 
fått jobben, og særlig ikke hvis en da skal 
lede denne gruppen. Da kan de fort slå seg 
sammen og ta på «finn fem feil»-brillene og 
enten bevisst eller ubevisst finne på å mot-
arbeide den nye lederen.

Det fremkommer ikke av ditt spørsmål om 
noe slikt skjedde i ditt tilfelle, og heller ikke 
hva som var årsaken til at du fikk en advar-
sel og ble «degradert» til å jobbe på lage-
ret. Det kan selvsagt godt være at din nye 
sjef ser på deg som en trussel, eller at an-
dre ansatte og ledere har påpekt for ham at 
resultatene var bedre før den gang du var i 
ledelsen. 

En tidligere nestleder forteller om hvordan han jobbet hardt og døgnet rundt i 
dagligvarebransjen og snudde en negativ økonomisk trend til overskudd, bare 
for å bli forbigått og degradert da han søkte på sjefsstillingen da den ble ledig.
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Når det er sagt, så vil det sannsynligvis ikke 
hjelpe deg i din arbeidssituasjon eller gjø-
re deg mer lykkelig på jobb om du får sva-
ret på det spørsmålet. Det å kun ansette 
familiemedlemmer og venner i nye stillin-
ger, høres heller ikke ut som verdens bes-
te seleksjonsstrategi. 

Du sier selv at du nå både føler deg for-
bigått, og at du kjeder deg med dine nåvæ-
rende arbeidsoppgaver.

Mitt råd er å lytte til det du selv skriver, 
nemlig at du fremdeles har nok energi og 

lyst til å ta på deg nye lederutfordringer. 
Du er i midten av femtiårene, det vil si at du 
sannsynligvis er ferdig med småbarnsperi-
oden av familielivet, og har både tid og mu-
lighet til å ta på deg nye arbeidsoppgaver. 

Mange samfunnsdebattanter har på-
pekt at det er litt uheldig at de årene en 
er mest attraktiv på arbeidsmarkedet, er 
de samme årene i livet hvor en typisk er i 
en familieetableringsfase. Innenfor selek-
sjonsforskning er det heller ingenting som 
tyder på at alder til ansatte har en stor inn-
virkning på senere jobbutførelse, så lenge 

de har helsen, viljen og den rette kompe-
tansen. 

Så om jeg var deg, ville jeg søkt nye arbeids-
utfordringer. Da kan du jo oppsøke din tid-
ligere sjef som du gjorde en så god jobb 
sammen med, og be om hans referanse, 
slik at du kan dokumentere at du har mes-
tret den type lederoppgaver godt tidligere. 
I dagens samfunn er man jo ungdom til en 
er over 30 år, så i den sammenheng er du jo 
i din beste alder! 

Lykke til med å finne en ny lederstilling! 

Tegning: Johann S. Grimstvedt
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Tekst: GEIR RØED  Foto: JAVAD PARSA

Purring og inkasso er  
begreper de fleste av oss 
ikke liker. Men når du ikke 
får pengene dine, må du  
kreve dem inn. 

K
under er som  oftest forbundet med noe posi-
tivt. De kjøper det du selger, og i de aller fles-
te tilfellene betaler kundene.

Men ikke alle og ikke alltid. Da må man 
purre på betaling. Hjelper ikke det, må man gå til in-
kasso.

– Det å ikke få sitt tilgodehavende medfører ofte et 
stort tap som svekker bedriftens fortjenestepotensial, 
og som i verste fall fører til konkurs eller avvikling. Der-
for er det viktig å få inn pengene, sier Iman Winkelman, 
leder av Virke inkasso.

Han anbefaler nyetablerere og gründere å velge inkas-
soselskap med omhu.

– Be om kundereferanser og løsningsgraden deres, 
slik at pengene kommer inn samtidig som man bevarer 
et godt forhold til skyldnere. De er gjerne både nåvæ-
rende og fremtidige kunder, sier Winkelman.

Reglene for purring  og inkasso er strengt lovregulert. 
Men man har noen valg. Man kan sende flere purringer 
før man truer med inkasso.

– Det er sjelden vi gir anbefalinger. Kundene våre er 
forskjellige. Det samme er våre kunders kunder, sier 
Fred Gerhard Strand, regnskapsfører i regnskapsfir-
maet Gerhard & Sønn, som har mange gründere og ny-
etablerere – spesielt innenfor kultursektoren – som 
kunder.

– I vårt firma har vi en snill tilnærming og sender be-
talingspåminnelse og purring før inkassovarsel. Men 
det viktigste er at man følger opp ved uteblitt betaling. 

Jo raskere man gjør det, jo større er sjansen for å få be-
talt, sier Strand.

Cecilie Vik ringer  selv de som ikke betaler. Hun driver 
firmaet Trafikk-Jentene, som bistår med blant annet 
trafikkdirigering, skilting og kjøring av ledebil.

– Kundene våre er byggebransjen, liftfirmaer, film-
produsenter, skoler og konsertarrangører, forteller 
Vik.

Av rundt 3500 årlige fakturaer opplever hun at bare 
ca. 10 ikke er betalt etter at inkassoselskapet har for-
søkt å få inn pengene.

– Da ringer jeg selv, sier «hei, det er Cecilie fra Tra-
fikk-Jentene» og spiller på samvittigheten deres. Da 
betaler de aller fleste, forteller Cecilie Vik.

Men ikke alle.
– En kunde skyldte meg nesten 100 000 kroner. Han 

sa han rett og slett ikke kunne betale, og ikke hadde 
noen midler lenger. Da jeg forsto at det var riktig, sa 
jeg «greit, du får ringe meg hvis du vinner i Lotto». Det 
er jo ikke greit, men det er ikke så mye å gjøre når det 
ikke er noe å hente, sier Vik.

Noen ganger må  man være tålmodig mens man venter 
på oppgjør. Store aktører bruker gjerne tre-fire uker 
på å betale.

– Det verste jeg har opplevd er en bilprodusent. En 
av mine kunder solgte tjenester til bilprodusenten. De 
hadde seks måneders betalingsfrist. Pengene kom all-
tid, men det tok altså svært lang tid, sier Fred Gerhard 
Strand i Gerhard & Sønn.

RINGER SELV: 
Dersom du ikke 
betaler regningen 
til Cecilie Vik og 
Trafikk-Jentene får 
du til slutt henne 
selv på tråden – i 
blid utgave. Det 
fungerer, er hennes 
erfaring.

KARRIERE MITT FIRMA

PURRING OG INKASSO

Rekordmange 
nordmenn satser som 
gründere og etable-
rer egen virksomhet. 
Årlig opprettes det 
ca 60 000 nye sel-
skaper. Men mange 
mislykkes, etter fem 
år eksisterer bare tre 
av ti virksomheter. 

I Dine Pengers serie «Mitt 
firma» gir vi råd og tips til 
nyetablerere og gründere.

M I T T  F I R M A
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Purring:
Når du ikke får pengene dine kan du tidligst 
sende purring med purregebyr 14 dager 
etter forfallsdato. Er forfallsdatoen den 1. 
i måneden, kan du tidligst sende purring 
med gebyr den 15.

De fleste firmaer sender nå purringer 
med gebyr så snart de kan.

Både før og etter toukerstidspunktet 
kan du sende så mange betalingsoppfor-
dringer du ønsker. Men disse kan ikke ha 
purregebyr.

Fra 2017 kan purringer med purregebyr 
sendes også elektronisk, for eksempel på 
e-post. Det er formkrav for hvordan pur-
ringen skal se ut. Purring skal også inne-
holde opplysninger om hva kravet gjelder.

 BStørrelsen på purregebyret kan for 2018 
være på inntil 70 kroner (1/10 av inkassosatsen). 
Denne maksimalsummen reguleres av det 
offentlige årlig. 

 BDet kan maksimalt sendes to purringer, 
alternativt én purring og ett inkassovarsel. 
Mange nøyer seg imidlertid med å sende en 
kombinert purring og inkassovarsel, slik at 
dersom purring/inkassovarsel ikke betales, går 
saken deretter til inkasso.

 BBetalingsfristen for både purring og 
inkassovarsel skal være på minst 14 dager for 
hver av disse. 

 BBetalingsfristen på første faktura, altså før 
purring, samt frivillige betalingsoppfordringer, 
er ikke lovregulert. Men det skal gis en «rimelig 
betalingsfrist». 10 eller 14 dager er det anbefalte. 

 BNår fakturaer sendes digitalt, får mottage-
ren den med det samme. Da kan betalingsfris-
ten være ned i syv dager.

Merk at noen store virksomheter, også 
offentlige, gir seg selv lang betalings-
frist til sine kreditorer. Det er ikke 
uvanlig at disse ikke betaler faktura-
er før etter 30 dager, uavhengig av din 
frist. Da kan du imidlertid sende pur-
ringer etter reglene nevnt over.

Forsinkelsesrente:
Du kan også kreve renter, såkalt forsinkel-
sesrente, ved for sen betaling. Størrel-

KARRIERE MITT FIRMA

PURRING OG INKASSO

Dette er reglene:

sen på forsinkelsesrenten fastsettes av Fi-
nansdepartementet to ganger i året; 1/1 og 
1/7, og skal være Norges Banks styringsren-
te pluss minst åtte prosentpoeng. Rente-
satsen for første halvår 2018 er på 8,5 pro-
sent, men kan være høyere i saker mellom 
næringsdrivende (B2B).

Renten løper fra opprinnelig forfallsdag. 
De fleste faktureringstjenester og regn-
skapssystemer beregner forsinkelsesren-
ten automatisk. Finansdepartementet har 
også en praktisk kalkulator (ekstern link) 
på sine sider. Beløpene er som følger:zzz

Utestående 
beløp

Betaling 14 
dager etter 

forfall

Betaling 28 
dager etter 

forfall

1000 kr 3 6

10 000 kr 30 63

100 000 kr 303 629

(Kilde: Finansdepartementets kalkulator 
for forsinkelsesrente).

Inkasso:
Det er alltid en avveining hvor hardt man vil 
gå på kunder som skylder penger. Man kan 
vurdere å akseptere en avdragsordning 
på utestående, alternativt å ettergi deler 
av kravet. Men dersom du ikke får inn det 
skyldige beløpet, eller et beløp du er for-

nøyd med, må du sende saken til inkasso.
Avtaler med inkassoselskap gjøres indivi-
duelt og er ikke regulert. Nyetablerere og 
gründere med få inkassosaker må regne 
med å betale for hjelpen utover det inkas-
soselskapet får i de offentlig satte salærene 
for jobben med å få inn krav.

Men husk at det er mye dyrere å ikke gå 
til inkasso for å få inn rettmessige krav. 

Merk at de fleste regnskapsrådgivere 
har avtaler med inkassoselskap som du 
som deres kunde kan bruke.

Inkassoselskapet prøver alltid først 
å få inn utestående gjennom såkalt 
utenrettslig inkasso, hvor det sen-
des betalingsoppfordring med såkalt 
«lett salær». Deretter følger påmin-
nelse med «tungt salær».
Inkassoselskapet kan i tillegg til dis-
se formelle henvendelsene også ta 

kontakt med din kunde på e-post, telefon 
og sms, og i noen tilfeller ved oppsøkende 
virksomhet – at de kommer på døren.
De fleste sakene løses i denne runden.

Dersom pengene fortsatt ikke kommer inn, 
må man gå til rettslig inkasso. Da øker ge-
byrene for din kunde drastisk. 
Husk at man aldri er garantert å få inn ute-
stående dersom kunden ikke har midler til 
å betale.

Nye regler:
Ved siste årsskifte trådte nye satser for 
salærer og gebyrer for inkassobransjen i 
kraft.
Disse satsene gjelder fra 1. januar 2018:

 B * Inkassosatsen er på 700 kr. Hvor mange 
inkassosats-beløp man kan kreve avhenger av 
kravets størrelse og hvor langt ut i prosessen 
man har kommet. 

 B * Rettsgebyret er på 1130 kr.
 B * Standardkompensasjon for inndrivelse-

skostnadene, altså kostnadene ved å drive inn 
det kunden skylder, 380 kroner.

 B I tillegg kommer også forsinkelsesrenter til 
betaling skjer.  

Kilder: Virke inkasso, Finansdepartementet, 
Forbrukerrådet, Miniforetak, Lindorff, Alt Inn 
inkasso AS.

TAPSBEGRENSING: Iman Winkelman, leder av 
Virke inkasso anbefaler nyetablerere og grün-
dere å velge inkassoselskap med omhu.
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Tidligere NRK-journalist og nyhetsanker i Dagsrevyen, Einar 
Lunde (75), har investert sparepengene sine i fond de siste 20 
årene. Det har bidratt til både oppussing og ny bil – samt en 
mulighet til å bidra til vekst i afrikanske markeder. 

Investerer i Afrika

For en som var på offentlig lønn i mer 
enn 40 år var det viktig å maksimere 
sparepengene sine. I stedet for å ha 
dem stående i banken med lav rente, 
ble jeg for om lag 20 år siden anbefalt 

aksjefond. Det syntes jeg var et godt alternativ. Både 
med tanke på å få høyere avkastning på pengene enn 
banken kunne tilby, og samtidig være en del av verdi-
skapningen både i Norge og i utlandet.

Det meste av pengene ble plassert i Skagenfondene. De 
fikk jo en eventyrlig vekst, og jeg har fått være med på 
fine økonomiske reiser i både Skagen Global og i Ska-
gen Kon-Tiki. Jeg mener også at det er viktig å spre in-
vesteringene sine, og jeg er i dag inne i Holbergfondene, 
gjennom Rurik, i DNB og i Fortefondene i Trondheim.

Gjennom jobben som Afrikakorrespondent i NRK og 
som reiseleder i Sør-Afrika og Tanzania for selskapet 
Temareiser Fredrikstad, har jeg fått et nært forhold til 
Afrika. Jeg har også investert i fond som har fokus på 
vekst i afrikanske markeder. Det har lite med idealisme 
å gjøre, mest at utsikten til avkastning er god, samtidig 
som man er med på å skape vekst også i disse marke-
dene. 

Underveis har noe av avkastningen også bidratt til 
oppussing hjemme og bilkjøp.

Til å være småsparer følger jeg nok mer med i aksjemar-
kedene enn de fleste. Jeg leser blant annet Wall Stre-
et Journal, The Economist, Dagens Næringsliv, hegnar.
no og E24 mer eller mindre daglig. I en alder av 75 år er 
det viktig å passe på verdiene sine, og forvalte dem på 
en god måte. Horisonten blir jo kortere og kortere for 
hvert år!»  

FAKSIMILE AV STAVANGER AFTENBLAD 26. OKTOBER 2017: Skagenfon-
dene vokste fra 20 millioner i forvaltningskapital til 80 milliarder i løpet 24 
år. Einar Lunde er blant dem som har vært med reisen.

24  TORSDAG 26. OKTOBER 2017  ·  STAVANGER AFTENBLAD NYHETER 

SKAGENFONDENE

Fra 20 millioner til 80 milliarder
SKAGEN: I år er det 24 
år siden et lite nystartet 
selskap flyttet inn i Torg-
terrassen i Stavanger 
sentrum. I dag er dette 
Skagenfondene. Onsdag 
ble det kjent at Store-
brand kjøper selskapet.

De to siviløkonomene Kristoffer 
Stensrud og Tor Dagfinn Veen 
ville starte et aksjefond. Onsdag 
1. desember 1993 er de to i gang 
med aksjefondet Skagen Vekst. 
De fikk med seg to tidligere kol-
leger fra meglerbransjen; Åge K. 
Westbø og Geir Tjetland. Selska-
pet bak det nye fondet var Sta-
vanger Fondsforvaltning. Stens-
rud og Veen eide 30 prosent 
hver. Westbø og Tjetland 20 pro-
sent hver.

Før nyttår klarte de å fylle opp 
fondet med 20 millioner kroner. 

Hovedfilosofien var å kjøpe bil-
lig og selge dyrt.

De så ikke bare etter andeler 
i norske selskaper, men løftet 
blikket ut av landet. Etter hvert 
ble en tredjedel av aksjeporteføl-
jen i utenlandske aksjer.

I løpet av de to første månede-
ne 1994 steg fondsverdien med 
over 13 prosent. Gjennom hele 
året var veksten 21 prosent. In-
genting appellerer mer til kun-
dene enn en solid avkastning.

Var det beste AMS-fondet
2. mars 1994 skrev Aftenbladet:  
«Skagen Vekst er det beste AMS-
fondet på børsen hittil i år og for-
rige måned. Aksjefondet Skagen 
Vekst drives av Stavanger Fonds-
forvaltning og forvalter nå 50 
millioner for sine 650 kunder, 
vesentlig hjemmehørende her i 
distriktet.» 

AMS var på den tiden en skat-
temotivert aksjesparing, aksje-
sparing med skattefradrag. Det-
te ga drahjelp til de nye aksje-
fondsforvalterne.

Først i 1995 viste fondssel-
skapet overskudd. Det var på 
en halv million kroner. Det var 
blitt butikk. Året etter var over-
skuddet på to millioner kroner. 
Da hadde forvaltningskapitalen 
passert en halv milliard.

Passerte 100 milliarder
Siden er både milliarden, 10 mil-
liarder og 100 milliarder passert. 

Veksten var formidabel. Og av-
kastningen solid. I noen år gikk 
virksomheten så godt at samtli-
ge ansatte fikk bonus på én mil-
lion kroner hver.

Godt over halvparten av 
fondskapitalen er på utenland-
ske hender. Skagen var for noen 
år siden landets største fonds-
forvalter. Slik er det ikke i dag, 
men er størst utenfor hovedsta-
den. Nå sliter selskapet med å le-
vere samme god avkastning som 
før finanskrisen.

Styrtrike eiere
I 2013 hadde Aftenbladet en 
gjennomgang av historien til 
Skagenfondene. Da fikk én av 
gründerne, Tor Dagfinn Veen 
dette spørsmålet fra Aftenbla-
det:

– Er det ubehagelig å bli om-
talt i media som styrtrike eiere?

Og dette svarte han:

— Jeg har problemer med å 
beklage at vi er rike. Jeg synes vi 
har lykkes veldig godt med det 
vi har forsøkt å få til gjennom 
disse tjue årene. Det er sånn at 
suksess i denne bransjen måles 
i penger. Vi har tjent betydelig 
med penger, men det har også 
kundene våre gjort. Og sam-
funnet som selskapet og vi ei-
ere skatter til, sier Tor Dagfinn 
Veen.

I dag er Skagenfondene for-
valter av aksje-, rente- og kom-
binasjonsfond basert i Stavan-
ger. 

De siste årene har selskapet 
gjennomføret en omfattende 
omorganisering, og skifter ut en 
rekke nøkkelpersoner. 

Harald Espedal, som var topp-
sjef siden 2002 etter Kristoffer 
Stensrud, sluttet som adminis-
trerende direktør i 2015. Det var 
også for to år siden at gründerne 

i Skagenfondene, sammen med 
styret satte i gang en prosess for 
å finne en overgang til fremtidig 
eierstruktur, der målet var å sik-
re eierskap innen selskapet, ef-
fektive beslutningsprosesser og 
en garanti for at selskapet for-
blir uavhengig. 

Ny epoke starter
Onsdag 25. oktober i år ble det 
kjent at kapitalforvalteren Sto-
rebrand kjøper 90,95 prosent av 
selskapet bak Skagenfondene, 
Skagen AS.

Kjøpesummen er 1,6 milliar-
der kroner.

Skagenfondene har siden 
1993, vokst fra 448 andelseiere 
det første året til 100.000 kun-
der i år. 20 millioner kroner i for-
valtningskapital er i dag vokst til 
80 milliarder kroner. På det mes-
te var forvaltningskapitalen over 
140 milliarder kroner.

Tor Dagfinn Veen.Kristoffer Stensrud

Dag-Henrik Foss
journalist 
dag.henrik.fosse 
@aftenbladet.no

Rune Vandvik
fotograf 
rune.vandvik 
@aftenbladet.no

Åge K. Westbø

Øyvind Schanke, til venstre, fortsetter som sjef i Skagenfondene. Til høyre Jan Erik Saugestad i Storebrand.

70 AKSJERÅD I 72 FONDSSIDENE    I 76 BESTE RENTER
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AKSJER

ØYVIND HENRIKSEN, MAGASINREDAKTØR

D
et er varslet rentehopp  til høs-
ten, og flere til neste år. Hvordan 
vil det påvirke aksjemarkedet?

Man skulle kanskje tro at det 
å forstå sammenhengen mellom renten og 
aksjemarkedet vil være en betydelig fordel 
når man skal velge mellom de to sparefor-
mene. Men dessverre sliter til og med de 
beste ekspertene med å trekke noen sikre 
konklusjoner.

La oss starte med  det som vel er det råden-
de synet på renter, nemlig at lave renter er 
bra for aksjemarkedet. Høyere rente skal 
ifølge denne teorien svekke aksjemarke-
det. Argumentet er at høyere renter trek-
ker penger ut av økonomien, noe som igjen 
gir lavere inntekter til selskapene, dårlige-
re resultater, og dermed mindre avkast-
ning for aksjonærene.

Høyere rente betyr også at mange inves-
torer får et alternativ til aksjemarkedet, 
noe som videre kan utløse et salgspress.  

Alt dette høres greit  og logisk ut, men vi må 
ta et steg tilbake. En grunnleggende faktor 
som denne enkle teorien ikke fanger opp, 
er betydningen av selve renten. Hva er det 
den uttrykker?

Både Norges Bank, Den amerikanske 
sentralbank (Fed) og Den europeiske sen-
tralbank (ECB) bruker i dag renten som et 
verktøy til å styre inflasjonen – eller pris-
veksten om du vil. 

Og prisveksten er en ypperlig tempera-
turmåler på økonomien. En sterkere øko-
nomi skaper sterkere etterspørsel, noe 
som igjen presser prisene oppover og der-
med skaper inflasjon.

Når rentene har vaket rundt null i over ti 
år, så er jo det konsekvensene av at veksten 
til dels stanset helt opp. Økonomien treng-
te kraftig medisinering, over langt tid. Et 
rentekutt er med andre ord et tegn på at 
økonomien sliter. Et rentehopp er derimot 
et tegn på at sentralbanken vurderer øko-
nomien som så sterk at renten kan og bør 
justeres oppover. 

Dermed står vi igjen  med to tolkningsalter-
nativer. Det første vurderer konsekvense-
ne av renteendringen på lengre sikt, mens 
det andre vurderer hva renteendringen er 
et resultat av. Hva markedet vektlegger, 
avgjøres gjerne av det vi liker å kalle senti-
mentet. Med det mener vi stemningen eller 
følelsen i markedet.

Men for at en renteendring skal vekke fø-
lelser, må den være uventet. Det er de sta-
dig sjeldnere. De store sentralbankene har 
nærmest gjort det til en egen kunstform 
å signalisere hva de mener om økonomi-
en på kort og lang sikt. De siste årene har 
markedet derfor luktet omtrent alle rente-
endringer lenge før de har kommet.

Makroøkonomer som har  prøvd å dokumen-
tere eller bevise en fast sammenheng mellom 
rentenivået og aksjemarkedet, har så langt 
kommet til kort. I enkelte perioder finner de 
en sammenheng; i andre perioder ikke. 

Det er nok en mager trøst for dem som 
et ute etter kunnskap som gir dem en for-
del i aksjemarkedet: Men det later til at 
det kun er én ting som er sikkert når det 
gjelder sammenhengen mellom renten og 
aksjemarkedet, nemlig at det hele er usik-
kert.  

Hvordan påvirker  
renten aksjemarkedet?
Mange tolker rentehopp som dårlig nytt for aksjemarkedet.  
Det trenger det ikke å være.

For at en rente-
endring skal vekke 
følelser, må den 
være uventet. Det er 
de stadig sjeldnere. 
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Ingen  
dramatikk
De korte norske pengemar-
kedsrentene er noe opp siden 

slutten av mai, men det er langt fra 
noen dramatikk i markedet. Den vik-
tigste referanserenten for flytende 
boliglånsrenter, 3-måneders NIBOR, 
lå ved slutten av juli på 1,06 prosent. 
Det er en marginal økning fra utgan-
gen av mai, men det er en viss økning i 
denne signalrenten fra juni. Markedet 
venter at Norges Bank setter opp sty-
ringsrenten med 0,25 prosentenhe-
ter i september til 0,75 prosent, men 
rentefrykten ser ikke ut til å ha økt i 
løpet av sommeren.

De korte norske statsobligasjons-
rentene har siden utgangen av mai 
steget med nærmere 0,1 prosenten-
heter til rundt 1,20 prosent. 10-årige 
norsk statsrentene er i samme perio-
de gått noe ned til 1,80 prosent. Den-
ne renten var imidlertid nede i 1,7 pro-
sent i midten av juli. 

DDHovedindeksen noteres stadig opp under 900. 
Oppgangen siden slutten av juli 2017 er på drøye 22 
prosent, mens kursoppgangen de seneste tre måne-
dene er på 5,3 prosent. Det er stadig energisektoren 
som drar Oslo Børs.

DDDe europeiske børsene har steget med nærme-
re 7 prosent det seneste året og med 2,4 prosent fra 
slutten av april 2018. Forventingene fra europeiske 
innkjøpssjefer var litt svakere enn ventet i juli og vis-
te en nedgang. 

DDS&P 500 har utviklet seg svært godt de senes-
te tre månedene, med en oppgang på pene 7 pro-
sent. Amerikanske aksjer ser for tiden ut til å styres 
av stemningsbølger, og det kan komme reaksjoner i 
markedet. 

DDVerdensindeksen fortsetter å gjøre det bra, og 
oppgangen på årsbasis er på 12,9 prosent. Hele 5,2 
prosentpoeng av kursoppgangen er kommet de se-
neste tre månedene. Økte tollbarrierer har preget ny-
hetsbildet.

Rekordhøy fondssparing
Nordmenn sparer i fond som aldri før. Forvaltningskapitalen til 
medlemsbedriftene i Verdipapirfondenes Forening har siden 2009 
nesten tredoblet seg fra 415 milliarder kroner til 1157 milliarder ved 
utgangen av første halvår (se graf). En god del av økningen skyldes 
verdistigning. I første halvår tegnet norske småsparere og større 
investorer seg netto for 22 milliarder fondskroner. Det er særlig 
rentefondene som stikker av med våre sparepenger.

Klager mest på kort
Klager på betalingskort er det som gikk igjen mest i 2017 når det 
gjelder misnøye med bankene. Det viser statistikk fra Finanskla-
genemnda. Totalt mottok nemnda i fjor 314 klager på kortene (se 
diagram). 134 låntagere klagde på sine lånebetingelser eller viste 
annen misnøye med lånet, mens 92 henvendte seg for å klage på 
innskuddsprodukter. Samleposten «andre tjenester» omfattet 
206 henvendelser. Samlet antall klager var om lag 950.
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 Dato Kurs Kurs Kurs % Endring Endring fra
 anbefaling anbefaling 28. mai 23. juli fra sist anbefaling

D N B 
M A R K E T S

AKSJERÅD

PAUL HARPER, 
ANALYTIKER

DNB Markets Delphi Fondene

PENGETORGET AKSJER

avkastning

Oslo Børs

avkastning avkastning

35

30

25

400

350

300

*Kurs ved anbefaling og per 28. mai er jusert for utbytte på 2 kroner fra Grieg Seafood.

20.07.2017 20.07.2018 20.07.2017 20.07.2018

B E H O L D E S
Storebrand 10.16.2017   66,80   68,90   68,50   -0,58   2,54 

BW Offshore 12.11.2017   28,50   46,05   41,10   -10,75   44,21 

Austevoll Seafood 03.05.2018   68,60   96,60   109,60   13,46   59,77 

Grieg Seafood 03.05.2018   67,90   90,80   85,90   -5,40   26,51 

Wallenius Wilhelmsen Logistics 02.05.2018   64,30   41,95   36,75   -12,40   -42,85 
 DNO 04.03.2018   12,76   14,85   15,28   2,90   19,75 

S E L G E S
Veidekke 05.28.2018   94,00   94,00   78,60   -16,38   -16,38 

Polarcus 05.28.2018   2,11   2,11   2,41   14,22   14,22 

Selvaag Bolig 04.03.2018   38,20   42,45   42,50   0,12   11,26 

K J Ø P E S
Evry 07.23.2018   31,90   31,90 

Yara 07.23.2018   343,10   343,10 

 SISTE TOLV MÅNEDER
DNB Markets har slått Oslo Børs siste 12 måneder, 
mens Delphi Fondene henger litt etter. Mens Hoved-
indeksen er opp 21 prosent, har DNB og Delphi en av-
kastning på hhv. 27 og 17 prosent.

DDEVRY
Evry er et nordisk IT-selskap med mer enn 10 000 kunder innen 
næringsliv og offentlige virksomheter. Over fem millioner mennes-
ker bruker daglig tjenester levert av Evry.

DDYARA
Yara er en av verdens ledende leverandører av mineralgjødsel. Sel-
skapet har over 16 000 ansatte og er til stede i over 150 land med 
sine produkter.

21 % 27 % 17 %

Satser på IT og gjødsel
DNB Markets tror på Evry og Yara etter gode tall fra selskapene.

V
i tror det er  litt igjen  før opp-
gangen i denne syklusen stop-
per opp. Vi ser en relativ bra ut-
vikling i inntjeningen, og det ser 

ut som om det fortsatt er 12 til 24 måneder 
før neste resesjon er sannsynlig.

Men markedet pleier å toppe cirka seks 
måneder før resesjonen inntreffer, så det 
er alltid vanskelig å time toppen. Derfor 
bør man ha en moderat risikoprofil og ikke 
være for foroverlent.

Aksjer ut:  I porteføljen tar vi ut Selvaag Bo-
lig. Vi føler at boligmarkedet er ganske bra, 
men utover høsten blir det mange nye lei-
ligheter som blir ferdige. Da endrer balan-
sen i markedet seg, og det spørs om bolig-

markedet blir noe særlig bedre for Selvaag 
Bolig fremover.

Vi tar også ut Veidekke og Polarcus. Når 
det gjelder Veidekke så kom selskapet med 
et resultatvarsel som vi ikke så for oss. Og 
når det vi trodde på da vi tok den inn ikke 
skjer, er det bedre å ta tapet.

I Polarcus var det bra,  men aksjen har 
mistet momentum. Fra toppen falt den 
28 prosent før en rekyl etter PGS-talle-
ne trakk den noe opp igjen. Oljeprisen har 
også gått litt sidelengs en periode. Oljeser-
viceselskaper med en del gjeld er avhengig 
av at oljeprisen fortsetter oppover.

Aksjer inn:   Yara rapporterte  tall som var 
litt bedre enn forventningene. Aksjen har 

vært svak gjennom store deler av året. 
Bedre tall setter en strek under nedsiden. 
Etter hvert vil vi se økte estimater utover 
andre halvår. Vi tror tilbuds/etterspørsels-
balansen gradvis vil se litt bedre ut.

Evry hadde også bra tall, og det er en ak-
sje som fortsatt handles med en ganske 
moderat prising. Aksjen har gått ganske 
sidelengs siden den ble børsnotert igjen i 
2017, og tallene fikk aksjen til å bryte opp. 
P/E er på cirka 10, som er et stykke under 
prisingen for resten av børsen.

Vi velger å beholde  DNO, selv om den 
nærmer seg kursmålet vårt. De fortsetter å 
få betalt for oljeproduksjonen i Tawke hver 
måned, så risikopersepsjonen i markedet 
blir gradvis lavere.

– 1,7 %
DNB Markets har hatt en 
avkastning på -1,7 prosent 
siden 30. april i en periode 
hvor Børsen er opp 1,1 
prosent.
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B E H O L D E S
Equinor (Statoil) 03.05.2018   175,08   205,30   213,20   3,85   21,77 

Aker 03.05.2018   419,50   588,00   629,00   6,97   49,94 

Scatec Solar 05.28.2018   53,50   53,50   62,00   15,89   15,89 

S E L G E S
Tomra 02.05.2018   123,85   180,00   169,60   -5,78   36,94 

Aker Solutions 04.30.2018   54,54   53,38   53,86   0,90   -1,25 

Nordic Semiconductor 4/30/2018   50,70   54,20   50,40   -7,01   -0,59 

Kongsberg Automotiv 04.30.2018   10,72   10,72   9,62   -10,26   -10,26 

Kitron 05.28.2018   9,39   9,39   9,12   -2,88   -2,88 

K J Ø P E S
Marine Harvest 07.23.2018   171,75   171,75 

Bakkafrost 07.23.2018   476,60   476,60 

TGS-Nopec 07.23.2018   315,80   315,80 

DNB 07.23.2018   160,05   160,05 

Selvaag Bolig 07.23.2018   42,50   42,50 

 Dato Kurs Kurs Kurs % Endring Endring fra
 anbefaling anbefaling 28. mai 23. juli fra sist anbefaling

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

AKSJERÅD

STIG TØNDER, 
FORVALTER

ESPEN FURNES,
FORVALTER

*Kurtasje og skatt er holdt utenfor. Men tas slikt med, vil Delphi få et større kutt i sin søyle enn hva DNB vil få. 
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* Det har ikke vært utbytter fra selskapene i porteføljen den siste perioden.

DDSELVAAG BOLIG
Selvaag Bolig er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdi-
kjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet 
har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling.

DDMARINE HARVEST
Marine Harvest er verdens største produsent av laks. Konsernet 
har virksomhet i 25 land.

Prøver fiskelykken igjen
Delphi Fondene gjør store endringer i sin portefølje. Fem aksjer kastes ut, og fem 
nye kommer inn.

U
rolighetene i verdensøkonomi-
en   vil fortsette gjennom som-
meren. Markedet frykter at den 
gryende handelskrigen mellom 

USA og Kina skal spinne ut av kontroll. Pre-
sident Trumps uttalelser er krasse og kon-
fronterende. Han tror han vil vinne han-
delskrigen – og det kan det hende han gjør, 
men det er uansett dårlige nyheter for glo-
bal økonomisk vekst på lengre sikt. Mange 
begynner å ta innover seg disse nye reali-
tetene.

Konsekvensen er store  svingninger og 
sektorrotasjoner. Råvareprisene har falt 
ganske kraftig, med unntak av olje, mens 
prefererte sektorer brått har snudd til å bli 
uprefererte. Aksjer i sykliske næringer og 

eksportnæringer rammes hardest. Vi har 
derfor prioritert bort disse til fordel for ak-
sjer som står mer på egen ben.

Det makroøkonomiske bildet ser likevel 
ganske bra ut. I USA er det blitt rapportert 
mange gode tall for andre kvartal.

Aksjer ut:   Vi tar ut Aker Solutions, Tomra, 
Kongsberg Automotive, Kitron og Nordic 
Semiconductor.

Aksjer inn:  Vi øker eksponeringen mot fisk 
ved å ta inn Marine Harvest og Bakkafrost. 
Det er en del usikkerhet i markedet knyt-
tet til lakseprisene fremover på grunn av 
økt produksjon, men til tross for dette går 
aksjene sterkt. Prisene faller normalt sett i 

denne sesongen, men de kommer ofte opp 
igjen på slutten av året. Samtidig har lave-
re priser ført til at etterspørselen stiger 
markant i Europa. Det har gitt oss en fun-
damentalt bedre tro på fisk i det lange løp.

Vi tar også inn oljeserviceselskapet TGS. 
Oljeselskapene sitter på veldig mye kontan-
ter, og med dagens oljepris vil de etter hvert 
bli premiert for å investere i letevirksomhet. 
TGS har allerede tatt kostnaden for en del 
seismikkdata, som de nå kan selge til flere 
klienter med ekstremt gode marginer.

Til slutt tar vi inn DNB og Selvaag Bolig. 
En greit priset DNB-aksje gir høyt utbytte 
og nyter godt av at banken først og fremst 
opererer i Norge. Selvaag har vist til gode 
salgstall, en trend vi tror fortsetter. 

0,2 %
Delphi har hatt en avkast-
ning på 0,2 prosent siden 
28. mai i en periode der 
Børsen er opp 1,1 prosent.

 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. *

Hvekren DNB Markets eller Delphi Fondene slo Oslo Børs i den-
ne perioden. DNBs teoretiske porteføljeverdi er nå på 20,3 mil-
lioner, Delphis verdi er på 98,4 millioner og 100.000 kr plassert 
i børsindeks er blitt til 2,3 millioner kroner. 2 294 461 Oslo Børs    

20 381 129 DNB markets

98 367 740  Delphi Fondene 
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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 20.07.2018   
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 0,96 11,40 0,00 0,20 3 000,00

Storebrand Indeks - Alle Markeder 5 0,96 10,35 15,22 0,00 0,31 100,00

KLP AksjeVerden Indeks 5 0,96 10,37 15,22 0,00 0,30 3 000,00

DNB Global Indeks 5 0,94 11,23 15,78 0,00 0,31 100,00

Handelsbanken Global Index Crit 3 0,94 9,16 15,48 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 0,98 22,49 0,00 0,00 100,00

Alfred Berg Indeks Classic 5 1,01 19,44 0,00 0,19 25 000,00

Storebrand Indeks - Norge 5 1,01 19,56 0,00 0,20 100,00

KLP AksjeNorge Indeks II 5 1,01 19,40 11,71 0,00 0,20 3 000,00

DNB Norge Indeks 3 0,95 19,21 11,60 0,00 0,31 100,00

PLUSS Indeks 3 0,89 21,35 10,93 1,00 0,70 50 000,00

A N D R E  I N D E K S F O N D
Nordnet Superfondet Sverige 5 0,94 2,10 10,97 0,00 0,00

Nordnet Superfondet Danmark 5 −2,06 0,00 0,00 100,00

Nordnet Superfondt Finland 5 8,43 0,00 0,00 15,00

KLP AksjeEuropa Indeks III 4 1,00 4,43 0,01 0,20 3 000,00

KLP AksjeAsia Indeks III 4 6,63 0,05 0,20 3 000,00

KLP AksjeUSA Indeks III 4 1,03 15,14 0,01 0,20 3 000,00

KLP AksjeNorden Indeks 3 0,90 1,87 13,62 0,20 0,20 3 000,00

Handelsbanken USA Index 4 1,03 15,56 19,18 0,00 0,20 0,00
Handelsbanken Europafond Index 3 0,98 1,80 11,30 0,00 0,21 0,00
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 4 1,00 3,84 10,88 0,50 0,30 3 000,00
Storebrand Indeks - Nye Markeder 3 0,93 1,83 10,17 0,40 0,66 100,00
Handelsbanken MSCI EM Index 3 0,94 2,15 10,02 0,00 0,66

N O R S K E  F O N D

Danske Invest Norge Vekst 6 1,64 28,30 17,96 2,30 1,75 1 000,00

Landkreditt Utbytte A 6 1,60 7,77 15,69 0,85 1,50 300,00

Alfred Berg Gambak* 6 1,58 15,40 18,59 0,00 2,00 300,00

Handelsbanken Norge 6 1,54 0,50 2,00 1 000,00

FORTE Trønder 6 1,53 21,38 19,11 1,50 2,00 500,00

Alfred Berg Aktiv 6 1,43 15,36 16,46 0,00 1,50 300,00

DNB SMB 6 1,43 10,68 12,77 0,00 1,76 100,00

Pareto Investment Fund A 6 1,35 15,67 16,80 1,10 1,80 2 000,00

SEF First SMB A NOK 6 1,32 6,72 12,71 0,40 1,95 1 000,00

Alfred Berg Norge Classic 6 1,27 14,85 14,25 0,00 1,20 5 000,00

ODIN Norge C 5 1,19 9,40 12,65 0,50 1,83 3 000,00

Arctic Norwegian Equities A 5 1,19 15,23 12,52 0,00 1,88 1 000,00

Alfred Berg Humanfond 5 1,18 14,82 13,88 0,00 1,20 300,00

Nordea Avkastning 5 1,18 15,08 14,28 0,55 1,50 100,00

Holberg Norge 5 1,18 15,07 13,01 0,00 1,50 1 000,00

Nordea Norge Verdi 5 1,17 4,44 12,41 0,55 1,50 100,00

Delphi Norge 5 1,16 11,19 14,62 0,40 2,00 1 000,00

Storebrand Norge 5 1,15 15,34 12,75 0,40 1,51 100,00

FORTE Norge 5 1,14 22,99 16,42 1,50 2,00 500,00

PLUSS Markedsverdi 5 1,13 21,27 12,26 1,00 0,90 50 000,00

C WorldWide Norge 5 1,13 17,34 13,17 4,00 1,20 1 000,00

Danske Invest Norge II 5 1,12 15,09 11,90 1,80 1,25 50 000,00

PLUSS Aksje 4 1,10 19,47 12,08 1,00 1,20 50 000,00

KLP AksjeNorge 4 1,09 17,28 13,24 0,40 0,75 3 000,00

Fondsfinans Norge 4 1,08 16,54 14,05 3,30 1,00 10 000,00

FIRST Generator S 4 1,09 25,57 18,16 0,50 1,50 100 000,00

Danske Invest Norge I 4 1,07 14,42 11,16 2,30 1,75 1 000,00

Storebrand Verdi A 4 1,05 10,62 11,56 0,00 2,00 100,00

Storebrand Vekst 4 1,03 8,83 15,26 0,40 2,01 100,00

Eika Norge 4 1,01 10,12 11,13 2,50 2,00 300,00

Vibrand Norden 3 0,96 10,40 9,64 2,10 2,00 50 000,00

DNB Norge Selektiv 3 0,94 21,10 10,69 0,00 1,41 100,00

DNB Norge 3 0,93 14,77 9,93 0,00 1,41 100,00

Pareto Aksje Norge A 3 0,89 14,65 8,86 1,50 0,00 500,00

FIRST Norge Verdi 3 0,88 6,97 12,10 0,40 1,00 1 000,00

Pareto Aksje Norge B 2 0,84 15,57 8,73 1,50 2,00 500,00

SEB Norway Focus Fund 5 1,20 24,99 0,75 1,57 0,00

Skandiabanken Framgang Sammen 3 0,95 14,76 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 1,29 8,09 17,78 0,00 1,82 1 000,00

Handelsbanken Nordiska Småbolag 6 1,24 11,37 21,67 0,00 1,62 0,00

Delphi Nordic 5 1,23 3,18 22,12 0,40 2,01 1 000,00

Handelsbanken Nordenfond 3 0,99 1,57 14,91 0,00 1,51 0,00

DNB Grønt Norden 3 0,99 −1,00 15,27 0,00 1,76 100,00

DNB Norden 3 0,97 −1,05 14,56 0,00 1,41 100,00

Dumpet 
Skagen
Nordnets statistikk for juni viser et nedsalg på til sammen 29 
millioner kroner i juni, fordelt på 11 millioner kroner i aksje-
fond og 18 millioner i rentefond. 

Dette kommer etter april og mai, da Nordnets kunder 
nettokjøpte fond for til sammen 367 millioner kroner. 

Øverst på listen over mest solgte fond, troner Skagen 
Kon-Tiki og Skagen Global. I tillegg finner vi Skagen Vekst på 
listen over de mest solgte fondene. 

– Bakgrunnen er nok sammensatt, men handler delvis om 
Skagen fortsatt lider under sin historiske suksess, fantastis-
ke avkastning og det faktum at dette kan flyttes til aksjespa-
rekonto og selges der uten at det utløser gevinstskatt. I tillegg 
har det vært utskiftninger på forvaltersiden og vi vet at man-
ge kunder blir usikre når det skjer, sier daglig leder i Nordnet 
Norge, Anders Skar, i en pressemelding.  
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*) Disse fondene tar årlig suksesshonorar:
Alfred Berg Gambak: 10 % av verdistigning (min 1,8 % og maks 5 %). Skagen Vekst tar på 1 % + 10 % av avkastningen 
over 6 %. Eika Alpha: minimum 1 %, maks 4 %. Skagen Kon-Tiki: 2 % +/- 10 % av avkastningen over/under MSCI Emerging 
Markets (maks 4 % min 1 %). Skagen Global: 1 % + 10 % av avkastningen over MSCI AC World.  Holberg Global og Holberg 
Rurik: 1 % + 10 % av avkastningen over 10 %. Delphi Global: 2 % +/- 10 % av avkastningen over/under MSCI World (maks 
4 % min 0 %). Alfred Berg Humanfond er et idealistisk fond hvor 2 % av forvaltningskapitalen gis til organisasjoner. 
Fondsfinans Global Helse tar 10 % av verdiøkning utover 10 %.

Dine Pengers rangering
DP-

terning
DP-

indeks

Avkastning gebyrer

Siste 
12 mnd.

Årlig 
snitt 

siste 5 år

Maks 
kjøp 

+ salg
Årlig 

forvalt.

Minste 
innskudd 

(i NOK) Dine Pengers rangering
DP-

terning
DP-

indeks

Avkastning gebyrer

Siste 
12 mnd.

Årlig 
snitt 

siste 5 år

Maks 
kjøp 

+ salg
Årlig 

forvalt.

Minste 
innskudd 

(i NOK)

Swedbank Robur Småbolagsfond Nor- 3 0,95 23,02 16,58 0,00 1,25 1,00

Handelsbanken Norden Selektiv 3 0,95 10,80 15,76 0,00 1,85

C WorldWide Norden 3 0,93 −3,55 14,44 4,00 1,40 1 000,00

Holberg Norden 3 0,90 −2,74 14,81 0,00 1,50 1 000,00

Eika Norden 2 0,87 −0,16 12,22 2,50 1,50 300,00

ODIN Norden C 2 0,86 −1,57 12,43 0,50 2,00 3 000,00

Fidelity Nordic A-Dis-SEK 2 0,85 3,81 15,13 5,25 1,96

Alfred Berg Nordic Best Selection 2 0,84 1,05 12,56 0,00 1,50 300,00

Eika Alpha* 2 0,78 7,56 9,89 1,50 1,00 300,00

 Fondsfinans Norden 5 1,17 4,91 0,00 1,50 10 000,00

S V E N S K E  F O N D
ODIN Sverige C 5 1,14 −0,42 17,37 0,50 1,20 100,00

Swedbank Robur Sverigefond 4 1,01 2,77 12,23 0,00 1,25 1,00

Carnegie Småbolagsfond 4 1,01 2,98 20,40 0,00 1,63 0,00

Carnegie Sverigefond A 3 0,97 −2,66 12,53 0,00 1,43 0,00

E U R O P E I S K E  F O N D
Nordea European Value 4 1,08 6,59 12,41 6,00 1,83

Handelsbanken Europa Tema 4 1,00 5,11 11,74 0,00 1,60 0,00

Delphi Europe 3 0,96 1,67 12,04 0,40 2,01 1 000,00

ODIN Europa C 3 0,95 1,93 11,72 0,50 2,00 3 000,00

PLUSS Europa Aksje 3 0,93 0,15 10,52 2,00 1,20 50 000,00

DNB Europa 3 0,92 5,72 10,28 0,00 0,76 100,00

Handelsbanken Europa Selektiv 2 0,84 5,41 8,86 0,00 1,85

G L O B A L E  F O N D
Storebrand Global Multifactor 5 1,13 11,03 17,99 0,40 0,76 100,00

Storebrand AksjeSpar 4 1,05 10,26 14,48 0,40 1,00 100,00

Holberg Global A 4 1,01 5,76 16,01 1,30 1,50 1 000,00

Swedbank Robur Småbolagsfond Global 4 1,00 26,75 16,56 0,00 1,25 1,00

Landkreditt Aksje Global 3 0,99 6,54 13,93 0,85 1,25 300,00

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 3 0,98 4,56 15,22 0,55 1,50 100,00

Storebrand Global Solutions 3 0,97 7,66 15,81 0,60 0,75 100,00

PLUSS Utland Aksje 3 0,94 10,32 16,12 2,00 1,20 50 000,00

Handelsbanken Global Tema 3 0,94 10,56 15,35 0,00 1,40 0,00

Storebrand Global Value 3 0,93 9,93 16,48 0,40 0,76 100,00

PLUSS Utland Etisk 3 0,92 10,32 15,63 2,00 1,20 50 000,00

ODIN Global C 3 0,92 8,44 14,82 0,50 1,83 3 000,00

C WorldWide Globale Aksjer 3 0,89 9,48 15,39 3,50 1,40 1 000,00

Nordea Internasjonale Aksjer 3 0,89 0,55 1,56 100,00

Nordea Aksjer Verden 3 0,89 7,57 12,67 0,50 1,89 100,00

Handelsbanken Global Selective 3 0,89 10,80 14,21 0,00 1,91

Delphi Global* 3 0,89 7,72 15,07 0,40 2,13 1 000,00

DNB Fund Private Equity 3 0,88 9,52 12,30 5,00 1,85

Alfred Berg Global 2 0,86 13,75 14,40 0,00 1,00 300,00

DNB Global 2 0,84 12,35 14,67 0,00 1,41 100,00

FORTE Global 2 0,79 5,30 9,53 1,50 2,00 500,00

Arctic Global Equities A 2 0,78 7,93 12,03 0,00 2,01 1 000,00

Eika Global 2 0,77 2,93 11,92 2,50 1,50 300,00

SKAGEN Global A* 1 0,75 8,11 11,74 0,30 1,00 250,00

FRAM Global 1 0,75 2,96 12,17 0,00 2,00 5 000,00

Pareto Global B 1 0,74 2,35 11,94 1,50 1,60 500,00

 KLP AksjeGlobal LavBeta I 3 0,99 4,49 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 1,09 16,00 19,82 0,00 1,56 1 000,00

Handelsbanken Amerika Tema 3 0,99 14,72 18,04 0,00 1,60 0,00

DNB USA 3 0,93 19,97 18,25 0,00 1,42 100,00

Nordea North American Value 2 0,84 11,62 15,16 6,00 1,83

Nordea North American All Cp 1 0,74 7,01 13,11 6,00 1,82

N Y E  M A R K E D E R
Handelsbanken Vekstmarkeder Tema 4 1,02 6,53 12,14 0,00 1,60 0,00

Nordea Emerging Stars Equity 4 1,02 2,83 12,91 6,00 1,82

Nordea Stable Emerg Mkts Eq 3 0,96 −7,87 8,79 6,00 2,11

DNB Global Emerging Markets 3 0,92 2,52 10,54 0,00 1,81 100,00

ODIN Emerging Markets C 3 0,91 4,05 8,64 0,50 2,00 3 000,00

Holberg Rurik A* 3 0,88 0,35 9,17 1,30 2,00 1 000,00

SKAGEN Kon-Tiki A* 2 0,81 −4,09 7,89 0,30 2,00 250,00

Delphi Emerging 1 0,72 0,40 2,02 1 000,00

C WorldWide Emerging Markets 1 0,64 5,58 2,80 4,00 1,50 1 000,00

I N D I S K E  F O N D
Carnegie Indienfond 4 1,11 12,11 20,45 0,00 2,26 0,00

DNB Fund India retail A 4 1,06 −0,65 16,28 5,00 1,64

ASIATISKE FOND EKSKL . JAPAN
Handelsbanken Asien Tema 4 1,09 9,35 16,19 0,00 1,50 0,00

C WorldWide Asia A 4 1,01 4,16 16,79 4,00 1,60 1 000,00

DNB Fund Asian Small Cap retail A 4 1,00 −2,06 13,22 5,00 1,85

Nordea Asian Focus Equity 3 0,95 6,46 14,61 6,00 1,81

Carnegie Asia 3 0,92 6,85 13,49 0,00 2,06 0,00

L A T I N A M E R I K A N S K E  F O N D
Nordea Latin American Equity 4 1,00 3,18 4,81 6,00 1,95

Handelsbanken Brazil A 3 0,98 −8,88 1,55 0,00 1,88

Handelsbanken Latinamerikafond 3 0,93 −10,00 2,71 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 3 0,99 7,93 3,44 0,00 1,43 1,00

East Capital Östeuropa 3 0,92 3,16 3,45 0,00 2,60 0,00

Handelsbanken EMEA Tema 3 0,88 −1,64 2,19 0,00 1,60 0,00

N O R S K  /  I N T .  F O N D
DNB Barnefond 4 1,04 14,48 11,29 0,00 1,41 100,00
SR-Bank Utbytte B 3 0,92 3,66 12,31 2,50 1,50 500,00
SR-Bank Utbytte A 3 0,92 3,66 12,31 2,50 1,50 500,00
Eika Spar 2 0,85 8,02 11,50 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 11,77 13,29 3,30 1,96 3 000,00

Handelsbanken Multi Asset 100 4 1,05 8,38 14,72 0,00 1,63

Handelsbanken Fund Russia Shares A 4 1,01 7,02 6,71 0,00 2,49 1 000,00

Danske Invest Horisont Aksje 3 0,97 11,04 12,65 2,00 1,74 1 000,00

Carnegie Rysslandsfond 3 0,97 15,08 5,89 0,00 2,53 0,00

DNB Aktiv 100 3 0,95 11,51 14,40 0,00 1,43 100,00

Swedbank Robur Rysslandsfond 3 0,95 19,53 5,39 0,00 2,43 1,00

East Capital Ryssland 3 0,91 16,37 2,99 0,00 2,64 0,00

Nordea African Equity 2 0,84 6,00 2,38

ODIN Finland C 2 0,83 1,61 15,51 0,50 2,00 3 000,00

Carnegie Afrikafond 2 0,79 11,49 1,93 0,00 2,60 0,00

SKAGEN Vekst A* 1 0,73 2,01 10,39 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 0,93 10,52 12,27 4,00 1,50 250,00

Swedbank Robur Fastighet 3 0,91 12,18 13,97 0,00 1,26 1,00

ODIN Eiendom C 2 0,87 8,99 16,14 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 1,44 7,71 15,65 2,50 1,50 300,00

DNB Finans 2 0,85 2,60 12,37 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 4 1,11 8,25 19,09 0,00 1,50 100,00

Arctic Aurora LifeScience 4 1,08 10,17 0,00 2,11 1 000,00

Fondsfinans Global Helse* 4 1,02 3,92 17,61 3,30 1,00 10 000,00

C WorldWide Medical 1 0,76 1,57 13,31 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 1,03 −2,50 10,97 0,00 1,50 100,00

DNB Teknologi 3 0,97 26,60 28,29 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 1,23 8,89 14,29 0,00 1,56

Nordea Global Climate & Envir 5 1,20 4,46 15,64 6,00 1,82

DNB Miljøinvest 5 1,12 13,73 14,74 0,00 1,77 100,00

DNB Navigator 1 0,63 11,09 −4,90 0,00 1,79 100,00

ODIN Energi C 1 0,48 13,68 −5,47 0,50 2,00 3 000,00

J A P A N S K E  F O N D
Handelsbanken Japan Tema 4 1,02 8,68 11,85 0,00 1,61

K I N E S I S K E  F O N D
Handelsbanken Kinafond 5 1,19 12,12 19,15 0,00 1,85
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PENGETORGET FONDSPROFILEN

Handelsbanken har klare kriterier i forvaltningen av sitt store norske aksjefond. 
Tekst: JAN REVFEM

H
andelsbanken Norge  er den svenske stor-
bankens eldste fond som er forvaltet fra 
Norge og etablert i 1994. Aksjefondets for-
valtningskapital har de senere årene ligget 

rundt 4 milliarder og med om lag 25 000 direkte andel-
seiere i Norge og Sverige. Fondet er svært aktivt for-
valtet, som betyr at sammensetningen av porteføljen 
avviker til dels mye fra eksempelvis selskapene som 
inngår i Hovedindeksen på Oslo Børs.

– Ja, den aktive andelen i fondet er på 44 prosent. Ho-
vedindeksen består av 67 aksjer, mens det er 42 aksjer i 
vårt fond. 40 prosent av disse aksjene er ikke med i Ho-
vedindeksen, forklarer senior porteføljeforvalter Knut 
Johan Arnholdt i Handelsbanken Kapitalforvaltning. 

Han sier at fondet  er et standardisert norsk aksjefond, 
der forvalterne ikke vektlegger enkelte sektorer eller 
forvaltningsstil. 

– Vi legger derimot vekt på at vi er en langsiktig for-
valter, at vi skal være aksjonærer i selskapet over lang 

tid. Så er vi som langsiktig investor opptatt av bære-
kraft og merker at samfunnet generelt er blitt mer opp-
tatt av dette de senere årene. Selskapene må også ha 
en lønnsom vekst over tid. Det betyr at de må levere en 
avkastning som er høyere enn kapitalkostnaden, sier 
Arnholdt om forvaltningsfilosofien.

Han tilføyer at de liker kostnadsledende selskaper, 
fordi disse har de beste marginene. Investeringsobjek-
tene må dessuten være fornuftig kapitalisert. 

– Vi er derfor ikke så glad i gjeldstunge selskaper i 
oljeservicesektoren som PGS og Seadrill. Dessuten er 
vi opptatt av makro- og megatrender over tid, og føl-
ger med på selskaper som leverer nye IT-tjenester, som 
Atea og Data Respons. Alt i alt vil jeg si vi fokuserer på 
kvalitetsselskaper, sier Arnholdt. 

Ved utgangen  av mai var avkastningen til fondet hittil 
i år 5,1 prosent og 13,8 prosent de seneste tolv måne-
dene. I samme periode har Hovedindeksen steget med 
henholdsvis 7,1 prosent og 21,3 prosent.

TOPP FEM: Bakkafrost er blant de største enkeltinvesteringene til Handelsbanken Norge.  Foto: Bakkafrost 

Det handler om kvalitet

FORVALTER: Knut 
Johan Arnholdt i 
Handelsbanken Ka-
pitalforvaltning.
Foto: Handelsbanken
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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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– Vi lå noe under i 2017, fordi vi ikke eide Telenor-ak-
sjer. Det er den største enkeltforklaringen. De store 
entreprenørselskapene led under usikkerheten om 
boligmarkedet. Så langt i år er vi mer på linje med mar-
kedsavkastningen, sier Arnholdt om prestasjonen.

De fem største enkelteksponeringene i fondet i dag 
er Storebrand, Subsea 7, DNB, B2 Holding og laksepro-
dusenten Bakkafrost.

– Vi deltok i emisjonen i Norwegian, og Bakkafrost har 
nytt godt av fantastiske laksepriser. Derimot har vi har 
vært for defensive når det gjelder oljeprisen, og ikke 
vært eksponert i Equinor (tidligere Statoil, red anm). 
Det er det største enkeltavviket, men vi har kompen-
sert ved å kjøpe oss opp i oljeservice. Finansaksjene har 
ikke gått like bra som markedet generelt, men vi ven-
ter at Storebrand vil utbetale overskuddskapital frem-
over. Da blir det en fantastisk utbytteaksje, spår for-
valteren.

– Skal Oslo Børs videre opp?  

– Ja, vi tror børsen har mer å gå på, så lenge makrout-
siktene holder seg positive og renteoppgangen ikke 
blir for bratt, sier Arnholdt.

Handelsbanken tar 2  prosent i årlig forvaltningshonorar 
for Handelsbanken Norge. Det er i den høyere delen av 
markedet. Administrerende direktør Christian Dahl i 
Handelsbanken Kapitalforvaltning sier at fondet ikke 
selges aktivt til bankens kunder direkte. Aksjefondet 
inngår som en del av porteføljer og tilbys ellers til min-
dre kunder som velger fond selv, samt til det institusjo-
nelle markedet. 

– Fondet koster 2 prosent per år som listepris. I de 
sammenhengene der fondet inngår i bankens kombi-
nasjonsfond, tas det ingen kostnader i fondet i seg selv, 
bare i det enkelte kombinasjonsfondet. Dersom fondet 
inngår i mandater der beslutningene er overlatt til oss, 
benyttes rabatterte andelsklasser, forklarer Dahl. 

Med andre ord betaler noen andelseiere lavere 
honorarer.  

Handelsbanken Norge
Norsk aksjefond
Forvaltningskapital:  3,75 mrd.
Forvaltningshonorar:  2 %

Syv største plasseringer 
Storebrand 8,3 %
Subsea 7   7,4 %
DNB   5,7 %
Bakkafrost  4,8 %
B2 Holding 4,4 %
Aker BP  4,2 %
Telenor  4,1 %

Finans

Energi

Industri

Konsum

Materialer

Handelsbanken Norge, 
sektorfordeling

Andre

Handelsbanken Norge
OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX

Vi deltok i emisjonen i Norwegian, og Bakkafrost har nytt godt av 
fantastiske laksepriser. Derimot har vi har vært for defensive når 
det gjelder oljeprisen

29,4 %

13,6  %

11,5 %
18,7 %

6,1 %

20,3 %
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ELISABETH REALFSEN,  
REDAKTØR I FINANSPORTALEN

BANK

Lånerenter er innhentet 24. juli, 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

FAST LÅNERENTE
7 5  %  S I K K E R H E T  1  M I L L I O N 7 5  %  S I K K E R H E T  2  M I L L I O N E R
Binding i 5 år Rente Binding i 5 år Rente
Fana Sparebank 2,86 Fana Sparebank 2,80

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 2,95

Binding i 10 år Rente Binding i 10 år Rente
Fana Sparebank 3,27 Fana Sparebank 3,21

Danske Bank 3,36 Danske Bank 3,31

DNB 3,43 DNB 3,36

Sandnes Sparebank 3,47 Sandnes Sparebank 3,38

Sparebank1 SR-Bank 3,47 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

Aurland Sparebank 2,62 Sbanken 2,30

Sbanken   2,65 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

Innskuddsrenter er innhentet 24. juli, 2018. Minstekrav til sparekonto:  
Minst 12 frie uttak per år. Med forbehold om endringer og feil i bankenes prislister. 

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

EasyBank 2,05 EasyBank 2,05

Optin Bank 2,02 Optin Bank 2,02

Komplett Bank 2,00 Maritim & Merchant Bank 2,00

Monobank 2,00 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

I 
hvor stor grad  bryr 
forbrukere seg om 
at banken deres 
gjør etiske krum-

spring? Erfaringene etter Pa-
nama Papers tyder ikke på 
massiv kundeflukt, hverken fra 
DNB eller Nordea, selv om beg-
ge er blitt ilagt bøter fra euro-
peiske finanstilsyn for å ha lagt 
til rette for kunder som ønsket 
å plassere penger i skattepara-
diser. I sommer reises spørs-
målet på ny, etter avsløringe-
ne om omfattende hvitvasking 
i den estiske filialen i Danske 
Bank.

Norske forbrukere  lever i ut-
gangspunktet greit med viss-
heten om høy lønnsomhet hos 
finansbransjen. Riktignok er-
grer vi oss når priser på vikti-
ge forbrukertjenester blir for 
høye, i den grad at stadig flere 
av oss reforhandler og flytter 
banktjenester. Vi vender imid-
lertid ikke ryggen til finansak-
tører fullt og helt, selv om det 
blir kjent at de hjelper rike kun-
der med å slippe skatt.   

At banken bidrar til  hvitvasking 
i stor skala er imidlertid en ny 

grense som prøves hos for-
brukerne. Det er ikke sikkert 
at boliglånskundene synes det 
er greit at de gjennom banken 
sin bidrar til å finansiere ma-
fiavirksomhet.  Jo mer en ten-
ker etter, jo mindre greit blir 
det trolig for mange å vite at 
de månedlige boliglånsrente-
ne kan bidra til å finansiere il-
legal handel med mennesker, 
narkotika og våpen, om enn in-
direkte.

Finansaktører i Norge  nyter 
fremdeles godt av en viss an-
seelse blant forbrukere. Selv 
etter de famøse «garanterte 
lånefinansierte spareproduk-
tene» og Panama Papers, er 
publikum høflige nok til å av-
stå fra latterbrøl når bransjen 
tar ordet «samfunnsansvar» 
i sin munn. Denne tilstanden 
er imidlertid skjør, og bør ikke 
prøves med flere avsløringer 
om illegal virksomhet.

Det er fortsatt grenser  for hva 
vanlige nordmenn har lyst til å 
være med på. Det bør bankene 
ta på alvor. 

Setter grenser  
før trafficking
Det er fortsatt grenser for hva vanlige 
nordmenn har lyst til å være med på.

Publikum er høflige nok til å avstå fra latterbrøl 
når bransjen tar ordet «samfunnsansvar» i sin 
munn
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Dette bestemmer 
boliglånsrenten
Betaler du riktig rente på boliglånet 
ditt? En bankanalytiker gir deg svaret.
Tekst: JAN REVFEM

F
or å sjekke  om du har en god flytende bolig-
lånsrente, bør du følge med på utviklingen i 
tremåneders pengemarkedsrenten, Nibor.  

For tiden ligger tremånedersrenten på ca. 
1 prosent, og den brukes ofte som referanse på innlån-
skostnadene til bankene. Bankene skal så ha sin fortje-
neste, oppå denne renten.

– De seneste fire årene har marginen på boliglån lig-
get mellom 1,5 til 2 prosentpoeng hvis man måler snit-
trenten mot tremåneders Nibor. Nå ligger marginen 
under 1,3 prosentpoeng, etter en økning i Nibor-ren-
tene gjennom året. Samtidig har ingen banker økt bo-
liglånsrentene, sier bankanalytiker Johan Ström i me-
glerhuset Carnegie til Dine Penger.

En margin for  bankene på ca. 1,5 prosentpoeng betyr en 
flytende rente for deg i dagens marked på maksimalt 2,5 
prosent for et godt sikret boliglån. For fastrentelån med 
bindingstid på 3 år, snakker vi om rundt 0,2-0,3 prosent-
poeng høyere rente, og for 5-årig rentebinding litt over 
det igjen. Men norske husholdninger sikrer seg lite mot 
svingninger i rentemarkedet. Bare om lag 7 prosent av 
alle norske boliglån løper ifølge Ström til en fast rente, 
og da med gjennomsnittlig kort rentebinding. 

– Opportunismen er stor, også relativt i forhold til 
andre land, der muligheten for stigende renter er lave-
re, konstaterer Ström.

– Tar bankene høyere marginer for boliglån med 
fast rente enn med flytende rente?  

– Nei, ikke nødvendigvis. På de lengre fastrentekon-
traktene tar banken en stor risiko for at renten stiger 
mer enn renten på fastrentelånet, eller hva banken leg-
ger til grunn til for prisingen av lånet.

Ström sier bankenes  marginer og betingelser avhen-
ger av risiko, kapitalkrav og mange andre faktorer 
som hele tiden endrer seg. Men boliglånsrentene 
skal opp. 

– Ja, det er ikke tvil om det, men det betyr ikke au-
tomatisk bedre lønnsomhet for bankene. Det er ikke 
noen superlønnsomhet i boliglån nå, så jeg synes pri-
sene er ganske «fair» og gjenspeiler et konkurranseut-
satt marked med generelt god disiplin. 

Oversikten i  Finansportalen viser at storbankene ikke 
kommer spesielt godt ut hvis vi holder kundeprogram-
mene utenfor. 

– Det handler om pris og lønnsomhet på den mar-
ginale veksten bankene har, og marginer er definitivt 
viktigst for banker. Størrelse skal teoretisk sett gi bed-
re lønnsomhet, og banknæringen er avhengig av stor-
driftsfordeler. Tar en storbank ned prisene, blir det 
vanskelig for de andre bankene ikke å følge over tid, 
sier Ström.
– Tror du bankene vil øke sine boliglånsmarginer?  

– Ja, i en kort periode. Norges Bank kommer trolig til 
å øke styringsrenten i september. Da tror jeg bankene 
vil øke boliglånsrenter tilsvarende. Men innskuddene, 
som utgjør en stor del av bankenes innlån, holdes rela-
tivt uendret eller i det minste øker mindre enn låneren-
tene, svarer analytikeren. 

Norges 
Bank kom-
mer trolig 
til å øke 
styrings-
renten i 
septem-
ber. Da tror 
jeg banke-
ne vil øke 
boliglåns-
renter til-
svarende. 
JOHAN STRÖM, 
CARNEGIE

Foto: NTB Scanpix
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FOLKEBIL
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PASS DEG 
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VI KASTER 
TERNINGEN: 

– Egentlig hadde jeg ikke trengt å ha lønn.  
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– De tenkte nok at vi var naive jenter
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GI FOND  
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Unngå bolig- 
skattefellene
KVADSHEIM FORKLARER
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Feriebolig  
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Indeks-
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Norske
aksjer
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markeder

Globale 
aksjer
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Her gjør  
du hytte-
kuppene

FLERE STEDER UTEN BOPLIKT! 
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Nye, smarte
hyttekjøp

NORSK APP- 
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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
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129,-
Send kodeord 

«PRØVDP» til 2030
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FJODOR DOSTOJEVSKIJ 
«FORBRYTELSE OG STRAFF»
– Vi leste masse fra de store, russiske 
forfatterne og andre klassiske verk 
på gymnaset i Jugoslavia. Da var det 
en langvarig pine, men jeg tenker sta-
dig mer på alle disse bøkene. Du for-
står dem på nye nivåer ettersom du 
modnes, som all god kunst. Denne 
boken har formet mitt agnostiske syn 
på religion, både ut fra min oppvekst 
i et kommunistisk samfunn og lange 
opphold i alle slags land og kulturer, 
og ut ifra en slags positiv selvregule-
rende kraft i universet som jobber fra 
vårt indre. Du skaper din egen karma, 
og straffen eller belønningen står vi 
for selv til slutt. 

Fortid og fremtid
Silvia Seres er teknolog, investor, styremedlem og aktiv foredrags-
holder som snakker om hvordan samfunnet endres av teknologi. 
Hun sier: «Jeg elsker teknologi, men jeg elsker folk enda mer.»

ALDOUS HUXLEY 
«BRAVE NEW WORLD»
– En av de mange softe sci-fi-romane-
ne som kommer skummelt nær vir-
keligheten med utviklingen i kunstig 
intelligens og etikk. Den har formet 
mitt syn på teknologiens rolle og fått 
meg til å innse at du ikke må glemme 
menneskets behov for uorden og en 
smule kaos. Boken beskriver en ut-
opisk verden, en menneskehet uten 
bekymringer på et høyt teknologisk 
plan. Men vi må ikke glemme de uper-
fekte sidene ved det menneskelige. 
Etterpå måtte jeg lese «Prosessen» 
av Kafka, «1984» av Orwell og «Fah-
renheit 451» av Bradbury på nytt, og 
etterhvert mye god og hard sci-fi-les-
ning som «Cryptonomicon» av Neal 
Stephenson. 

FRANKLIN FOER 
«WORLD WITHOUT MIND»
– Jeg er blitt hektet på lydbøker, tak-
ket være Audible og Amazons skum-
melt gode anbefalings-algoritmer. 
Det begynte med lytting til standard-
bøker om digital forretning og sam-
funn som «Exponential Organisa-
tions» og «Homo Deus», men siden 
har jeg hørt over 100 lydbøker med 
stadig bedre analyser av de temaene 
jeg er opptatt av. Denne er en utrolig 
fin, en personlig og utålmodig analy-
se av hva som skjer med demokrati og 
politikk med innflytelsen fra nye me-
dier. Også ting fra Jaron Lanier og Ni-
colas Carr er deilig tankevekkende og 
provoserende. 

80 REISE: ØYER I 86 KUNSTPAUSEN I 90 SLUTTSEDDELEN

BOKETTERSYNET
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Frister det med en liten holme eller en stor øy på 
over 100 mål – hvor du og familien kan være helt 
alene? Flere steder i Norge selges feriehus som 
ligger på en egen øy – uten andre naboer. 
Tekst: GEIR RØED  Foto: MARIE VON KROGH

Drømmen om
en egen øy

OVERSKUDD FERIEBOLIG
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OVERSKUDD FERIEBOLIG

D
en lille øya  Eiaholmen er omkran-
set av høye fjell i Lovrafjorden i 
Suldal. På den knapt halvan-
nen mål store øya ligger en li-
ten rødmalt stue, sjøbu og bryg-
ge. Rundt hytta hekker fuglene i 
vårmånedene, og fra brygga kan 
man fiske, eller hoppe rett ut i 

vannet.
– Fordi øya ligger innerst i fjorden, er vannet ofte godt 

og varmt, forteller René Førland, som sammen med fa-
milien har tilbrakt ferier i mer enn 30 år på holmen, et-
ter at de kjøpte stedet i 1987. 

Nå skal det selges, for tre millioner kroner.
Du har kanskje sett hytta på bilder. Den blir ofte foto-

grafert av forbipasserende, og er for mange synonymt 
med noe av det norskeste av det norske.

– Dette har vært vårt paradis på jord, midt i fiskefa-
tet, sier Førland, som til daglig bor på Jørpeland i Ry-
fylke.

Vi har saumfart  annonser for fritidsboliger, og funnet ni 
unike feriehus som ligger på sin egen øy – og hvor du 
kan bade og fiske så mye du vil fra egen tomt. 

Noen av feriehusene ligger på forholdsvis store øyer 
på godt over 100 mål, mens andre ligger på det som nes-
ten må betegnes som små skjær.

– Akkurat nå har jeg tre hytter for salg som alle ligger 
alene på en egen øy. Det er helt unikt. I gjennomsnitt 
har vi knapt én slik hytte i året, sier Astri Ellegård-Ja-
cobsen, advokat og megler i Advokatfirmaet Midgaard 
& Opthun i Kragerø.

Alle tre ligger i den populære skjærgården utenfor 
Kragerø.

– Mange drømmer om å kjøpe hytte i Kragerø-skjær-
gården, og mange gjør det. Men ikke mange får kjøpt 
hytte som ligger alene på egen øy. Det er eksklusivt, 
spesielt hvis hytta ligger usjenert til og samtidig har fin 
utsikt, sier Ellegård-Jacobsen.

Flere av øyhyttene  har ikke innlagt vann, avløp eller 
strøm. Noen mangler også båtplass og parkeringsplass 
på fastlandet.

– Det gjør at hyttelivet blir tungvint, advarer Matthi-
as B. Dannevig, som er fungerende styreleder i Norges 
Hytteforbund. 

– Å kjøpe hytte på egen øy byr på mange praktiske 
problemer. Man må ha parkeringsplass og båtplass på 
fastlandet, og selvsagt egen båt. Taxibåt blir fort dyrt 
og komplisert. Dessuten er det problematisk å være 
uten strøm, vann og avløp. Og har man en liten øy uten 
så mange trær å hugge, må man også frakte all veden 
ut. Det er tungvint, sier Dannevig – som imidlertid godt 
forstår at mange drømmer om hytte på egen øy. 

Selv har han i mange tiår hatt hytte på fastlandet i 
Grimstad.

– Hadde jeg vært 25–30 år yngre, kunne jeg gjerne 
kjøpt en slik hytte. Det er jo romantisk, sier Dannevig.

Astri Ellegård-Jacobsen,  advokat og megler i Advokatfir-
maet Midgaard & Opthun i Kragerø, mener hytter på 
øyer passer for de som trives midt i naturen.

– Kjøpergruppen er glad i naturen, og har gjerne 
vokst opp med hytte i skjærgården. De er vant til vind i 
håret og å ha tærne i vannet.

– Hva ønsker kjøperne? 
– Et anneks i tillegg til hovedhytta og gjerne båthus 

Hytte på øy i Øy-
marksjøen 15 minut-
ters kjøring sør for 
Ørje i Østfold. Hytta 
er på 50 kvadratme-
ter med allrom, to 
soverom og store ter-
rasser som omkranser 
hytta. Hytta ligger i 
vannkanten og ble 
bygget på 1960-tal-
let. Tomten på 5,3 mål 
utgjør mesteparten 
av øya. Her er det 
store gressarealer 
og frodig skog. Fra 
fastlandet er det bare 
50 meter å ro.   
Foto: Aktiv

Hytte på egen holme på den bilfrie 
øya Geitanger i Fjell kommune vest for 
Bergen. Hytta ble bygget som som-
merhytte på 1950-tallet, har to soverom 
og er på 46 kvadratmeter. Tomten er 
på ett mål, og grenser mot sjøen på tre 
sider. På innsiden av hytta er det en lun 
havn med brygge og egen badestrand. 
Geitanger har noen få fastboende. 
Foto: Svein Erik Ellingsen

PÅ TUR: Odd Reidar Førland og bikkja Levis har ofte tatt den lille svippturen til 
den vesle rødmalte stua på den lille øya. Bilde av hele øya på forrige side.

1,5 millioner

2,9 millioner

1,49 millioner
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Hytte på en stor øy på hele 124 
mål ved Sleneset i Lurøy kom-
mune på vakre Helgelandskysten. 
Inkludert i arealet er 10 holmer 
som ligger rundt øya. Ferieboligen 
er fra 1930-tallet og var opprinne-
lig eid av en fiskerbonde. Boligen 
ligger midt på øya, er på 83 
kvadratmeter og har hele fire so-
verom. Rundt ferieboligen er det 
hage, mens resten av øya består 
av sletter og sandstrender. 
Foto: EiendomsMegler 1

Hytte på Kjeholmen i 
Søgne kommune vest for 
Kristiansand. På øya er 
det 15 hytter, og denne 
hytta ligger på en egen 
odde med sjø på tre sider 
og et friareal bak hytta. 
Tomten er på 3,3 mål, 
og fra fastlandet tar det 
fem minutter med båt 
ut til øya. Hytta ble bygget i 2001, og her er også et anneks med to 
soverom og en sjøbu med soveplasser i andre etasje. Hovedhytta er på 
58 kvadratmeter og har ett soverom og en stor sovealkove. Det er også 
badestamp og dypvannsbrygge.  Foto: Invisio

Hytte på den lille øya Trillingholmen 
søndre i Skåtøysund i indre del av Kragerø-
skjærgården. Fra Kragerø sentrum tar 
det fem minutter med båt ut til øya, og 
til Jomfruland er det bare 10 minutter. 
Hytta ble bygget på 1950-tallet og er på 
85 kvadratmeter over to etasjer med tre 
soverom. Her er store panoramavinduer og 
stor brygge med plass til flere båter. Øya er 
ikke oppmålt.  FOTO: Fokus Foto

2 millioner

6,5 millioner

6,2 millioner
8,5 millioner

Hytte og sjøhus på den store 
Fugløya, som ligger i havgapet yt-
terst i Langesundsbukta mellom 
Nevlunghavn og Langesund i Larvik 
kommune. Øya er på 139 mål og 
beskrives som et paradis. Utsikten er 
fantastisk, og både hytta og sjøhuset 
ligger solrikt til. Øya er kupert, og har 
skog, svaberg og strender. Foran sjø-
huset er det sandstrand. Hovedhuset 
fra 1950-tallet er på 129 kvadratme-
ter med fire soverom, og sjøhuset 
fra 1920-tallet har ytterligere ett 
soverom.  Foto: DNB Eiendom
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drar opp. Øya må ikke være for kupert. 
Det må gjerne være gressletter, strand og 
brygge – helst dypvannsbrygge. Hytta bør 
ligge slik at man får god utsikt, samtidig 
som det er usjenert.

Det er viktig for folk å få følelsen av at de 
er ut mot havet.

– Men ikke så langt at det blir værhardt. 
Det er vel så viktig at det er lunt og usje-
nert, sier hun.

På Helgelandskysten  er det både vakkert og 
værhardt.

– Om vinteren kan det storme skikkelig. 
Men vi har vært der da også. Huset er iso-
lert, sier Jan Terje Trælnes fra Mo i Rana. 

Han og kona selger nå feriestedet de har 
eid i snart 25 år på Litlspjutøya ved Slene-
set ute i havgapet nord for Sandnessjøen. 
Huset er fra 1932 og var opprinnelig et tra-
disjonelt hjem for fiskerbøndene som levde 
av både jorda og havet. 

Øye er på hele 123 mål, som man får full 
disposisjonsrett over dersom man kjøper 
Trælnes’ feriehus.

– Her er det  både kveite, sei og torsk i ha-
vet. Blir man lei av å fiske, kan man padle 
rundt øya, eller mellom de 10 holmene som 
også hører til eiendommen, sier Trælnes.

Når han og kona reiser ut, tar de først 
ferje fra Stokkvågen på fastlandet og ut til 
Sleneset. Den tar halvannen time. Ute på 
Sleneset parkerer de bilen og kjører 10 mi-
nutter i egen båt ut til Litlspjutøya.

Det er sjelden det er slike perler for salgs 
langs Helgelandskysten.

– De aller fleste feriehusene som selges 
har ikke strandsone. Her er det 123 mål 
med strandsone, forteller eiendomsme-
gler Thomas Nygaard i EiendomsMegler 1.

– Det går flere år mellom hver gang vi har 
slikt for salg.

Likevel forsvinner ikke  hyttene på egne øyer 
raskt fra markedet. Feriehuset til René 
Førland i Lovrafjorden ble lagt ut for salg i 
fjor. Da var prisen fire millioner kroner. Nå 
har prisen sunket til tre millioner.

– Det har vært enorm trafikk på annon-
sen. Men det er en snever gruppe som kjø-

per slike hytter, sier eiendomsmegler Lars 
Sigve Berge i DNB Eiendom, som håper at 
noen faller for idyllen.

En annen av hyttene i denne reportasjen, 
hytta i Hvaler-skjærgården, ble forsøkt 
solgt i fjor til 16,9 millioner kroner. Men til 
den prisen var det ingen som ville kjøpe. 

Nå koster den 12,9 millioner.
Utsikten, friheten og nærhet til elemen-

tene er de viktigste salgsargumentene for å 
kjøpe hytte på egen øy – eller holme.

Noen ganger forteller eiendomsmegler-
ne detaljert om mulighetene for fin utsikt. 

– På det nyere biotoalettet er utsikten 
upåklagelig med åpen dør, skriver eien-
domsmegler Tom Didrik Eriksen i DNB 
Eiendom om hytta han selger på egen øy 
utenfor Helgeroa i Vestfold.

Og det er kanskje på egen øy at forholde-
ne ligger best til rette for åpen dør på sli-
ke steder … 
geir.roed@dinepenger.no

NBHyttene i reportasjen er muligens 
solgt når dette kommer på trykk.

Hytte med ny-
ere anneks og eldre 
sjøbu i Kragerø-
skjærgården mellom 
Gumøy og Oterøy. 
Inn til Kragerø tar 
det ca 15 minutter 
med båt. Bebyg-
gelse fra 1960-tallet 
med enkel standard. 
Det foreligger tilla-
telse for bygging av 
erstatningshytte. Annekset er fra 2013 og har god standard med moderne 
bad. Totalt er det fem soverom pluss sovehems. Det er usikkert hvor stor 
øya er, megler har funnet papirer som viser at den er både tre og seks mål 
stor. Øya har flere brygger, svaberg, gressplener og strender.  
Foto: Fokus Foto

Hytte på egen øy i Hvalers 
skjærgård mellom Kirkøy og 
Sverige. Lille Granholmen er 
på 15 mål, og fra hytta har man 
full oversikt over båttrafikken i 
sundet, hvor det også er godt 
hummerfiske. Havutsikt helt til 
Koster. Hytta og et tilhørende 
anneks er på totalt 82 kvadrat-
meter med to soverom samt 
soveplass på stor hems. Hytta 
ble bygget på 1990-tallet og 
har fin standard. Det er god 
planløsning og mange uteplas-
ser rundt hytta. Ca 10 minutter 
med båt til fastlandet. 
Foto: Krogsveen

14 millioner12,9 millioner

Kjøpergruppen er glad i naturen, og har gjerne vokst opp med  
hytte i skjærgården. De er vant til vind i håret og å ha tærne i vannet.
ASTRI ELLEGÅRD-JACOBSEN,  ADVOKAT OG MEGLER I ADVOKATFIRMAET MIDGAARD & OPTHUN I KRAGERØ

OVERSKUDD FERIEBOLIG
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OVERSKUDD KUNSTPAUSEN

Disse kontrollerer 
kunstmarkedet
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«Den beste beskrivelsen av kunstmarkedet, er at det er 
uforklarlig …. I intet annet marked har vi så overdådig  
velstand i noen så unyttige og uvilkårlige ting».

PÅ VEGGEN: Kunstsamlere har 
en viktig plass i kunstmarkedet. 
Her fra visningen av Erling Kagges 
kunstsamling på Astrup Fearnley 
Museet i Oslo. 
Foto: Trond Solberg/VG
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OVERSKUDD KUNSTPAUSEN

S
itatet på forrige side skrev redak-
tøren i New Criterion, James 
Panero i 2009. Året da boblen 
i kunstmarkedet sprakk, i kjøl-
vannet av den internasjonale 
finanskrisen. Hver gang 
du, dine venner og be-
kjente kjøper et kunst-

verk, bidrar dere i kunstmarkedet. I aviser, på 
TV og sosiale medier får vi informasjon om re-
kordsalg i de store auksjonshusene. Kunst-
verk av Munch, Picasso, Rothko og mange 
flere, selges for summer langt over estimat. I 
kunstmarkedet er det mye penger i omløp. 

Når vi plasserer  opptjente eller oppsparte mid-
ler i form av pensjonssparing, eiendomsinves-
teringer eller verdipapirer, ønsker vi oss en viss 
grad av transparens og regulering av markedet 
vi befinner oss i. Nettopp dette finnes det lite av 
i kunstverdenen. 

Det er det uforklarlige som trekker mennesker inn i 
kunstmiljøet og som for mange blir en besettelse. Det 
blir en besettelse å kjøpe nye kunstverk. 

En blir en del av spillet, markedskreftene og psyko-
logien i et uoversiktlig marked. Informasjon deles i mø-
ter og selskaper, kreative måter å påvirke markedet på 
settes ut i livet, med lite innblanding fra offentlig myn-
digheter. 

Nålevende kunstnere kan fremstå som irrasjonelle. 
Kunstnerskap kan ikke risikoanalysers på lik linje med 
selskaper. Men hvem er det som påvirker prisene, hvil-
ke kunstnerskap som skal løftes, hvilke som skal skro-
tes? Hvem trekker i trådene? 

I egyptisk oldtid,   den greske og romerske antikken, i 
middelalderen og renessansen finner vi kunstpatrone-
ne. 

Enkeltpersonene som opp gjennom historien har 
lagt sin hånd over kultur – og åndslivet. Kunstpatroner 
har fortsatt stor makt i kunstverdenen. Ifølge ARTSY/
UBS eier den styrtrike industri og kunstsamlerfamilien 
Mugrabi i 2016 så mange som 791 verker av Andy War-
hol, 90 av Damien Hirst, 100 av George Condo, og 99 av 
Jean-Michel Basquiat. 

Enkelte velger å opprette private museer for å holde 
kunstsamlingen intakt og selv velge agendaen for ut-
stillingene. 

Andre aktører  har også stor innflytelse på kunstmar-
kedet. Gallerister kan bestemme prisen på et 
kunstverk og hvem som skal få kjøpe det. 

Vilkårene for kjøpet varierer med hvem kjø-
peren er. Kunstneren og kunstverket kan 
«boostes» dersom det havner hos riktig samler 
eller museum. I tillegg følger galleristene med 
og byr selv i annenhåndsmarkedet. 

Auksjonshusene lever av salærer, og tenker 
nøye gjennom hvilke estimater de setter. Noen 
av dem tilbyr også lån med sikkerhet i kunst. 

Museene utøver  en betydelig innflytelse når de 
avgjør hvilke kunstnere de skal kjøpe inn eller 
stille ut. Ikke minst har kunstkritikerne, histo-
rikerne og kuratorene stor makt. 

Den kjente kuratoren og galleristen Hans Ulrich 
Obrist plasserte seg i 2017 som nummer seks på Art- 
Reviews liste over kunstverdenens 100 mest innflytel-
sesrike personer. 

Den viktigste  arenaen der alle disse aktørene møtes, er 
kunstmessene. De mest profilerte galleriene betaler 
for å delta. 

Her møtes samlere, kunsthandlere, forsikringsagen-
ter, folk med høy kunstfaglig kompetanse, represen-
tanter for banker og auksjonshus, foruten kunstnere 
og andre kunstinteresserte. 

Art Basel Market Report for 2017 viser at 46 prosent 
av omsetningen til kunsthandlerne fant sted på kunst-
messene. Det finnes også gallerier som ikke omsetter 
særlig ved å delta, men det er på messene der ting skjer 
– særlig på Art Basel og The European Fine Art Fair–
Maastricht (TEFAF). 

Kunstmarkedet  styres ikke minst av grådighet og frykt. 
Selv om kunst er en viktig del av vår kulturarv, er det 
også et overskuddsprodukt. Det er i denne sammen-
hengen at markedet og psykologien blir uforklarlig. 

dinepenger@dinepenger.no

Johan Camilo 
Alstad-Øhren 
(28) skriver om 
kunst og kunst-
investering i 
Dine Penger.

MINGLEPLASS: 
Kunstmessene er 
en viktig arena for 
kunstmarkedet, 
spesielt Art Basel.  
Foto: NTB scanpix

MYE INNFLYTELSE: 
Museene har mye 
makt, siden de kan 
bestemme hvem 
som skal kjøpes ut 
og stilles ut. Ifølge 
Forbes er det Louv-
re-museet i Paris 
som er museet folk 
flest setter høyest. 
Foto: NTB scanpix

1

2



0
0
0

DINE PENGER    NR. 8 2018

1

2



0
0
0

OVERSKUDD SLUTTSEDDELEN

DINE PENGER    NR. 8 2018

En annen  mulig anvendelse gjelder inngå-
else av avtaler, som børsnotering av aksjer. 
Dette krever i dag omfattende assistanse 
av et finanshus, som tar seg rundelig betalt 
for å sikre at alle finansielle og juridiske de-
taljer er på plass.

Men i praksis krever den distribuerte 
teknologien så mye regnekraft at kapa-
siteten er svært begrenset. Ifølge Bank 
of International Settlements krever «mi-
ning» av bitcoin i dag like mye kraft som 
hele landet Sveits. Skulle systemet ta over 
alle verdens betalinger, ville det kreve så 
mye regnekraft at internett ville bryte 
sammen.

Dessuten har bitcoin vist seg totalt upå-
litelig som stabil pengeenhet. Markedsver-
dien på én mynt steg i løpet av fjoråret fra 
under 800 dollar til over 19 000 dollar, før 
den falt til dagens verdi litt over 6000 dol-
lar. 

Nå er naturligvis  ikke bitcoin det eneste fi-
nansobjektet som svinger i pris. Mange ak-
sjer gjør det samme. Men de er aldri blitt 
lansert som betalingsmiddel, slik bitcoin 
er blitt. Dessuten – og dette er viktig: Det 
er uhyre uklart hva som utgjør den egent-
lige, underliggende verdien i en bitcoin. En 
aksje er en eierandel i et selskap som pre-
sumptivt genererer inntekter. Bitcoin er 
et byttemiddel som brukes som betalings-
middel i et svært begrenset omfang av 
transaksjoner. 

De som kjøper bitcoin, gjør det derfor 
først og fremst fordi de tror den skal stige 
i verdi, så de kan selge den for profitt. Det 
var det vi i aksjemarkedet for et drøyt tiår 
siden kalte «the greater fool theory» – du 
er en tosk om kjøper, men håper å få solgt 
til en enda større tosk, med fortjeneste.

Dette er definisjonen på en boble. Eller 
et Ponzi-scheme, der de første investore-
ne stikker av med innbetalingene fra dem 
som kommer etter, før svindelen avsløres. 

Slik er jeg redd det ender med bitcoin 
også.  

M
idt i strømmen av  nyheter om 
handelskrig og migrasjonspo-
litikk blir vi stadig overøst med 
rapporter om unge mennesker 

som er blitt styrtrike på bitcoin. Annonser 
lokker oss andre til å bli med og bli rike, vi 
også. Her gjelder det å ikke la seg lure. Når 
noe virker for godt til å være sant, er det 
sannsynligvis nettopp det.

Den kanskje viktigste motivasjonen bak 
lansering av bitcoin har vært å skape et 
system for transaksjoner og betalinger 
uten innsyn fra myndigheter og banker. 
Dette er anarkistisk ideologi. Dessuten vil-
le bitcoins skapere bryte bankenes mono-
pol på betalingstjenester.

Teknisk sett er løsningen svært avansert. 
All relevant informasjon om en gitt trans-
aksjon distribueres samtidig via internett 
til alle medlemmer av kjeden (blokkjeden). 
Slik har alle adgang til samme informasjon. 
Kjeden har ikke noe sentralt ledd, alle deler 
samtidig informasjon med alle. Dette skal gi 
sikkerhet for at ingen kan bli snytt.

Bitcoin er  en av flere valutaer som brukes 
som regneenhet og byttemiddel i denne 
kjeden. Den kan kjøpes mot betaling i nor-
male valutaer som dollar. Men den kan også 
«utvinnes» ved hjelp av «mining». Det vil 
si: Ved å løse svære regneoppgaver kan en 
bruker finne noen av de myntene som lig-
ger gjemt rundt omkring i cyberspace. Men 
for hvert år som går, blir det mindre og min-
dre å finne. Etter 2140 vil det være slutt. 

Det er mulig at blokkjedeteknologien kan 
vise seg nyttig som verktøy til å effektivise-
re betalingstjenester. Det gjelder særlig 
betalinger i sammenheng med internasjo-
nal handel, som i dag utføres via bankene 
med svært tungvinte og kostbare meto-
der basert på papirdokumenter og manu-
elt arbeid. Mange av verdens store banker 
ser på slike muligheter. Men i så fall vil ban-
kene fortsette å opptre som sentrale for-
midlere. Noe finansielt anarki er ikke i de-
res interesse. KNUT ANTON MORK, professor NTNU

Skulle systemet ta 
over alle verdens 
betalinger, ville det 
kreve så mye reg-
nekraft at internett 
ville bryte sammen.

Om noe virker for godt til å være sant, er det ofte det. 

Bitcoin – en luftspeiling



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, 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,
SLITU, 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.

1990
 stk. ,-

Flyttekartong
Stor flyttekartong. Mål: 576 x 346 x 407 mm.
28-420

Kuningaskuluttaja, m
ars 2016

Flyttebyrå
ets favoritt!

Oppbevaringshylle
5 hylleplater. Maks. 70 kg/hylleplate. Mål: 92,5 x 45,8 x 185 cm.
Vekt: 8 kg. 87-506 369,- 2 for 599,-
4 hylleplater. Maks. 70 kg/hylleplate. Mål: 92,5 x 45,8 x 141 cm.
Vekt: 8 kg. 87-507 329,- 2 for 549,-

329,-
Oppbevaringshylle
4 hylleplater. Maks. 100 kg/hylleplate. Mål: 80 x 30 x 180 cm. Vekt: 10 kg.
87-761 299,- 2 for 549,-
5 hylleplater. Maks. 265 kg/hylleplate. Mål: 90 x 45 x 180 cm. Vekt: 22 kg
87-762 429,- 2 for 729,-

299,-
FraFra



D
INE PENG

ER
N

R 8   20
18

Ø
K V

ERD
IEN

 PÅ
 D

ITT H
JEM


