
    

71
43

2_
1 

If
C

A
 N

O

If Boligsjekk 
– veien til en sikker og trygg bolig

Servicehefte for:
Bråstadlina 124, 4848 Arendal

Nå også med tips om 
svanemerkede produkter



If Boligsjekk er serviceheftet til boligen din. Dette tilbudet  
er unikt for deg som If-kunde. Hvis du ikke har gjennomført 
 Boligsjekken før, kan du bestille den når som helst – uten  
ekstra kostnad. Den er nemlig en del av husforsikringen din.  
Du kan gjennom  føre If Bolig sjekk hvert 4. år etter at du har  
tatt den første gang. 

Vår samarbeidspartner Anticimex er engasjert av oss for å 
 ut  føre bolig sjekken. Basert på en fagmanns vurderinger får du 
 info rma sjon om så å si hele boligens tilstand. Underveis i befa-
ringen vil du få gode tips og råd om forebyggende vedlikehold og 
utbedringer av eventuelle skader som er  oppstått.  Råd givningen 
gis av nøytrale eksperter – i et enkelt språk, uten vanskelige 
faguttrykk.

Om boligsjekkrapporten
Rapporten er basert på prinsippene i Norsk Standard 3424.   
Boligsjekken er laget på grunnlag av observasjoner som er gjort på 
inspeksjonstidspunktet. Alder på huset, observerte feil og skader, 
samt fagmannens bygningskompetanse og  erfaringer, er lagt til 
grunn for vurderingene.

Vi gjør deg spesielt oppmerksom på at hvis du får en vurdering 
i kategorien «Aktsomhet som kan kreve tiltak» er ikke dette 
alltid på grunn av skader eller feil, men også på grunn av at en 

If Boligsjekk 
bygnings del har nådd en alder hvor den har en naturlig begrenset 
restlevetid. Hvis den har passert 50 % av anbefalt brukstid, vil 
det kanskje kunne være lurt å begynne å sette av litt penger til en 
 opp gradering.

Nedenfor finner du noen ikoner som enkelt viser deg hva som er 
i orden, hva som er smart å ha under oppsikt og kanskje utbedre, 
samt hva som anbefales at du utbedrer omgående. 

Bor du i et litt eldre hus, vil du naturlig nok oppleve noe slitasje 
som du ikke finner i nye hus. Det trenger ikke  nødvendigvis være 
noe å uroe seg for, slitasje er helt  naturlig. Dette fram kommer 
gjerne i rapporten under kategorien «Aktsomhet som kan kreve 
tiltak». Vi anbefaler deg å bruke tipsene og rådene du får i denne 
boligsjekken og at du lager en plan over framtidig vedlike hold. 
Boligsjekken er utført av en nøytral bygnings ekspert, og vil ikke 
påvirke forsikringene dine på noe vis.

Boligsjekken er stikkordbasert og mye av innholdet og råd-
givn ingen baseres også på samtalene med den som er med på 
befaringen. Rapporten gir deg derfor ikke alltid komplett skriftlig 
oversikt, men baseres i tillegg på kommunikasjon en med den 
som deltar på befaringen. Det er derfor viktig at du – som eier 
av boligen – går runden sammen med bygnings eksperten fra 
Anticimex.

Symbolforklaringer

 Utbedre så snart som mulig

Feil eller skade som vi anbefaler deg å utbedre  
omgående eller innen veldig kort tid. 

  Var ikke tilgjengelig for inspeksjon

Eksempelvis krypkjeller, loft uten tilkomst, 
 avstengte rom, snø på yttertak og lignende.  
Gjelder det erfarings  messige skadeutsatte 
 steder, angis det spesielt.

 Informasjon

 Informasjon som er nyttig, uten at den nødven-
digvis  henger sammen med en gitt tilstandsgrad.

Feilfri eller lett slitasje som ikke krever tiltak

Aktsomhet. Krever tiltak, men har oftest tid
Det er ett, eller flere, aktsomhetspunkter som  
gjelder for bygningselementet:

• Alder tilsier at det på sikt anbefales å utbedre/
skifte. Kanskje begynne å sette av penger?

• Feil utførelse eller skade som anbefales å 
 utbedre, uten at det er nødvendig omgående. 
Utbedringen kan med andre ord vente litt.

• Tilstanden er uoversiktlig og usikker, vi 
anbefaler deg å holde ting under oppsikt for å 
registrere eventuelle symptomer på avvik.

• Erfaringsmessig er konstruksjonen utsatt for  
skaderisiko, uten at synlig skade er påvist. 

Tidspunkt for ny boligsjekk: 4.01.2022
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Har du et nyere bygg?
Har du et nytt (nyere enn 5 år), eller forholdsvis nytt bygg, 
 finner du sjelden slitasjeskader av betydning. Erfarings-
messig kan likevel dette forekomme. Disse er det viktig 
å oppdage så tidlig som mulig, slik at du kan reklamere 
ovenfor entreprenør og håndverkerfirma innen 5 år.
Hvis det ikke er en reklamasjonssak, kan du eventuelt  
iverk sette tiltak selv for å redusere skadeomfanget og  
forhindre negativ utvikling. Det aller rimeligste er som  
regel å sette inn tiltak så fort som mulig. 

Har du et eldre bygg?
Eldre bygg har lengre fartstid, og ingenting varer  
evig. Det gjelder for alt, også for bygningsdeler som for 
 eksempel drenering, vann- og avløpsrør, våtrom,  yttertak 
og fasader. Denne rapporten bruker  begrepet «anbefalt 
brukstid», noe vi vil forklare  nærmere hva betyr. 

• Et eldre belegg/membran – på taket, terrassen, badet 
og  lignende – vil ofte havne i kategorien «aktsomhet 
som kan kreve tiltak,» selv om det ikke er oppdaget 
 synlig lekkasje. Eksakt tidspunkt for når en eventuell 
lekkasje vil oppstå, som følge av defekt materiale, 
er ikke mulig å bestemme. Lekkasje kan være nært 
 forestående eller først skje mange år fram i tid. 

• En varmtvannsbereder kan du kanskje forvente at 
 fungerer feilfritt i 10 –20 år, men den kan også vare i 
20 – 40 år. Når forventet brukstid er passert med mer 
enn 50 %,  benytter vi benevnelsen «aktsomhet som kan 
kreve tiltak». Konsekvensene ved  eventuelle skade-
tilfeller er veldig ulike. 

Hvordan forholde seg til skjulte  elementer?
Drenering, membraner, vann- og avløpsrør er skjulte 
bygnings  elementer. De er med andre ord ikke enkle å 
vurdere eksakt tilstand på. Derfor benytter vi en estimert 
anbefalt brukstid (aldersvurdering). Når estimert anbefalt 
brukstid er passert med mer enn ca. 50 %, tildeler vår 
bygningsekspert symbolet «aktsomhet som kan kreve 
tiltak». Vår anbefaling er dermed å begynne å sette 
av penger til en framtidig utbedring, og følge med på 
 bygningsdelen.     

Bør utbedres så snart som mulig
Kategorien «bør utbedres så snart som mulig» er  
tydelig og  enkel. Da er det gjerne snakk om en skade 
under utvikling, det være seg lekkasje, utvikling av sopp 
og råte eller lignende.

Tips 
& råd

Bo trygt og godt                                               
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Vinter
• Sørg for  tilstrekkelig varme i rom med 

vannrør, for å unngå frostskader
• Ved reiser: Steng av vannet og tøm  

trykket i vann rørene
• Unngå at vinduer står åpne ved 

 streng vinterkulde
• Sørg for nødvendig snømåking og sjekk 

snøtyngde ved utsatte tak/balkonger/
terrasser

• Strø trapper/veier ved behov
• Funksjonstest brannvarslere og sjekk 

brannslukkere (skal snus én gang i året)
• Rens takrenner og sluk i alle våtrom  

(for våtrom hver 4. måned)

Høst
• Rens takrenner og sluk i alle våtrom  

(for våtrom hver 4. måned)  
• Sjekk kjelleren for fukt/skade ved  

mye nedbør
• Sjekk loftet for fukt- lekkasjemerker
• Steng og tøm utekraner for vann
• Beskytt hagemøbler/ trampoline/annet
• Sjekk for skadedyr i kjeller/krypkjeller/

loft/uthus
• Steng rotter og mus ute  
• Sjekk at peis, pipeløp og vedovner er i 

orden – bruk fagfolk
• Bruk tørr ved 

Vår
• Rens takrenner og sluk 
• Sjekk kjelleren/krypkjelleren for fukt/ 

skader p.g.a. vann fra bl.a. snøsmelting
• Sjekk loftet for fukt- lekkasjemerker
• Sjekk taktekkingen inkl. renner og og  

nedløp for skader bl.a. etter snø og is
• Ved reiser – steng av vannet og tøm trykket 

i vannrørene

Du kan  
gjøre mye  
selv for å  
forebygge 

skader

Sommer
• Sjekk overflatebehandlinger på  

ytterfasader, vinduer og dører
• Sjekk for råte og korrosjonsymptomer
• Funksjonstest stengekraner for vann, 

både utvendig og innvendig
• Sjekk/rens/skift filter på ventilasjons-

anlegget
• Steng av vannet og tøm vannrør  

ved reiser
• Rens takrenner og sluk i alle våtrom  

(for våtrom hver 4. måned)

Klikk her, dersom du ønsker å få flere råd og tips om sikkerhet og forebyggende tiltak i hjemmet.
Nyttig informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

sikkerhverdag.no opphavsrett © DSB 2017
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Velg Svanemerkede produkter ved renovering  
og oppussing
If og Anticimex ønsker å gi deg som boligeier enkel rådgivning for 
å velge miljøvennlige produkter. I boligsjekken linker vi derfor til  
Svanemerkede produkter. Vi ønsker å gjøre det enkelt for deg å 
være miljøbevisst i ditt bolighold.

Her listes alle svanemerkede produkter i Norge: 
svanemerket.no/produkter

Byggevarene finner du i alle store byggevarehus, hos Clas Ohlson, 
Biltema og store og små hobbybutikker og dagligvarebutikker. 
Visste du at hele boliger svanemerkes? Let etter Svanemerket 
neste gang du kjøper bolig. 

Om svanemerket
Nordisk Ministerråd opprettet Svanemerket i 1989. Svanemerket 
er en ikke-kommersiell merkeordning. De miljøkravene svanen 
stiller, er utarbeidet av biologer, ingeniører og kjemikere som kan 
mye om produkt, produksjonsteknikk og de ulike miljøaspektene.

En nøytral tredjepart
Det er svært viktig for merkeordningens troverdighet at Svane-
merket er en nøytral tredjepart. Det er lett å påberope seg at man 
er god på miljø. Men så lenge det bare er en selv som vet hva som 
er gjort, og ingen har etterprøvd om tiltakene faktisk virker, er det 
jo ikke mye verdt. Det blir ikke godt miljøarbeid av en ringperm 
alene. Hvis en produsent vil svanemerke produktet sitt, må pro-
dusenten dokumentere at det tilfredsstiller alle miljøkravene som 
stilles til den aktuelle produktgruppen. Miljømerking kontrollerer 
deretter alle opplysningene, og kontrollerer på produksjonsstedet. 
Hvis alt er i orden, får produsenten lisens til å bruke Svanemerket.

Under symbolet finner du Svanemerkede byggevarer. Disse kan fås i alle byggevarehus og noen andre 
butikker.  Varene oppfyller strenge krav til miljø og klima og en uavhengig part har kontrollert produksjonen 
og produktene. Les mer om Svanemerket her: svanemerket.no

Svanemerkede produkter

Omfang og begrensninger med If Boligsjekk

Det er ikke meningen at du skal kunne bruke rapporten i forbindelse med omsetning eller finansiering av boligen. 
 Tredje person skal ikke på bakgrunn av rapporten vurdere sitt ansvar for selv å utføre tilsyn og kontroll med eiendommen, 
og foreta nødvendig vedlikehold og skadeforebyggende tiltak. Det er opp til deg som forsikringstaker å sette deg inn i våre  
sikkerhetsforskrifter og ta nødvendige forholdsregler. Rapporten må ikke oppfattes som en garanti eller en uttømmende 
beskrivelse av tilstanden til boligen din. 

Ettersom besiktigelsen baseres på stikkprøveprinsippet og med visuelle observasjoner uten  destruktive inngrep i 
 konstruksjoner, kan det  forekomme feil og skjulte/usynlige skader, eller skader som av andre årsaker er umulige  å 
 oppdage. Det elektriske anlegget er vurdert ut fra en uautorisert sitt skjønn. Det samme gjelder andre tekniske 
 installasjoner som krever spisskompetanse. Opplysninger som framkommer gjennom Boligsjekken vil  kunne brukes   
til analyse- og forskningsformål.
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Informasjon om inspisert eiendom

Inspektør

Befaringsdato Arbeidsordre

Tilstede på befaringen

Postnummer/Sted

Kommune Gårdsnr. / bruksnr. / festenr.

Tilbygg/ombygd

Type boligAdresse

Byggeår

Forsikringsnummer

Kunde

Feilfri eller lett slitasje

75 % 15 %

Aktsomhet m.v.                          Utbedre så snart som mulig

10 %
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Sammendrag Boligsjekk

Med unntak av de punktene som i rapporten er merket med 
ikonet for anbefaling om å utbedre innen kort tid – kanskje også 
omgående, har du litt tid på deg til å gjøre nødvendige tiltak. Det 
vil naturlig nok variere hvilke kon se kvenser eventuelle utsettelser 
vil kunne føre med seg.  

Forebyggende vedlikehold er likevel smart å gjøre rutine messig, 
slik at du reduserer kostnadene mest mulig. Det er også smart 
å legge en plan slik at utbedringer utføres  i riktig rekke følge. 
 Sammendraget gir deg i tillegg tips om hva som kan være greit 
å gjøre på egenhånd, og hva vi anbefaler deg å få  profesjonelle 
håndverkere til å gjøre. Bruk gjerne bygningsrådgivnings-
tjenesten om du er i tvil.

Utbedringsanvisninger fra Sintef 
Rapporten er tilrettelagt slik at du kan innhente  beskrivelser  
og anvisninger fra Byggforskserien for hvordan de ulike tiltakene 
best gjennomføres. Sett pekeren over ikonet for «Last ned anvis-
ninger og beskrivelser». Her får du den aller beste anbefalingen 
på utførelse som  du selv kan anvende som «bruksanvisning», 
eller som du kan be  håndverkeren skaffe seg som en instruks.  
Da kan du også selv bedre kontrollere kvaliteten på  utførelsen. 
SINTEF – de aller beste i bransjen – har utarbeidet disse 
 anvisningene og  beskrivelsene i Byggforskserien. Du får med 
andre ord et enestående  hjelpemiddel fra en helt nøytral og 
uavhengig instans.

Element Status Kontrollpunkt
Side i 

rapport
Egeninnsats 

estimert kostnad
Søk håndverker 

estimert kostnad

Last ned 
skisser og annen 

informasjon

Anbefalt 
utbedret 

innen

Yttertak Takrenneløp 23 0 Jan 2022

Takstein med mose 23 0 Jan 2022

Sprukket takstein 24 500 Juni 2021

Skade takpapp 24 500 Sept 2021

Bad Sprekk i flis 16 1 500 – 2 500 Jan 2022

Rørmansjett 16 4 000 – 5 000 Jan 2022

          Slukmansjett 17 12 000 – 17 000 Sept 2021

Drypp fra rørkobling 17 3 500 – 5 000 Sept 2021

Grunnmur Drenering 19 230 000 Jan 2028

If håndverkerregister
Vi i If gir deg, som en ekstra service, tilgang til vårt store register 
over håndverkere vi benytter ved  skade  utbedringer. Sett peke-
ren over kolonnen «Søk godkjent håndverker.» Vi kan av juridiske 
hensyn ikke gi noen garantier på kvaliteten, men disse bruker vi 
selv ved skadeutbedringer på grunn av gode tilbakemeldinger og 
erfaringer. Det er selvsagt helt frivillig om du velger ut i fra dette 
registeret, eller om du vil bruke andre. Uansett bør du kreve re-
feranser – det kan lønne seg. For ordens skyld må vi også nevne 
at det formelle avtale messige er mellom deg og  håndverkerne. 
Vår tjeneste er å kunne tilby deg det samme nettverket vi bruker, 
men du er selv ansvarlig for valg av håndverker og videre avtaler. 

Beregnede kostnader
Sammendraget inneholder utbedrings kostnader. Dette er ingen 
fasit, kun et grovt estimat for å gi et bilde av kostnadene. Estima-
tene kan avvike i større og i mindre grad, og du bør se på dem 
som et bidrag som kanskje kan hjelpe deg med prioriteringer.  
Be alltid om forhåndspris og innhent pristilbud fra flere aktører 
ved kostbare tiltak. 

Uventede følger av åpninger i konstruksjoner og lignende, 
 geo grafiske forhold og priser, er med på å påvirke kostnads-
bildet. Vi tar dermed ikke noe ansvar for  eventuelle avvik fra de 
estimerte kostnadene.  Uttømmende årsak til feil og skader, finner 
du normalt ikke i denne rapporten.  

  Feilfri eller lett slitasje  
 som ikke krever tiltak

   Aktsomhet. Krever tiltak,  
 men har oftest tid

  Utbedre så raskt som mulig   Var ikke tilgjengelig  
 for inspeksjon

  Informasjon som er nyttig, uten at den nødvendig- 
 vis henger sammen med en gitt tilstandsgrad
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Nedenfor vil du se alle bygningselementer som er undersøkt. Det som er undersøkt og funnet i orden, illustreres med ” ”. 
Om vi har funnet forhold som vi anbefaler deg å ta tak i, vises de konkret med ulike ikontegn ut i fra alvorlighetsgrad. Det er alltid knyttet 
en beskrivelsestekst til slike forhold. Bilder er også noen steder vedlagt, for bedre å illustrere stedet eller elementet som er undersøkt, og 
for å vise eventuelle eksempler på steder der vi anbefaler tiltak.

Detaljer Boligsjekk

Tilstand Sjekkpunkt Kommentarer

Følgende hovedsjekkpunkter kontrollert og funnet i orden:
• Overflater vegger og himling 
• Overflater gulv 
• Membran gulv eller vegger 
• Ventilasjon 
• Sanitærutstyr/innredning 
• Innfelte/gjennomgående installasjoner som for eksempel  

     belysning, ventiasjonskanaler, høyttalere etc.

• Fukt i tilliggende konstruksjoner
Det ble ikke gitt tillatelse fra hjemmelshaver å ta 73 mm hull i  
veggen for å sjekke om det kan være fuktskade i veggen bak  
dusjnisjen. Fuktskade kan derfor ikke utelukkes.

• Sluk/avløp/vannrør Svært dårlig avrenningshastighet på avløp.

Tilstand Sjekkpunkt Kommentarer

Følgende hovedsjekkpunkter kontrollert og funnet i orden:
• Overflater vegger og himling 
• Konstruksjoner (tilfarergulv, himling og vegger) 
• Ventilasjon (gjelder kun for P-ROM)  
• Innfelte/gjennomgående installasjoner som for eksempel  

      belysning, ventilasjonskanaler, høyttalere etc.

• Spesielle observasjoner       
Insekter som trives i litt fuktig miljø ble funnet i kjelleren. Disse er 
ikke treødeleggende, men indikerer fuktig miljø.

• Overflater gulv
Sprekker i gulvet som følge av undergravende masser/setninger.  
Tiltak i fora av ytterligere undersøkelser anbefales.

Bildetekst

Bildetekst

1. Bad i 1. etasje

5. Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje)

Bildetekst

Bildetekst

8   If Boligsjekk8   If Boligsjekk



Byggforskserien 
fra SINTEF

I Boligsjekken henvises det til 
Byggforsk serien fra SINTEF som gir 
deg anbefalinger for  vedlikehold av 
din bolig. Direktoratet for Byggkvalitet 
anbefaler bruk av Byggforskserien 
som dokumentasjon i byggesaken. Be 
alltid hånd verkeren om at arbeidet 
skal utføres i henhold til disse anbefa-
lingene og be om  dokumentasjon. 

Husk at du kan kontakte If Byggtek-
nisk råd givning på telefon 21 02 49 94 
for  veiledning til ditt vedlikehold. 

Dette er inkludert i din forsikring, og 
uten kostnad for deg med hus- og 
hytteforsikring i If. 

Hvorfor bruke Byggforskserien?

• Vær på den trygge siden, gjør 
arbeidet riktig første gang og unngå 
byggskader

• Gjør deg bedre rustet til å ta egne 
valg og velge håndverkere som gjør 
det riktig

• Sikre at ditt prosjekt oppfyller tek-
niske krav til sikkerhet, miljø, helse 
og energi.

Les mer om Byggforskserien
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Energitips for boligen din
Hjemmene våre står for en stor del av klimapåvirkningen. Oppvarming,  

varmt vann og strøm er naturlige årsaker til dette. Ved å ta klimasmarte valg kan 
du redusere boligutgiftene mens du gjør det bra for miljøet.

Små endringer kan utgjøre en stor forskjell

• Bytt lyspærer med LED-lys

• Ikke la TV, datamaskiner og andre enheter være i  
standby- modus når de ikke er i bruk

• Senk innetemperaturen med én grad

• Velg strømavtaler med 100 % fornybar energi

• Ikke la vannkranen renne unødvendig

Bærekraftig energibruk i huset ditt
Energimerking er et mål på hvor bærekraftig energibruk  
huset ditt har i forhold til hvor i landet huset ligger og hva slags 
energi som brukes til å varme opp huset. Energiklasse A-C er 
en god vurdering for huset der C-klasse tilsvarer minstekravet i 
dagens byggeforskrifter. Du kan enkelt energimerke din bolig  
på energimerking.no

Bærekraftig renovering
Prøv å bruke fornybare materialer så mye som mulig når  
du renoverer. Noen ganger er det også mulig å gjenbruke 
 byggematerialer.

Klimapåvirkning
Det svenske miljøinstituttet IVL gjennomførte i 2020 en analyse 
av klimapåvirkningen til alle boligsjekker If har gjennomført i 
Norge og Sverige. Ved blant annet å følge råd om vedlikehold og 
utbedring gjennom boligsjekken har våre kunder redusert CO2 
utslipp som tilsvarer over 2000 personbiler på veien i et helt år.

Forbedre gamle hus
Energiforbruket i nye hus er veldig mye lavere enn gamle hus. 
Bor du i et eldre hus, bør du vurdere ekstra isolasjon i forbindelse 
med fasaderenovering og utskifting av tak. 

Hvis du vurderer å bytte varmekilde til fjernvarme eller 
 varmepumpe, er det på høy tid å gjøre noe med ventilasjonen 
hvis du har et eldre hus. En god måte å spare energi på er å 
installere en ventilasjonsenhet som gjenvinner varmen fra luften 
som slippes ut.

Forsegl vinduer og dører med tetningslister for å redusere 
varmetap. Du kan ringe If Byggteknisk rådgivning for å få råd om 
hvordan du isolerer på en god måte. 

Solceller
Elektrisitet er en verdifull ressurs som vi bør være økonomiske 
med. Ved å produsere egen strøm reduseres mengden strøm som 
må tas fra nettet, og du kan også selge overskuddsstrøm til andre. 

Når du har bestemt deg, er det viktig at du benytter et selskap 
som er autorisert til å utføre denne typen installasjoner. Du finner 
mer informasjon om dette på Enova sine nettsider.

Hvitevarer
Kjøp hvitevarer med god energiklasse når du bytter til nye.  
Et kjøleskap med energiklasse A bruker 55 % mindre strøm enn 
et kjøleskap med energiklasse E.
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Sikker lading av elbil
Elbiler blir vanligere, og andelen elbiler på veiene våre har økt betydelig de 

siste årene. Trenden ser ut til å fortsette. Utviklingen av nye bilmodeller øker 
i raskt tempo samtidig som bileiere blir stadig mer miljøbevisste.

Det er viktig å lade bilen din trygt for å redusere 
risikoen for brann eller annen skade.
• Det anbefales ikke å lade bilen i et vanlig 

stikkontakt hjemme, da det er fare for over-
oppheting, som i verste fall kan føre til brann.

• Den sikreste måten å lade er via en  installert 

ladeboks eller ladestolpe beregnet for 
formålet.

• Sørg for å ansette en sertifisert elektriker 
som skal installere ladeboksen eller stangen.

• Ta del i og følg bilprodusentens instruksjoner 
for lading for å se hva som gjelder din bil.

 Våre eksperter kan raskt erstatte bekymring med svar, og gi deg den  
nøytrale rådgivningen du  trenger. Det finnes ikke dumme spørsmål når det 

 kommer til noe såpass viktig som bygningen du bor i.

Ta kontakt med Anticimex for Bygningsteknisk rådgivning
Ring oss på 21 02 49 94 mandag – fredag mellom klokken 08.00 – 16.00

Du kan også sende oss en e-post på: boligteknisk@anticimex.no 
 

Trenger du gode råd for oppussing, sjekk Direktoratet for byggkvalitet.

 If Byggteknisk rådgivning

er der for deg
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Spar penger – og miljøet

I Norge finnes det heldigvis gode støtte-
ordninger for deg som vil gjøre boligen din 
mer miljøvennlig. Enova, som eies av Klima- og 
miljødepartementet, støtter energitiltak som 
gjør boliger bedre å leve i – og som gjør godt for 
klimaet så vel som lommeboka. 

Enova tilskuddet gir deg penger tilbake når  
du gjennomfører visse tiltak for en mer miljø-
vennlig bolig. Det kan dreie seg om installasjon 
av varmepumpe, vannbåren varme eller sol - 
c eller, for å nevne noe. 

En komplett liste over tiltak som kvalifiserer til 
støtte finner du her .

Også ved andre utbedringer og oppgraderinger 
kan du tenke miljø, få et bedre hjem å bo i – og 
kanskje spare noen kroner i tillegg.  

1. Invester i kvalitet og varige materialer. Ekte 
og rene materialer lever lenger enn synte-
tiske, og de eldes med større verdighet.

2. Bruk fagfolk som kan miljø. Flere fagfolk er 
miljøsertifisert, som byggmestre, malermes-
tre, murermestre, rørleggere og elektrikere.

3. Sorter avfallet ditt på riktig måte og pass på 
at det blir behandlet forsvarlig. 

4. Spar både miljøet og penger på å pusse opp 
gamle møbler i stedet for å kjøpe nye! Miljø-
vennlige malinger finnes i alle prisklasser og 
kan gi et gammelt møbel nytt liv.

De fleste av oss ønsker å ta vare på miljøet – og samtidig spare  penger.
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Hvor fornøyd er du alt i alt med  
tilstandsrapporten fra Anticimex? 

 Ved å gå inn på linken nedenfor å svare på noen enkle spørsmål, hjelper du oss med å 
gjøre denne rapporten enda bedre. Vi setter veldig pris på din tilbakemelding – den kan 

til og med komme deg til gode neste gang du foretar sjekken!
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Gi oss gjerne din tilbakemelding her

https://no.surveymonkey.com/r/ZN8575F

