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Alvorlige 
■ 

1e1 
vert ·erde 

De har under
søkt nærmere 
1.000 boliger i 
Aust-Agder, og 
funnet akutte, 
alvorlige eller 
helsefarlig feil 
i hver fjerde. 
Se skrekk
bildene Anti
cimex og If 
forsikring har 
tatt hjemme 
hos folk rundt 
om i fylket 
vårt. 

NYHETER side 7-9 

Løssalg kr 20 

· O 

pa 
us 

Vi trenge 
mennesk~ s 
våger å kjempe 
for en god sak. 

LBDER side 15 

Ble helter på 
nyttårsaften 
To menn reagerte kjapt 
og riktig - og avverget 
en husbrann. 

NTHB_TBR side4 

Sender bort 
kunst fra sør 
I 2013 sendes sørlandsut
stillingen til Telemark og 
skal ikke vises i Agder. 

KULTUR side 36 
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88-åring og 72-:-åring til lege etter kollisjon 
ARENDAL: En 72 år gammel kvinne og en 
88 år gammel mann ble kjørt til legevakten 
for en sjekk etter at de kolliderte på fylkes
vei 410 på Krøgenes mandag ettermiddag. 
De involverte bilene var en blå Peugeot 
varebil og en grå Suzuki personbil. - Det så 

greit ut med dem som befant seg i bilene, 
alle var ute av bilene og på beina, forteller 
operasjonsleder i Agder politidistrikt Jon 
Kvitne. Ifølge politiet var føreren av den 
ene bilen en 88 år gammel mann, og en 72 
år gammel kvinne kjørte den andre. - En av 

bilene ~kal delvis ha kommet over i motgå
ende kjørefelt. Sak opprettes, opplyser 
Kvitne. Politiets operasjonssentral fikk mel
ding om ulykken klokken 14.32. Det dannet 
seg kØ i begge retninger, og trafikken ble 
dirigert manuelt på stedet. 

INSPEKSJON: Anticimex har inspisert nærmere 1.000 boliger i Aust-Agder og funnene er urovekkende. Hvert fjerde hus har alvorlige feil og mangler som må utbedres omgående. 

JØRUND FLAA 
jofl@agderposten.no 91320109 

- Det er en ordentlig tankevek
ker. Det er på mange måter dys
tre tall og for mange huseiere er 
dette svært alvorlig. Nok mer 
alvorlig enn man er klar over, 
sier inform.asjonssjef i If, Emma 
Elisabeth Vennesland til Agder
posten. 

Hvert fjerde hus 
Forsikringsgiganten If og Anti
cimex har sammen inspisert 
nærmere 1.000 eneboliger, to
mannsboliger og rekkehus i 
.Aust-Agder. I alt har de foretatt 
mer enn 15.000 bygningsin
speksjoner på landsbasis. 

Nå går de ut med resultatene 
av inspeksjonene og for Aust
Agders del er resultatene ned
slående (se detaljert oversikt i 
statistikken på neste side). 

Noen områder peker seg spe
sielt ut: 

• Drenering: 27 prosent av 
alle de undersøkte husene i 
Aust-Agder ble kategorisert 
med «total funksjonssvikt». 

• Tak: 15 prosent av de un
dersøkte boligene i fylket hadde 
akutte og alvorlige feil og skader 
i taket. 

• Piper og peis: 10 prosent av 
husene hadde «total funksjons-

svikt» og kan være direkte livs
farlige. 

Rundt hvert fjerde hus i Aust
Agder har så alvorlige feil og 
mangler at de bør utbedres 
omgående. Annenhver bolig 
har slitasjeskader som kan gi al
vorlige problemer i løpet av få år. 

Alvorlige konsekvenser 
På bakgrunn av undersøkelsen 
slår If og Anticimex alarm om 
tilstanden på eneboliger, to
mannsboliger og rekkehus i 
Aust-Agder. 

De regner med at nærmere 
11.000 eneboliger alene har 
akutt behov for dreneringsar

'Ill 

av å bo i sitt eget hus. Dette er 
ting folk gjerne ikke trunker over, 
men som er høyst reelle, sier Roy 
Malmo Nilsen i Anticimex. 

Han oppfordrer huseiere til 
selv å få kartlagt egne boliger, 
fordi en moderat skade fort kan 
utvikle seg til en mer alvorlig 
skade, dersom den ikke blir ut
bedret. 

Enorme summer 
- Problemet for mange er at de 
ikke vet hvor de skal få hjelp til 
å undersøke boligen sin. En 
snekker kan si noe, men kan 
ikke hjelpe deg med elektrisitet, 
rør, mur og så videre, sier han. 

I forlengel-
sen av under

beid, hvor ska
deomfang og 
alvorlighets
grad er så stor 
at klassifiseres 
som «total 
funksjons
svikt». 

Ikke bare er 
skadene ·svært 
kostbare å ut
bedre, men 
skadeomfan

søkelsen har 
derfor If og 
Anticimex gått 
sammenomå 
tilby en egen 
«boligsjekk». 
Anticimex er 
et frittstående 
inspeksjons
selskap. 

«Det er mange 
som får seg 
ubehagelige over
raskelser hvis 
skadene ikke blir 
reparert i tide» 

- Formålet 
er å kunne tilby nøytral faglig 
ekspertise, som kan hjelpe hus
eiere med å stille diagnose på 
egen bolig. Det er mange som 
får seg ubehagelige overraskel
ser hvis skadene ikke blir repa-

get er noen steder så stort at det 
kan være fare for liv og helse. 

- Vi snakker om sopp, mugg og 
råteskader. Det finnes eksempler 
- også fra Aust-Agder - på men
nesker som er blitt ordentlig syke 

FOTO: ANTICIMEX/ THORFINN BEKKELUND 

rert i tide, sier Emma Elisabeth 
Vennesland. 

Det er nemlig ikke slik at ska
der og feil i huset ditt nødven-. 
digvis dekkes av forsikringen. 
Har huset ditt for eksempel dår
lig drenering, som over tid fører 
til store fuktskader, dekkes det 
ikke av forsikringen. 

- Og når vi vet hvor dyrt det 
er å reparere slike skader kan 
det fort bli velding vanskelig for 
mange huseiere, sier Vennes
land. 

If og Anticimex anslår at en 
dreneringsjobb,hvorskadenepå 
hus og kjeller er store (TG3), kos
ter om lag 250.000 kroner å ut
bedre. De anslår også at mer enn 
12.000 eneboliger, tomannsboli
ger og rekkehus har denne type 
skade bare i Aust-Agder. I så fall 
er det snakk om en prislapp på 
over 3 milliarder kroner, for dre
nering bare i Aust-Agder. Alt i alt 
vil utbedringskostnadene være 
på flere titall milliarder kroner i 
fylket vårt. 

søk hjelp hos SINTEF 
SINTEF Byggforsk har utarbei
det en serie med oppskrifter 
for bygging og reparasjoner i 
norske hus. · 

SINTEF Byggforsk er et inter
nasjonalt ledende forskningsin
stitutt innen utvikling av bygg 
og infrastruktur. Ett av hovdfo
kqsområdene er kunnskapsfor
midling, både til private, men 
ikke minst til byggenæringen. 

Artikkelserien «Byggforskse
rien» består av flere hundre 
ulike detaljerte anvisninger og 
oppskrifter på hvordan man 
skal utføre alt fra snekkerarbeid 
i taket til rørlegging i hus. Her 

finnes oppskrifter på alt fra 
hvordan man skal montere 
«downlights» brannsikkert i ta
k~t til råd om bruk av membran 
på våtrom. 

- Ved å bruke SINTEF sine 
artikler kan man sørge for at re
parasjoner og utbedringer blir 
gjort etter boka. Skal du ha 
håndverkere i hus så er det en 
god ide å printe ut anvisningene 
fra SINTEF og be håndverkeren 
om å utføre det akkurat slik de 
står beskrevet. En god del av 
skadene vi ser i hus i dag har 
oppstått nettopp fordi håndver
kere ikke har gjort ting helt et
ter boka, sier Roy Malmo Nilsen 
i Anticimex. 
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Rotte kan ha utløst bilbrannen 
GRIMSTAD: Kriminaltekniker Ørjan Stokke ved startet i motorrommet, og der er det som kjent branner som er slukket fort, der det ligger et 
Agder politidistrikt konkluderer med at årsaken en del komponenter som kan gi feil, sier Ørjan stiyt og dødt krypdyr i nærheten. Men om 
til at Jonam Stiansens bil tok fyr søndag, er Stokke ved Agder politidistrikt. - Det ville ikke dette er tilfellet her, tør jeg ikke si, sier han. Bil
ukjent. Flere beboere ble evakuert under bran- forbause meg om det er en rotte eller mus som eier Jorun Stiansen sa til politiets etterforsker at 
nen, som oppsto i et garasjeanlegg i en kjel- har forårsaket brannen. Bilen hadde stått i no- dette var en skremmende opplevelse. Stiansens 
leretasje i Grimstad sentrum. - Brannen har en dager da den tok fyr. Jeg har vært på bil- .venn Geir Fune er også med på bildet. 

Hel'1er de· ··grove feilene 
,::,., 

Antamex und~ktfUndt 1.000 boliger i lust·Afder. Bi.de .nyi! og, eldre 
boliger og,rekkehus er undersJkt~ 
1·al!;finta§';det•?ffi lag}!·soo enel>Qijger i fylket, Så!,M'2.apo tQmannsbo1i.gør 
og .3,861 rekkenus. ,.,, "'' li.! • 

~ 

111sta~ 
:JG3} totål fuq,ksjonssvikt som må t,ttbe~res ·0J11gåeqde. 
TG2:'1:-itf'ttffJretse, ~kade eller sterk slitasje. Behov·for tiltak/utbed,ring, 
161= Btuksstitasje, men tiltak ikke nødv,endig. 
lGO: .F~ilfrittruten slitasje. 
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•Det erprosentvis l'le$1:en dob
belt ~ mange a;tvorlig-e køn• 
s,tnJksjønsfeil eller skader på 
verandaer, balkonger og te
J;asser i Aust-Agder, som i te
Sb!n ,,av Jart6tet. M'er enn 
4.300 ~nebolig·er t:Aust-A9., 
der har sannsyn!!.9vi$ awøm
'(w manQlet med, veråru;Ja. 
· At~ 1

' ~/ ··· "' "'l:enck 
· Agdet\\f i~:W" 'tw:isjj 
TG3.; 'fff• · il% øt tl}6% 
TG2: , " 56~ ,; . '45~!!, 

."'TG'J.-0: I'? 33,t, · 49% 

Del' er, bar~ halvp 
mang~,all(or-liget 
der påbad~~ID i .. 
s,onH r~en. av Jamtet ~mt 
tidjg er b\re hJ.1ert fierde'ttn• 
dersØ&te.:bad,i fylket helttrt~ 
feifog roartgler. Bygningsin
speksjonene vi~ at rlutnge 
badre.rorn .liør utbedresi 
Aust- Lands-
Agder bas~ 
1'G3: io% 21% 
TG2; 65% S0% 
TG1-01 25% 29% 

Drenering 
t;are-ni av U eneboliger, rek
kehus og tomannsboliger i 
Aust~Agder har fullt ut tit" 
;fre.dsstHlende dtenert, viser 
tallene fra Anticimex> Oet, 
tilsvaTer atgodtove,r 40.000 
boligbygg har en ålenering 
som enten er klasifisert som 
<<total funksjonssvikt» eller 
t<alvorlige skaden>. 

Aust-Agder Landsbasis. 
TG3: ' 27% 23% 
TG2': 65% 54% 
TGl-0: 8% 22'% 

vannrør 
Oet er relathrt få alvor'4ige og 
akutte feU og skader på 
lijlnnle.dninger og vannrør i 
både Aust-Agder og i: testen 
av lari~t. samtidig vil rundt 
halvparten av altl! tioder,. 
sø~ botigby,g.·g ·. 1 i fy~k~!-,v .. årt.. 
ha !>,ehov for Utbedring :u1ær 
fteq,tid, 

'rA11st~· 
'Agder , 
'fG3,: 6% 
T,sli 50% 
'tGhO: ~ 

Tak, 
Pet er. flere hus med ska
der og feif i takkonstruk~ 
sjofl ogtakdekke 'i Au~t
,Agder enn i resten av 1an
detf:orøvri9. Antitim.ex og 
lf tegner ,ned at rundt 
$.900 boliger i fylJ(et har 
akutt beb:ovfor utbt;~ring 
av taksk~der. 
.Au.st
Agder 
T4i; 
TG2: 
TGl•O: 

1S% 
43% 
42% 

La~s-
. basis 

14~ 
40~ 
46% 

Vegger 
O.et er færre hus med: ska
der i veggkonstruksjon og 
på utvendig fasade i Aust· 
Agder enn i resten av lan, 
det. Anticime}.(~ regner 
m"ed at om lag 2.370 ene
boliger i fylket bar akutt 
behov. fQ)'. skadeutbedring, 

Aust.., 
Agder 
tc.s: 
t,G2: 
1G1-0: 

Lands· 
basis 

6% 8% 
49% 51% 
45% 41% 

Avløpsrør 
Her er det nesten iikke av
dekket akutte og alvortige 
feil og mangler (TG3) i 
Aust-Agder. Og det ble fuo
·net;tangtfæ.tre feil enn ·'led 
boligene i resten av landet. 
Samtidig bl~ det funnet 
mindre fell ved om lag 
halvparten av de under
sølte boligene 'i fy(ket. 
Aust-Agder Landsbasis 
TG3: 2% 8% 
TG2: 52% 55% 
TGhO: 46% 3,7% 

Pipe og peis 
Clgså her skillefb.oligene i 
Aust-Ag.der seg ut- i nega· 
tfv forstand - i forhold til. 
resteh av Norge. Anticimex 
avdekket i snitt dobbelt så 
mange piper og ildsteder 
.med «total funksjons
svikt>> i fy!ket. . Rundt 
4.000 enebojjger kan ha 
akutt behov for utbedring. 

Aust-Agder Landsbasis 
TG.3: 10% 5% 
TG2: 49% 45% 
T~1"0: 41% 5-0% 

Takrenner 
Det op~dages långt flete 
alvorlige skad.er på takr,en· 
ner, beslag.og ne(ltøpssys
temer på hus i,Aust-Agder; 
enn i re$ten a,1 lan~et. An
tidmex sin& funn viser at 
bare h'leF•fierd,e eneboligi 
fylket har tilfredsstillende 
takren~r og .nedføpssys-' 
tem. • .~. 

Alm·Agcltr LanclsbaslJ 
TG1: · , 1n. "12'fi> 
TGl; . ,H~ ,,, Mqj, 

·rf m1-o,) i~· 42% 
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