
1      MESTERN 1 • 2020

E T  B L A D  F R A  M E S T E R B R E V  1/2020

www.mesterbrev.no 

Stopper
    f lom- vannet

– Lokal overvanndisponering er høyst aktuelt nå som vi får økt
nedbørsmengde på kortere tid, samtidig som vi bygger ned byene 
med tettere flater. Det er viktig å ta vare på naturlige vannveier og 
ikke legge alt i rør, sier anleggsgartnermester og virksomhetsleder 
i Sandnes kommune, Sveinung Sviland, som også er ansvarlig for 
et av de første større biokullanleggene i Norge.
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Søk om kreditt
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BankID, og få svar i løpet av kort tid.

Enkle innkjøp
Handle i alle varehusene med unik QR-kode 
på ett og samme kundenr. Bestill varene på 
nett og hent i utvalgte varehus uten ekstra 
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Betal med faktura
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Oversikt
Få full oversikt over kostnader for prosjekter 
og dine ansattes uttak av varer.

Kjøpshistorikk
Søk etter kvitteringsinformasjon og fakturaer.

Administrer informasjon
Administrer bedriftsinformasjonen når det 
passer for deg.

Administrer prosjekter 
Administrer prosjektene dine og hvilke personer 
som har lov til å handle på vegne av bedriften.

Dersom du driver et enkeltmannsforetak eller 
fikk avslag på søknaden, søk på Biltemakortet, 
eller kontakt oss på: biltemabedrift@biltema.no.

Enkel registrering på bedrift.biltema.no 
Det er ingen årsavgift.

Kundeservice Bedrift: tlf: 22 22 20 22 (tast 1)
E-post: biltemabedrift@biltema.no

En av bransjens enkleste fakturaløsninger!
Bli bedriftskunde på bedrift.biltema.no!
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ANNONSEKONTAKT: 

Inge Krav

HS Media

Tlf: 62 94 69 77

Mob: 911 27 717

PRISER 

1/1 side 29.750,-

1/2 side stående 20.700,- 

1/2 side liggende 20.700,- 

1/4 side 15.500,- 

1/8 side 9.100,- 

Spesialplassering 4 farger 

2. omslag 31.750,- 

3. omslag 30.750,-  

Bakside 33.800,-  

2/1 side 47.750,- 

Merkur Grafisk er godkjent som
svane merket bedrift.

SVANEMERKET
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Innovative mestere

Lagde veileder som mesteroppgave

Høster fruktene på byens tak

Ingenting er standard på Nasjonalmuseet

Nytt fjes i Mesterbrev

Levende vegger demper lyden

Anleggsgartnermester stopper flomvannet

Byggforskserien: Oppdatert om fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen

Åpner håndverksbakeri på Aker Brygge

Lønnsom oppussing byggmesterens metode

Vellykket frokostseminar

Min side

Siden sist fra Mesterbrevnemnda

De Norske Trevaredagene 2020

Slik får du inn pengene du har krav på
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INNOVATIVE MESTERE

Viktig informasjon legges først ut på 
www.mesterbrev.no

www.mesterbrev.no
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Ordet innovasjon kommer opprinnelig fra 
det latinske ordet «innovare», som betyr  
å fornye eller å skape noe nytt. For at noe 
skal være en innovasjon er det  ikke nok  
å ha tenkt ut noe nytt. Det nye skal også 
gjennomføres i praksis, og det er her dere 
mestere kommer inn. 

Jeg har skrevet om innovasjon tidligere, 
men gjentar det gjerne nå: Håndverkere, 
og mestere spesielt, er kanskje noen av  
de fremste til å drive innovasjon i den 
betydningen jeg har beskrevet ovenfor: 
skape noe nytt – til det bedre.

For dere er det å utvikle noe nytt, eller 
forbedre noe eksisterende, en naturlig del 
av arbeidet. Behovet for innovasjon kan 
oppstå i møtet med en ny faglig utfordring, 
eller dere ser behov for nye løsninger pga. 
endringer som skjer i samfunnet rundt dere 
– klimautfordringer er et godt eksempel  
på sistnevnte. Et godt håndverk er derfor 
tuftet på en spennende kombinasjon av 
gamle tradisjoner og utvikling av nye og 
forbedrede produkter, tjenester, metoder 
og teknologi.  

I dette nummeret av Mestern finner dere 
eksempler på innovasjon i  anleggsgartner-
bransjen. Anleggsgartnermester Svein 
Boasson AS har sammen med andre fag-
miljøer kommet opp med en nyvinning  
ved å ta takhager ett skritt videre. 
Sammen med arkitektbedriften Snøhetta, 
Universitetet i Bergen og Stend videre-
gående skole har de sett på mulighetene 
for å utvide  takhagene til også å gjelde 
dyrking av mat. Dette er et godt grep  
også med hensyn til lokal overvanns-
disponering (LOD). 

Ved NTNU i Trondheim finnes den første 
grønne veggen som kan dokumentere at 
den virker som lydplate. Anleggsgartner-
mester Christian Ekle og faren Arvid Ekle  
er de som står bak den grønne veggen 
som gir både frisk luft og lyddemping.  
På toppen av det hele er veggen en del  
av kunsten som utsmykker bygget,  
under tittelen «Re:forest».

Mesteroppgaven i mesterutdanningen  
er kanskje ingen helt fersk nyhet, den ble 
introdusert med nye læreplaner i 2016, 

men resultatet av en mesteroppgave er 
det. Jeg tenker på fotografmester Øystein 
Horgmo ved Rikshospitalet, som i sin 
 mesteroppgave lagde en håndbok i klinisk 
fotografering. Denne håndboken vil hjelpe 
alle som skal drive med klinisk fotografer-
ing til å ta de rette bildene. God dokumen-
tasjon er viktig, ikke minst i helsevesenet. 
Et bilde sier som kjent mer enn 1000 ord 
og i helsevesenet kan dokumentasjon i 
form av bilder være alfa og omega for 
behandlingen av en pasient. 

Nyheter som nevnt ovenfor, og som dere 
kan lese mer om i bladet, må kommuniseres 
ut til folk. Har dere skapt noe nytt eller 
forbedret noe eksisterende, så fortell om 
det. Det skaper yrkesstolthet, og det 
skaper interesse for håndverksfagene. 

■ ROGER NYBORG, REDAKTØR
roger@mesterbrev.no
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- I Norge er det rundt 10 fotografer som 
driver med klinisk fotografering. Når vi tar 
kliniske foto er ikke fokuset på kreativitet. 
Vår jobb er å sørge for at bildene er sammen- 
lignbare over tid, tydelig viser diagnosens 
særtrekk, har korrekt fargegjengivelse og 
proporsjoner. Ideelt sett er det bare pasient ens 
utseende som skal variere i bildeserier tatt 
over tid. Alt annet skal være konstant  
– utsnitt, posisjonering, farge, lys og for-
størrelse. For å kunne utføre denne oppgaven 
må vi, i tillegg til det fotografiske håndverket, 
ha kunnskap om anatomi,  fysiologi, sykdoms - 
lære, smittevern og  personvern, forteller 
fotografmester Øystein Horgmo.

Horgmo hadde i bakhodet at mester-
oppgaven skulle komme til nytte i det  
daglige arbeidet da han startet på mester-
utdanningen. Mesteroppgaven ble en 
 veileder i klinisk fotografering. 

- Når jeg først skulle skrive mesteroppgave 
ville jeg lage noe vi ville få bruk for senere. 
Jeg mener at min oppgave dokumenterer 
hvordan vi gjør klinisk fotografering i dag.  
I tillegg er oppgaven til nytte for arbeidsgiver, 
da veilederen kan brukes til lærlinger og 
nyansatte fotografer. Boken er en dokumen-
tasjon på våre standarder og prosedyrer og 
kan brukes til intern kvalitetssikring. Det er 
viktig å understreke at dette ikke er en full-
verdig lærebok. Klinisk fotografering kan 
bare læres gjennom praksis og veiledning  
av kyndige fagfolk.

Involverte fagmiljøer
 - For meg var det viktig å få innspill av de 
andre i faget da jeg skulle utarbeide veilederen. 
Jeg involverte de ansatte på vår avdeling og 
en annen fotografmester, Bård Kjersem på 
Haukeland, for å utvikle produktet. Det var 
viktig å få inn flere eksperter slik at vi kunne 
få en felles enighet om  hvordan klinisk foto-

grafering gjøres i Norge. 
Veilederen skulle også 

 gjenspeile internasjonale  standarder.
Internasjonalt er det mange flere som 

driver med klinisk fotografering enn i Norge. 
- Her i landet er det 10 fotografer som driver 

med denne type fotografering på heltid. I 
England, der dette har blitt en egen yrkes-
gruppe, teller de nå ca 500, forteller Horgmo.

Selv om Horgmo og de andre fotografene 
er få i antall så hevder de seg godt interna-
sjonalt. I internasjonale konkurranser har 
Horgmo mottatt både sølv og bronse  
for sine kliniske fotografier. 

Fotografenes bilder  
er viktig dokumentasjon
- For leger er det viktig å ha gode bilder  
slik at de kan se eventuelle endringer over 
tid. Da må du ha fagkunnskap og kunne 
bruke denne kunnskapen til å ta de beste 
bildene innenfor denne «sjangeren». For 
legen er bildene uvurderlig dokumentasjon,  
i tillegg til den skriftlige journalen. Vi lever  
i en verden der det visuelle blir viktigere, 
derfor er også kunnskap innen klinisk 
 fotografering også blitt et viktig fagfelt,  
sier Horgmo.

LAGDE VEILEDER SOM 

MESTEROPPGAVE
Med implementeringen av nye læreplaner i mesterutdanningen høsten 2016 ble det det mulig  
å lage en mesteroppgave i faglig fordypning. Fotografmester Øystein Horgmo ved Rikshospitalet  
valgte å lage en veileder i klinisk fotografering som sin mesteroppgave. 

AV ROGER NYBORG

Fotografmester 
Øystein Horgmo viser stolt  

fram sitt mesterbrev
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Synliggjør håndverkskompetansen
Horgmo er også stolt over, og ser viktig-
heten av, å vise fram håndverkskompetansen 
i et ellers akademisk miljø, som det er ved 
sykehuset. 

- Siden vi alle er uniformert med hvite 
sykehusklær tror mange at vi er leger eller 
sykepleiere. Vi går derfor med skilt som 
tydelig viser at vi er fotografer. Håndverkere 

som bidrar til det beste for pasienten. Vi 
møter veldig mange, både pasienter, 
 helsepersonell og studenter, så det er  
en stor gruppe vi viser oss fram til. Det  
er mange misforståelser om foto som fag, 
og det er viktig å vise at arbeidet vi gjør  
har høy kvalitet fordi vi har den fotografiske 
fagkunnskapen, ikke fordi vi har det dyreste 
utstyret. ■ ■ ■

FAKTA OM MESTEROPPGAVEN 
Mesteroppgaven skal være et individuelt 
arbeid med fordypning i eget mesterfag 
der kandidaten også viser sin kompe-
tanse i faglig ledelse.

Oppgaven gjennomføres som et 
 prosjekt med selvvalgt tema og pro-
blemstilling. Rammer og metoder for  
å gjennomføre et prosjekt gis i modulen 
Prosjekter og prosjektledelse i faglig 
ledelse. Aktuelle temaer kan være alt 
fra produktutvikling og innovasjon;  
nye og gamle teknikker og produksjons-
måter; kvalitetsutvikling eller service  
og kundebehandling til etablering av  
en håndverksbedrift eller ledelse av  
en omorganisering i en eksisterende 
håndverksbedrift.
Mesteroppgaven gjennomføres i for-
lengelse av eller i kombinasjon med 
faglig ledelse. Gjennom arbeidet med 
mesteroppgaven skal kandidaten  
dokumentere breddekompetanse i de 
læringsutbyttene som er beskrevet i 
læreplanen for faglig ledelse i estetiske 
fag.

«FOR LEGEN ER BILDENE UVURDERLIG DOKUMENTASJON
I TILLEGG TIL DEN SKRIFTLIGE JOURNALEN»

ØYSTEIN HORGMO

«VI LEVER I EN VERDEN  
DER DET VISUELLE BLIR 

VIKTIGERE OG DA ER 
 DET OGSÅ VIKTIG  

Å KUNNE SITT FAG»
ØYSTEIN HORGMO

Mesteroppgaven: Håndboken i klinisk fotografering er visuell og viser hvordan klinisk fotografering skal foretas.
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Selv midtvinters byr Sigurd Boasson på grønnkål fra sitt eget tak.

HØSTER FRUKTENE

PÅ BYENS TAK
Taket skal både stoppe flom og gi mat. Anleggsgartnermester Sigurd Boasson 
dyrker grønnsaker på taket og forsker på urban dyrking.

AV GEORG MATHISEN
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Bytakene blir grønne lunger. Men nå skal  
de gi ferske, superlokale grønnsaker også.  
– Vi har bygget takhager i mer enn ti år, for-
teller Sigurd Boasson. Han er daglig leder i 
bergensbedriften Svein Boasson AS. Nå har 
han tatt takhagene et skritt videre.

Forskningsprosjekt
– Vi har hatt fokus på at takflatene skal tas  
i bruk til opphold og rekreasjon og være en 
del av grøntstrukturen i byen, forteller han 
og viser rundt på taket til firmaets eget bygg 
på Kokstad. Der er det tre helt forskjellige 

takflater: Ett med sedum, ett med stauder 
og urter og ett med takhage. Nå er tak-
hagen utvidet med mattak.

– Vi hadde et forskningsprosjekt sammen 
med Snøhetta, Universitetet i Bergen og 
Stend videregående skole der vi så på mulig-
heten til å utvide dette begrepet til også  
å gjelde dyrking. Så bygde vi vår egen vis-
ningshage, forteller han.

Det dreier seg om LOD; lokal overvanns-
disponering. – Det ordet må vi alle lære nå. 
Det kommer inn krav om at så og så mye 
vann skal holdes tilbake på en tomt, for-
klarer Boasson.

Bærekraftig
LOD er for å hindre flom. For anleggsgartner - 
mesteren handler takhagene også om 
 bærekraft og sirkulærøkonomi. Grønnsakene 
dyrkes i knust tegl som er gjenvunnet, 
 kompostjord som er gjenbrukt og litt Leca 
for at jorden ikke skal bli for tung. I tillegg 
er det blandet inn biokull i jorden – det gir 
karbonlagring, og det bidrar også til lettere 
vekt.

– Treverket er kjerneved av malmfuru  
som ikke er tilsatt noen ting. 
Planteomrammingene er aluminium. Det er 
fordi det ikke avgir giftstoffer til jorden, men 
også fordi det skal kunne skrus ned igjen her 
og brukes på et annet tak. De er evigvarende. 
Så bruker vi bare økologisk gjødsel og dyrker 
etter økologisk metode. Det passer godt inn 

i en sammenheng der vi dyrker på tak og 
ikke kan bruke maskiner, konstaterer han.

Regn i Bergen
Det betyr slike detaljer som at bønner  
og poteter vokser i samme bed. Økologisk 
blodmel brukes til å gjødsle for å gi jorden 
nitrogen. Om mulig er det enda bedre enn 
vanlig nitrogengjødsel, ifølge fagmannen.  
Og i den grad det må vannes i Bergen,  
er det takvannet som brukes.

– Vi har bygget dette for å vise at det går 
an å drive urbant landbruk i by, sier Boasson. 
Siden mattaket ble kjent, har han ikke gjort 
stort annet enn å snakke om det, føler  
han. Blant annet har han vært i Landbruks-
departementet for å presentere prosjektet.

Serveres i samme bygg
– De holder på med en strategi for det 
urbane landbruket. Jeg har spilt inn i det 
arbeidet at de bør regulere at også takflat-
ene skal tas i bruk. Til hager, men også til 
rekreasjon og opphold. Dyrking av kortreist 
og klimavennlig mat på taket, som kan 
 serveres i restaurant i kjelleren, beskriver 
han.

Det er en kjent idé for de aller beste og 
de aller mest miljøprofilerte restaurantene. 
Verdens to beste restauranter – franske 
Mirazur og danske Noma – har egne hager. 
Central i Lima i Peru, som pleier å plassere 
seg mellom plass fire og seks på «verdens 

HØSTER FRUKTENE

PÅ BYENS TAK

Betene byr på grønnfarge midt på vinteren.

Purre er blant grønnsakene som trives  
godt på bergenstaket.

«VI HAR HATT FOKUS  
PÅ AT TAKFLATENE SKAL  
TAS I BRUK TIL OPPHOLD  

OG REKREASJON OG VÆRE 
EN DEL AV GRØNT- 

STRUKTUREN I BYEN»

SIGURD BOASSON
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beste»-listen, er en av mange som dyrker 
sine egne urter nettopp på taket. I Norge 
har Clarion Hotel The Hub fått solid PR på 
grunn av takåkeren sin med urter, salater  
og spiselige blomster som serveres noen 
etasjer lenger ned.

Forurenses ikke
– Det blir veldig lite forurensning i hagen. 
Plantene tar ikke til seg luftforurensning,  
og du skal jo vaske salaten før du spiser  
den, uansett. Sprøytemidler bruker vi ikke, 
sier Sigurd Boasson.

På sitt eget mattak har han ruccola,  
beter, koriander, reddiker, purre, grønnkål, 
pastinakk, spinat og squash. Det må være 
litt robuste vekster. Selv nå vinterstid byr 
beter, grønnkål og purre på grønnfarge på 
taket. I fjor sommer og høst dyrket han 
poteter, jordskokk, sukkererter, kålrot  
og mange forskjellige salater i tillegg.

Prosjektet Takhager 1912 i Bergen, der 
Svein Boasson har anlagt takhage, har sitt 
eget hagelag.

Foreløpig er de aller fleste kvadrat meterne 
med grønne tak, basert på sedum – berg-
knapp. – Det er den enkleste formen for 
grønne tak. Jeg er opptatt av at vi skal ta tak- 
flaten i bruk og ikke ha det grønne bare for 
grønnmalingens skyld, sier Boasson. ■ ■ ■

Sedumtak har kommet mange steder de siste årene.  
Sigurd Boasson er opptatt av å gjøre enda mer ut av dyrkingsmulighetene på bytakene.

Mange topprestauranter dyrker sin egen mat. Her viser serviceansvarlig María Pía Uriarte 
frem urtehagen på taket over Central. Restauranten i Lima i Peru er nummer seks på den 
ferskeste listen over verdens beste. (Arkivfoto)
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med enkelte andre rabatter, kontakt forhandler for mer info, gjelder kontrakter signert til og med 31. mars 2020. Startleie: kr 36 375,-. Etabl.gebyr: 4 485,-. Månedsleie: kr 1 290,-. 
Termingebyr 95,- kommer i tillegg. Avtaletid: 36 mnd. Total kjørelengde: 45 000 km. Alle priser er ekskl. mva. Forutsetter kredittgodkjenning fra Ford Credit. Forbehold om prisendringer 
og trykkfeil. Forutsetter salg til næringsdrivende.

Kampanjepris fra 1.290,- /mnd med 2,49% rente.  

Gjør valget enklere med Transit Connect Proff+ 
Proff+ er komplett utstyrte varebiler, vi alltid har på lager, 
til en gunstig pris.  

• Xenon hovedlys  
• Drivstoffvarmer 
• Aluminiumsfelger 

• Tilhengerfeste
• Ryggesensor 
• Cruisekontroll
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          INGENTING ER STANDARD PÅ

NASJONALMUSEET

I over to år har 
Skaaret Landskap 

 arbeidet på det nye 
Nasjonalmuseet, 

med rundt 17 ansatte 
i snitt. (Foto: Haakon 

Skaaret)



Granitten er bare en del av jobben for 
anleggsgartnermesterbedriften fra Asker.  
– Nå holder vi nesten mer på med membra-
narbeider enn vi gjør med steinlegging, sier 
Haakon Skaaret. Han er prosjektleder for 
oppdraget som mesterbedriften har på 
Nasjonalmuseet.

70 millioner
– Det er blitt mer arbeid enn det var opp-
rinnelig. Vi har pluss/minus 17 ansatte på 
anlegget her, og noen innleid fra under-
entreprenører. Vi har med oss taktekkere, 
sveisere og en god del betongskjærere  
og sånne ting, sier han og understreker at 
halve prosjektet for Skaarets del er på tak. 
Opprinnelig kontrakt var på 50 millioner 

pluss moms – det ser ut til å ende på  
rundt 70.

– Det er fire mål med full membranopp-
bygging. Stort sett stein. Mange faglig spen-
nende løsninger med liten overdekking, men 
samtidig skal vi opprettholde permeabilitet 
og vannledningsevne i oppbygningen vår, med 
mye drensbetong under steinen, forklarer han.

Lavt
En annen utfordring er at mye av anlegget  
er maksimalt én meter over havnivå. Det  
har ikke vært lett å drenere på en fornuftig 
måte. Dessuten var det mye under bakken 
som ikke var tegnet inn noe sted. Du blir 
god på å kjenne igjen rør etter et slikt 
 prosjekt, konstaterer prosjektlederen.

Haakon Skaaret forteller hvordan spesielt 
Oslo kommune gjerne legger opp anbuds-
konkurransene slik at én entreprenør får 
hele jobben fra langt nedi bakken til ferdige 
topptekker. Skaaret Landskap prøver å 
 spesialisere seg på slike anbud.

– Vi har hovedsakelig anleggsgartnere, men 
også forskalingssnekkere, ADK-rørleggere, 
sveisere og tømrere for å svare opp til de 
entreprisene vi er inne på, sier han.

Dyrt og komplisert
Nasjonalmuseet er faglig komplisert,  
ingenting er standard, og det er slett ikke  
de  billige og enkle løsningene som er valgt:

– Det går mye i naturstein. Veldig kompli-
sert natursteinbelegg, høykvalitet. Det er 
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Skaaret Landskap  
har lagt 2500 
kvadrat meter  
brostein rundt det 
nye Nasjonalmuseet. 
(Foto: Haakon 
Skaaret)

Forplassen mot rådhuset har fått  
800 trappetrinn.

Oktay Hulahci sørger for litt av den 170 meter 
lange, klassiske muren som får 8–900 kvadrat - 
meter beplantning på utsiden. Haakon 
Skaaret følger med.

Mot trikkeskinnene har Skaaret bygd mur.

– Det har alltid vært morsomt å 
bygge de anleggene du kommer 
til å besøke med venner og 
familie, sier Haakon Skaaret. 
Skaaret Landskap har fått på 
plass flere tusen kvadratmeter 
med granitt rundt det nye 
 Nasjonalmuseet.

AV GEORG MATHISEN
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løsninger som ikke er helt nye, men de er 
relativt uprøvde med helt permeable over-
bygninger, isolering mot grunnvann og  
sånne ting.

– Vi bruker høy kvalitet på stein,  
spesialproduserte brosteindekker, veldig 
 fagspesifikke tilslutninger og overganger  
og forskjellige ting som er veldig detaljerte 
og forseggjorte. Det er lagt mye i material-
valg og løsninger for at dette skal bli prikken 
over i-en, ifølge Skaaret.

– Morsomt
For Skaaret Landskap føyer det nye Nasjonal - 
museet seg inn i rekken av gode referanser:

– Vi har alltid syntes det har vært litt 
 morsomt å bygge de anleggene du kommer 
til å besøke med venner og familie, sier 
Haakon Skaaret. Han sammenligner med 
den ytre delen av Tjuvholmen, ikke langt 
unna museumsprosjektet ved den gamle 
Vestbanen.

– Dette prosjektet er vanvittig morsomt. 
Det kommer til å bli en av de mest besøkte 
plassene i Norge. Det har fått veldig mye 
medieoppmerksomhet, på godt og vondt, 
men det sier litt om hvilken posisjon pro-
sjektet har, sier han og roser Statsbygg  
for et godt og nært samarbeid.

Tøft for entreprenørene
– Det er få prosjekter hvor vi har behov  
for så mange avklaringer. Det har vært 
 prosjektert i seks–sju–åtte år, og de som har 
sittet med prosjekteringen, er ikke involvert 
lenger. Det blir mye arbeid med å forstå 
hvorfor ting er gjort som de er gjort, ifølge 
Haakon Skaaret.

Han tror at både utbyggeren og mange  
av entreprenørene har undervurdert hvor 
komplisert bygget er. Selv mener han at 
anleggsgartnerbedriften klarer seg greit  
– prosjektet er et hakk i beltet, men  
rent økonomisk er det ikke noe å juble  
over.

En 65 år gammel, elleve meter høy tysk eik er plantet som tuntre,  
men foreløpig er det uvisst om den kommer til å klare seg.

Pierre Goud (fra venstre), Harald Steiro  
og Haakon Skaaret har kompliserte planer 
å følge med på.

Skaaret Landskap er blitt en totalentreprenør på 
utomhusarbeider, med mange flere fag enn anleggs-
gartnere.

Den gamle Vestbanestasjonen er  
mellomstasjon og viser publikum  
planene for det ferdige Nasjonalmuseet.



MESTERN 1 • 2020    15

I øyeblikket har Skaaret Landskap to lærlinger 
på plassen. Det er Haakon Skaaret godt fornøyd 
med. Det har vært en kamp å få det til.

– Vi er veldig involvert i rekruttering og  
arbeidet med å starte den nye anleggsgartner-
linjen på Stovner videregående skole. Dette  
er et fag vi sliter veldig med rekrutteringen til. 
Vi er dårligere stilt enn  tømrer-, elektriker-,  
og rørleggerfaget sier han.

– Vi er blitt mer og mer generelle, mens de  
er blitt mer spesielle. Vi driver nesten vel så 
mye med alt nedi bakken, infrastruktur og 
betong som med det vi gjorde før. Vi er blitt 
total entrep renører utomhus, sier Haakon  
Skaaret.  ■ ■ ■

Forplassen viderefører underlaget  
fra Rådhuskaia. Haakon Skaaret og  

Harald Steiro har lagt 5500 kvadratmeter  
med 15 centimeters granittbelegg.

Nøyaktig arbeid med tung stein. (Foto: Haakon Skaaret)

Haakon Skaaret og folkene 
hans har perimetersikret hele 

området med 60 pullerter.

Utsikt over forplassen. 
(Foto: Haakon Skaaret)



NYTT FJES I MESTERBREV
Ali Erdogan er fra desember 2019 ansatt som ny konsulent i  
Mesterbrev. Han erstatter Grete Ritlef som nå går av med pensjon.  
Ali har en bred og relevant bakgrunn som dokumentforvalter i ISS, 
Facility manager for Konica Minolta og grafisk rådgiver for  
ETN grafisk med kontor i NHO. 

I Mesterbrev vil Ali ha et særskilt ansvar for mesterregisteret og utviklingen av  
dette. Dere som mestere vil ha kontakt med Ali for eksempel i forbindelse med  
fakturaspørsmål og opplysningene vi har om dere i mesterregisteret. Han er godt  
i gang i jobben og har allerede kommet med forslag til løsninger/forenklinger som  
vil komme dere mestere til gode.

TA VEL I MOT ALI!

Get cover!!!

+ 47 40 00 50 77
Karoline Eggens vei 3, 2016 Frogner
www.hallgruppen.no

PVC PRESENNING:
 › Brukes alle årstider
 › Smidige når det er kaldt
 › Maljer pr. lpm. og alle hjørner
 › Forsteket kant rundt hele presen-

ningen med overlapp i alle hjørner.
 › PVC 600 g/pr. m2. På lager i:  

4X6, 5X7, 6X8 og 6x10 meter

SNØSEIL / LØFTESEIL:
 › Godkjent løftekapasitet: 2500 kg
 › Bruddlast: 17800 kg
 › PP-Duk, miljøvennlig
 › Egenvekt kun 9 kg pr seil, lett for  

en mann å håndtere
 › Egner seg til alle typer løft som: 

sand, singel, isolasjon, hage avfall, 
bark, jord mm.

Haller   -   Telt   -   Event   -   Bygg

og
PresenningSnøseil
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– Dette er den første grønne veggen som 
kan dokumentere at den virker som lydplate, 
sier Arvid Ekle. Han har spesialisert seg på 
planter som henger på loddrett underlag. 
Flere av prosjektene hans er forsket på, helt 
siden han bygde Norges første regnbed, som 
har vært case i en rekke masteroppgaver.

Små blader demper
Nå tegner og forklarer han om en fire 
 etasjer høy vegg. Sentralrommet på tekno-
logibygget til NTNU, på Kalvskinnet i Trond-
heim, er utstyrt med planter fra gulv til tak. 
For frisk luft, for lyddemping – og på toppen 
av det hele er det en del av kunsten som 
utsmykker bygget, under tittelen «Re:forest».

– Statsbygg har betalt over utsmykkings-
budsjettet og brukt plantene som inneklima-
tiltak. I tillegg brukes den i stedet for 
lydplater,  forklarer Ekle. – Testene til Sintef 
viser at for lave frekvenser er planteveggen 
bedre enn lydplater.

Det er ikke tilfeldig hvilke planter som 
brukes. Planter med små blader demper 
lyden bedre. Fredslilje og grønnrenne er 
 verdens beste luftrensere – blant annet 
brukt på romfergene og forsket på i  
regi av NASA.

Vannkontroll
– Enhver levende plante tar ut CO₂ av luften. 
I fotosyntesen er oksygen avfall. Dette er 
barnelærdom. Her er det 4000 planter. Hvis 
vi går i kantinen og så setter oss tilbake hit, 
kjenner du forskjell på luften. Du går inn i  
et friskt område, sier Arvid Ekle.

Veggen på Kalvskinnet har store vinduer i 
alle etasjene. – Det gjør det komplisert, men 
vannet er datastyrt. Vi har kontroll på vann-
mengden på hver enkelt plante, og vi kan 
regne på hvor mye vann vi tilfører plantene og 
hva det gjør for luftfuktigheten, forteller Ekle.

Ikke alle får det til
Han kom inn i anleggsgartnerfaget med 
 teknisk bakgrunn. Mesterbrevet er det 
sønnen Christian som har. – Det finnes 
alvorlig mange forskjellige varianter av 
plante vegger. Men det er ikke så mange  
som er bærekraftige i den forstand at  
de er forutsigbare på skjøtsel, sier han.

Rådet fra Ekle til alle som vil ha plante-
vegger, er å sjekke referanser nøye. Han 
 forteller om flere store prosjekter der plant-
ene dør. Plantevalg, vanning, lys og vedlike-
hold avgjør hvordan det går.

– Noen plantevegger får ørkenforhold i 
toppen og sump i bunnen, for vannet vil 
nedover. Det som er patentert på systemet 
vårt, er måten det tar unna overskuddsvannet 
på, forteller han. Selv tegner han glatt fem-
årskontrakter – ofte forlanger entreprenøren 
fem års garanti.

Klippes ned
I NTNU-bygget har han full kontakt med det 
tekniske rommet og får oversikt over alt som 
skjer. Sollys og temperaturer, vannmengde 
og gjødseldoser overvåkes hele tiden. Alle 
plantene klippes ned hver sjuende uke, og 
om vinteren stoppes gjødslingen en periode 
for å gi dem hvile. Det eneste kravet han 
stiller, er at det tekniske rommet må ha wifi.

– Det å stelle plantevegger er et litt annet 
fagområde enn å stelle planter som vokser 
på horisontalt underlag. Tyngdekraften virker 

En 20 meter vegg av grønne 
planter. Ikke bare gir den mye 
bedre luft i det store sentral
rommet – plantene fungerer  
som lydplater, også.

AV GEORG MATHISEN

Arvid Ekle har levert planteveggen som også fungerer som  
lyddemping for rommene på innsiden.

LEVENDE VEGGER 
DEMPER LYDEN
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slik at bladene vil nedover. Så må vi klippe 
riktig og passe på at bladene ikke ødelegger 
planten under, forklarer han.

Greit vinterarbeid
De grønne veggene er det Biowall som 
håndterer – firmaet der Arvid Ekle er 
 arbeidende styreleder, som forvalter det 
amerikanske patentet i Norge. Så er det  
den mer klassiske bedriften hans, Anlegg  
& Utemiljø, som monterer og steller.

– Vi er sju ansatte i en liten håndverks-
bedrift, men vi er bare nerder som holder  
på med nerdeting, smiler han. – Skjøtsel på 
plantevegger er jo et vinterarbeid, og det er 

greit for en anleggsgartner å ha litt av det.  
I vinter skal vi montere fire plantevegger, og 
vi har ikke gjort noe markedsføringsarbeid 
for å få disse jobbene, forklarer Arvid Ekle.

Renser luft under bakken
Nationaltheatret stasjon i Oslo har også 
grønne planter fra Biowall som del av et 
 forsøksprosjekt – tolv meter under bakken.

– Det er et pilotprosjekt for å se om plant - 
ene kan ta ut forurensningen på en sånn 
plass. Når det går tog, blir det metallstøv  
og bremsestøv i så liten fraksjon at venti-
leringssystemet sliter med å fange det opp, 
forklarer Arvid Ekle.

Støvet blir liggende på bladene til plant-
ene. Så vaskes de, og vannet ledes til avløp 
der det kan renses.

– Dette er jo en pilot. Det vi har lært så 
langt, er at plantene må ha litt mer ettersyn 
enn vi først tenkte, for det er store tempe-
ratursvingninger der. Togene skyver kald luft 
foran seg og trekker kald luft etter seg, og 
det er tilsvarende med varm luft. Den varme 
luften tørker plantene med lynets hastighet, 
forteller han.

Det kunstige vekstlyset som brukes for  
at plantene skal kunne leve under bakken, 
er det samme som brukes i drivhus der  
det dyrkes salat.  ■ ■ ■

I stativene på den underjordiske 
stasjonen er det tre rekker med 
planter. Luften trekker gjennom  
bladverket flere ganger når det 
passerer et tog, og hver gang 
 fanges det opp svevestøv.

Tolv meter under bakken skal det  
egentlig ikke vokse grønne planter.

Togene skyver luft foran seg  
og trekker den etter seg.

Plantene på veggen er  
subtropiske og allergivennlige.
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Frisk luft, lyddemping og kunstverk i sentralrommet på teknologibygget til NTNU.

Utleie og salg av Klaas tilhengerkraner, krokhøyde 24 - 34 m

tlf 939 50 100  www.klaas.no  post@klaas.no

Salg og utleie
Utleiekraner:
K21-30TSR*

K17-24TSR-H
* kan ha utslippsfri drift

Ny K21-30TSR og 
K23-33TSR m/kurv

til salgs. Omgående 
levering.

Vær fleksibel på
byggeplassen med
din egen kosteffektive
tilhengerkran!



ANLEGGSGARTNERMESTER 
STOPPER FLOMVANNET
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Han er anleggsgartnermester med ansvar  
for teknisk drift. Sveinung Sviland har gått 
en annen vei enn mestere flest. Han har 
arbeidet for Sandnes kommune helt siden 
før han tok mesterbrevet, og nå er han 
 virksomhetsleder i Sandnes bydrift.

Parkeringsvakter og gartnere
– Jeg tok mesterbrevet i 2005. Så har jeg hatt 
ansvaret for driftsavdelingen i kommunen. 
Veivedlikehold, idrettsanlegg, svømmehaller, 
og i år har vi også fått med parkerings-
betjentene, forklarer han.

I tillegg til å vedlikeholde, brøyte og strø 
480 kilometer kommunal vei har Sandnes 
bydrift også ansvaret for rundt 500 grønt-
anlegg. Store og små parker, friområder  
og uteanlegg, inkludert 120 skoler og barne-
hager.

– Det betyr at vi har ganske mange fagut-
dannede anleggsgartnere hos oss. Det er 20 
anleggsgartnere som drifter grøntområdene, 
forteller han. Totalt har han ansvaret for 100 
årsverk fordelt på 210 personer. På grøntan-
leggene og i svømmehallene er det mange 
som arbeider bare i sesongen, og også 
 brøytingen gjøres med egne folk. Hoved-
sykkelveiene er satsingsområdet på den 
fronten akkurat i år.

Kontrakter og personal
Kommunale ledere flest har akademisk bak-
grunn. Sveinung Sviland mener at han har 
hatt god nytte av mesterutdanningen sin.

– Den er nyttig med tanke på kontrakts-
formularer, personaloppfølging, økonomi, 
ledelse og markedsføring. Selv om vi ikke 
driver markedsføring og salg utad, er det 
viktig å markedsføre seg internt i en stor 
organisasjon. Det har vi jobbet ganske mye 
med, for å skape forståelse for kvalitet og 
beskrivelse av hva andre skal kjøpe og hva vi 
skal levere, sier han. Sandnes bydrift har sin 
egen avtalebok for å få på plass formalitet-
ene med de andre avdelingene i kommunen.

Fra nyttår slo Sandnes seg sammen med 
Forsand kommune. Dermed kom det nye 

ansatte, og kulturbyggingen må begynne litt 
på nytt igjen. Nå er avstandene blitt store, 
også. – Vi grenser til Bykle i Setesdal og  
har mye fjell og utmark, sier Sviland. 

Uavhengig av sammenslåingen er Sandnes 
i rask vekst fra år til år.

Studerte overvannsdisponering
Sveinung Sviland har nettopp videreutdannet 
seg. Vea på Moelv, Norges grønne fagskole, 
har satt i gang et eget studium i lokal over-
vannsdisponering (LOD).

– Det hadde gått noen år siden jeg  
hadde tatt etterutdanning, og jeg var på jakt 
etter å få utvidet faget litt. Når du har så 
mange ansatte, blir det så mye personal  
og merkantile funksjoner at du mister litt 
grepet på faget, sier han.

På Vea kom han sammen med folk fra 
både privat næringsliv og offentlige etater, 
både anleggsgartnere og lærere. Det ble 
mange forskjellige utgangspunkt for å 

 diskutere et tema som han regner med blir 
mer og mer viktig.

– Det er høyst aktuelt nå som vi får økt 
nedbørsmengde på kortere tid, samtidig 
som vi bygger ned byene med tettere flater. 
Det er viktig å ta vare på naturlige vannveier 
og ikke legge alt i rør. Så lenge hovedledning - 
ene er sprengt og fortette, er det behov for 
tiltak, konstaterer Sviland.

Store forskjeller
LOD dreier seg om å bruke og infiltrere 
overvann på egen eiendom. Holde vannet 
lenger på hver enkelt tomt, og så slippe det 
ut på ledningsnettet senere når det er mer 
kapasitet. Det betyr besparelse på VA- 
ledningene. Grønne tak, grønne vegger og 
regnbed er eksempler på løsninger som 
både tar vare på vannet og renser det.

– Da vi begynte på skolen, så vi at det  
var veldig stor forskjell på hvor vi kom fra  
i landet. Hvilke vekster og vekstmedier vi 

Sveinung Sviland produserer biokull og er nettopp ferdig med å studere lokal overvannsdisponering. 
Anleggsgartnermesteren er virksomhetsleder i Sandnes bydrift.

AV GEORG MATHISEN

Flis fra kommunens egen skog blir til biokull, og nå skal også overskuddsvarmen  
brukes til å tørke flis, viser Sviland.
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kunne bruke, men også klimatiske forhold 
med nedbørsmengder, frost og annet du må 
ta hensyn til, varierer veldig, forklarer han.

Sandnes kommune har rundt 6000 kvadrat- 
meter med grønne tak hittil. Det nye rådhuset 
har grønt tak. Den første grønne veggen er på 
plass. Sedumtakleverandøren Bergknapp ligger 
i byen. Det gjør også Storm Aqua, som ut - 
vikler løsninger for lokal overvannshåndtering.

Sandnes bydrift har to lærlinger i anleggs-
gartnerfaget. Sviland prøver å videreføre 
LOD-kunnskapen sin til dem. Emnet er 
ganske nytt, men han mener at det bør 
legges inn som en modul i faget. Nå blir 
utfordringen å vedlikeholde anleggene  
riktig: Permeable dekker som slipper 
 gjennom vannet, må beholde funksjonen. 
Norsk Standard er i gang med å utarbeide 
en kvalitetsstandard for blågrønn faktor. 
Den skal bidra til gode, klimatilpassede 
uterom med vegetasjon og vann, forklarer 
han.

Renser og binder karbon
Rett utenfor kontoret har Sviland og folkene 
hans gjort en ekstra innsats for både jords-
monn og klima.

– Vi har bygd et biokullanlegg. Her kan vi 
brenne alt som er organisk. Vi varmer det 
opp til 400–600 grader. Så tar vi det ut før 
det er helt forkullet. Da får du kull som vi 
kan blande i jorden og som har en rense-
effekt, forklarer han.

– Kull har veldig stor overflate. Det kan ta 
vare på vann og næring, og det kan lage jord- 
blandinger. Vi kan plante trær rett i pukk hvis 
vi blander inn biokull. Dessuten binder det 
karbon, forklarer han.

Anlegget er et av de første i Norge i  
større skala. Det produserer cirka en kubikk 
i døgnet.

– Vi bruker flis fra egen skog. Nå tar vi 
også imot hageavfall fra innbyggerne, kverner 
det opp, brenner det og så kan de få med bio- 
kull hjem, forteller Sveinung Sviland. ■ ■ ■

Sandnes bydrift har 56 robotklippere stående 
på vinterparkering. I fjor dekket klipperne 
91 000 kvadratmeter gress.

Anleggsgartnermester og virksomhetsleder 
Sveinung Sviland er ansvarlig for et av de  
første større biokullanleggene i Norge,  
i regi av Sandnes bydrift.

Biokull er viktig både som jordforbedring  
og karbonlagring.

I Vatneleiren, den delvis nedlagte militærleiren som Sandnes kommune har overtatt store 
deler av, produserer Sandnes bydrift biokull, viser Sviland.

I vinter har 150 kubikkmeter flis fra de brukte 
juletrærne i Sandnes og Stavanger blitt til 
 biokull.
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Fuktsikring av konstruksjoner  
mot grunnen beskriver blant 
annet bortledning og drenering  
av overvann, utforming av drens-
system og oppbygning av vegg  
og gulv mot grunnen for å hindre 
fuktinntrenging. 

Nasjonale 
og kommunale krav
TEK17 krever at fukt fra grunn-
vann, overvann og nedbør ikke 
skal trenge inn i konstruksjonene 
og gi fuktskader eller andre hygi-
eniske problemer. For konstruk-
sjoner mot grunnen betyr det  
at overflatevann må ledes bort, 
og at de kan motstå fuktpå-
kjenningen fra vann som finner 
vei ned i grunnen.

De fleste kommuner har i  
tillegg en VA-norm som stiller krav 
til overvannshåndtering. Disse 
kravene kan variere, og kan inne-
bære infiltrering i grunnen på 
egen tomt, avledning til lokalt 
vassdrag og avledning til lokalt 
offentlig overvannsnett. I tett-
bygde strøk med begrenset 
 kapasitet i overvannsnettet er  
det ofte en øvre grense for hvor 
mye vann som kan slippes inn på 
nettet. Dette kan legge føringer 
på overvannsløsninger, særlig på 
utformingen av terrenget rundt 
bygningen.  ■ ■ ■

BYGGFORSKSERIEN
OPPDATERT OM FUKTSIKRING AV 
KONSTRUKSJONER MOT GRUNNEN
Klimaendringer vil føre til større nedbørsmengder og hyppigere intense regnskyll  
enn tidligere. Som en konsekvens av dette har SINTEF oppdatert Byggforskseriens anvisning  
om utvendig fuktsikring av bygninger.

PRINSIPPER FOR FUKTSIKRING
Fuktsikring av bygningsdeler mot grunnen skal hindre at vann og fuktighet i grunnen finner  
veien inn i konstruksjonene og hindre at vann blir stående mot konstruksjonene. I den reviderte 
anvisningen er tiltak for fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen presisert gjennom hvilke 
 funksjoner de enkelte komponenter i fuktsikringen skal ha. Disse tiltakene er i hovedsak å:
•  begrense tilførselen av overvann 
•  lede overvann bort fra bygningen 
•  etablere en selvdrenerende byggegrunn ved bruk av drenerende masser mot 

konstruksjoner i grunnen og naturlig utløp for vann i drensmassene 
•  etablere nødoverløp i form av drensledninger. Dersom byggegrunnen (i perioder) 

ikke er tilstrekkelig selvdrenerende, vil drensledningene sørge for at overvann og sigevann  
fra grunnen dreneres bort 

•  sikre at vannet gjennom grunnen og i drensledninger kan renne uhindret til  
lavereliggende grunnvannsnivå eller til en husdrenskum 

•  etablere utvendige kapillærbrytende sjikt som sikrer at vann fra fuktige masser ikke  
renner inntil og suges kapillært inn i konstruksjonene 

•  tette bygningsdelene mot lekkasjer av fuktig luft 
•  prosjektere og bygge fuktsikre vegg- og gulvkonstruksjoner

Figuren viser prinsipper for fuktsikring  
av konstruksjoner mot grunnen.  

Ill.: SINTEF 
Fuktpåkjenninger på konstruksjoner mot 
grunnen skyldes hovedsakelig overvann.



www.maxus.no
EV80 Stor varebil EV80 Stor 9 seter EV80 Planbil

NORGES STØRSTE UTVALG
AV ELEKTRISKE VAREBILER
FREMTIDEN ER ELEKTRISK OG MAXUS ER ALLEREDE EN AV NORGES MEST SOLGTE EL-VAREBILER.
ENOVA GIR FULL STØTTE PÅ 50.000,- PÅ ALLE MAXUS VAREBILER.

gir støtte på 
50.000,- 

ved kjøp av alle nye 

Maxus varebiler og 5.000,- 

ved kjøp av el-lader. 

NORGES STØRSTE EL-BIL NYHET!

HOLDER DET MED 200KM REKKE-
VIDDE ELLER MÅ DU HA 300KM?
VELG DIN BATTERIPAKKE.

INTRODUKSJONSPRIS e-Deliver 3 FRA 229.900,-

ENESTE BILMERKE MED 

FULL STØTTE PÅ ALLE MODELLER

KLASSENS BESTE SPESIFIKASJONER: 
BEST REKKEVIDDE, NYTTELAST
OG HENGERVEKT!

VELG MELLOM 4,8M3  OG 6,3M3
Nå lanseres e-Deliver 3 som årets største el. varebil nyhet. Maxus har tatt Norge med 

storm og etter lansering i fjor gikk vår første el varebil Maxus EV80 rett til topps som 

Norges mest solgte elektriske varebil over 5m3. EV80 leveres i flere varianter; 8/9seter, 

10,2m3 og 11,5m3 kassevogn, Pick Up planbil samt chassis med div. muligheter for på-

bygg. På EV80 matcher vi også Enova sin støtte og du får totalt 100.000,- i støtte på EV80.

(Pris inkl. Enova støtte)

INTRODUKSJONSPRIS EV80 FRA 465.500,-
(Pris inkl. Enova støtte)

e-Deliver 3 Mestern nr 1.indd   1 31.01.2020   10:45
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Bakermester Heggdalsvik var  
for noen år tilbake på leit etter 
lokaler til eget bakeri i Oslo 
 sentrum, men leiepriser var den 
gang for høye. 

– Å starte for meg selv er noe 
jeg har hatt i tankene i flere år. 
Jeg vurderte et lignende konsept 
for noen år tilbake, men det ble 
det ikke noe av, og jeg startet 
isteden som bakesjef i Samverket 
i Moss. Etter to år i Moss har  
jeg trent på rollen som leder og 
konseptideen min har også 
modnet. For noen måneder til-
bake tok utleier på Aker Brygge 
kontakt med meg og sa at de 
hadde ledige lokaler og jeg fikk 
et godt tilbud. Og nå var tiden 
moden for å gjøre dette, sier 
Heggdalsvik til Bakeri.net.

Nordisk stil
Navnet på bakeriet blir Kveite-
mjøl, som gir assosiasjoner til 
råvarene som skal brukes. 
Heggdalsvik vil bruke norske, 
kortreiste råvarer av høy 
 kvalitet.

– Det skal være topp kvalitet 
på råvarer for å skape topp 
 kvalitet på sluttprodukter. Og 
det er konseptet til Kveitemjøl. 
Nordisk baking. Norske, kort-
reiste og økologiske råvarer. 
Surdeig og lange tradisjonelle 
prosesser når vi lager brød. Bare 
mel, salt og vann. Men vi skal 
også lage småbakst hvor jeg vil 

eksperimentere med former, 
 fylninger og smaker. Jeg vil stå 
for noe som vekker lysten på 
bakervarer av høy kvalitet, sier 
Heggdalsvik.

– Vi skal også satse på vege-
tarisk og veganske produkter, 
jeg tror markedet er over-
modent for et bakeri som 
 skreddersyr slike produkter. 

Vil kurse
I oppstarten blir det ikke kvelds-
åpnet med pizza, som mange 
andre bakerier satser på i disse 
dager. Men det kan komme  
på sikt. 

– Vi har åpent fra morgen  
til sen ettermiddag syv dager i 
uken, og skal til å begynne med 
ikke kjøre pizza og øl/vin på 
kveldstid. Det er noe som kan 
hende kommer på sikt, vi må  
se an behovet og markedet. 
Men jeg satser på at Kveitemjøl 
skal bli et kurssted på kveldstid. 
Jeg vil lage bakekurs for privat-
personer og også for bransjen, 
og tror vi ligger godt plassert  
for å få til dette. 

Godt arbeidsmiljø
Heggdalsvik har lang erfaring  
fra bransjen. Han startet opp i 
Molde Bakeri, gikk videre til 
Godt Brød, så videre til bake-
satsingen i Smart Club, før han 
gikk tilbake til skolen og tok en 
markedsøkonomutdannelse på 

BI. Så ble det Nærbakst i noen 
år, før han startet i Samverket. 
Han har mesterbrev, er diplom-
baker og også utøver på lands-
laget.  

– Hele mesterutdanningen 
legger opp til å starte noe for 
seg selv, og nå er tiden riktig  
for meg å prøve. Jeg tror også 
konseptet vil treffe godt. Vi har 
så klart høy fokus på produkt-
kvalitet, men jeg vil også bygge 

et godt arbeidsmiljø. Jeg er av 
den oppfatningen at hvis vi har 
det fint på jobb, da synes kund-
ene det er fint å komme til oss. 
Det vil smitte over og skape god 
stemning. Jeg skal jobbe for å få 
til dette, sier Heggdalsvik. 

Pen plassering
Lokalene Heggdalsvik åpner 
bakeriet i, ligger i Fjordalleen 10, 
noen få meter fra vannet på den 

         ÅPNER
HÅNDVERKSBAKERI 
 PÅ AKER BRYGGE
Landslagets Nils Olav Heggdalsvik gir seg 
som bakesjef i Samverket og åpner i 2020 
nytt håndverksbakeri på Aker Brygge.

TEKST OG FOTO: JON-ARE BERG-JACOBSEN / VEST VIND MEDIA
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ARBEIDER 
PÅ EKSISTERENDE BYGG
2-dagers kurs som passer for alle som utfører og/
eller prosjekterer tiltak på eksisterende bygg!

Det er knyttet mange utfordringer og særskilte krav 
til arbeider på eksisterende bygg. Deltar du på dette 
kurset er vår målsetning at du skal:

■  Få en god forståelse for hvilke regler som  
gjelder i ulike tiltak

■  Kunne gjøre gode vurderinger av eksisterende  
konstruksjoner

■  Velge rette løsninger og produkter
■  Gi kunden riktige anbefalinger

STAVANGER, 19.-20. februar 
GJØVIK, 4.-5. mars 
HAUGESUND, 18.-19. mars 
KRISTIANSAND, 1.-2. april 
BERGEN 26.-27. mai
OSLO, 16.-17. juni

Mer informasjon og påmelding
www.byggmesterskolen.no

gamle industribrygga. Tidligere var 
det Håndverksbakeriet som holdt 
hus her, men da de ga seg i høst 
tok utleier kontakt med Heggdals- 
vik. 

– Jeg tenker jo at dette er en 
god plassering for et bakeri. Det  
er mye næringsliv i området, og vi 
skal jobbe for å få til avtaler på 
møtemat og lunsj til bedrifter. I 
sommerhalvåret er det jo generelt 
mye folk i området, og vi får om 

lag 30 sitteplasser utendørs. Utleier 
skal også bygge ut lokalene med 
cirka 30 kvm, så jeg tror vi kan få 
rundt 50-60 sitteplasser innendørs. 
Ellers blir det stort bakebord bak  
et stort vindu, slik at gjester kan  
se hvordan vi baker. Åpenhet og 
innsyn tror jeg folk setter pris på, 
sier Heggdalsvik, som tror han  
får åpnet Kveitemjøl innen  
april 2020.  ■ ■ ■

«HELE MESTERUTDANNINGEN 
LEGGER OPP TIL Å STARTE NOE
FOR SEG SELV, OG NÅ ER TIDEN

RIKTIG FOR MEG Å PRØVE»

NILS OLAV HEGGDALSVIK
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Henriksen har sett hvordan mange sliter 
med å pusse opp riktig. 

- De tar dårlige valg som leder dem ut i 
høy gjeld og en dårlig bolig. Boken er ment 
for at man skal gjøre ting riktig med en 
gang. Planlegge godt, bruke riktige fagfolk 
og gjøre det man eventuelt kan selv hvis 
man har lyst og tid til det. Man har i 
utgangspunktet to budsjetter når det 
kommer til oppussing: penger og tid. Har 
man god råd kan man bruke eksperter på 
alt, har man god tid, men lite penger, er det 
smart å gjøre det man kan selv, så lenge 
man gjør ting riktig, sier Henriksen.

Hvor kom ideen fra?
- En god venn av meg, som heter Nikolai og 
er siviløkonom, har 10 tommeltotter og da 

han kjøpte sin 50-tallsbolig 
spurte han meg hvordan han 
burde gå frem. Ettersom jeg 
har god erfaring med dette hjalp jeg 
ham mye i denne fasen. Resultatet ble  
boken Byggmesterens metode og 
Planleggingsguiden. Byggmesterens metode 
er boken som gir en enkel innføring i  
hvordan man bør gå frem og hva man bør 
tenke på. Dette er ikke en faglig tung bok, 
ettersom publikum i hovedsak ikke er like 
profesjonelle lesere som byggmestere. 
Planleggingsguiden er steg for steg 
 verktøyet som mennesker kan bruke for  
å planlegge sin egen bolig. Her fyller man 
inn og svarer på relevante spørsmål om 
hvert eneste steg i prosessen.

LØNNSOM OPPUSSING 
BYGGMESTERENS METODE
Til daglig jobber byggmester Kjetil Henriksen som  
utviklingssjef for privatmarkedet i Mestergruppen,  
men svært mange kjenner han som forfatter av boken 
Lønnsom oppussing Byggmesterens metode. Boken gir 
en enkel innføring i hvordan man bør gå frem og hva 
man bør tenke på i forbindelse med oppussing. 

AV ROGER NYBORG

Skal du i gang med oppussing er både god planlegging og gode råd og tips viktig. (Illustrasjonsfoto)
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Hvordan har boken blitt mottatt av publi
kummet ditt?
- Svært godt! Jeg blir så glad og stolt når  
jeg får alle disse koselige meldingene fra 
mennesker som har unngått å havne i 
oppussingsmarerittet sitt ved å lese og lære 

det innholdet. Tusenvis av norske folk har 
lest boken, blitt med på medlemssidene og 
fulgt konseptet til punkt og prikke. Mange 
arkitekter og ingeniører har også fått god 
innsikt ved å lese dette, forteller Henriksen.

Det er kanskje noen i bransjen som rynker 
litt på nesen over at du har laget en bok 
som i verste fall kan ta fra dem oppdrag. 
Hvordan ser bransjekollegaer på det at du 
har kommet med denne boken?
- Å, ja. Ved første øyekast kan det se ut som 
jeg sier at folk skal gjøre ting selv, tvert 
imot. Det er ingen som er tjent med at folk 
bor i dårlige boliger, og alle skal bruke profe-
sjonelle der hvor det er nødvendig. Men jeg 
synes også det er trist å se at den tradisjo-
nelle handymannen er byttet ut til fordel for 
papirkutt og Netflix. Med det mener jeg at 
folk flest ikke kan utføre selv de enkleste 
oppgaver i hjemmet. Jeg vil heller oppfordre 
leserne til å gjøre litt selv hvis de har mer tid 
enn penger. På større og viktig oppgaver så 
skal man bruke profesjonelle. Men å kunne 
male litt, legge parkett på et soverom, ja til 
og med montere litt panel er noe jeg synes 
mange bør kunne få til selv. Alle  tekniske 
komponenter bør du ikke gjøre selv. Gjør 
alltid gode foranalyser før du skal utføre 
oppgaver i hjemmet ditt, slik at de slipper 
gjøre ting to ganger. For oss mestere er det 

verdens mest banale ting, men for vanlige 
folk kan det være viktig å få vite at du må 
bytte taket før du bytter himlingen hvis 
taket drypper. Nå var kanskje dette et dårlig 
eksempel, men det er for å illustrere hvor-
dan man med tydelig pedagogikk lærer 
leserne til å bruke håndverkere, hjelper  
dem med å bruke pengene riktigere og til  
å tenke helhetlig gjennom hele oppussings-
prosessen. Kvalitet foran kvantitet er helt 
sentralt, understreker Henriksen.

Et eventyr
Responsen fra markedet har ifølge Henriksen 
vært enorm. 

- Dette er så gøy. Det har rett og slett 
vært et eventyr. Hvem ville trodd at en bygg-
mester som meg fra Kristiansand skulle bli 
en bestselgende forfatter på si. Men den 
største gleden er oppmerksomheten boken 
har fått fra alle leserne.

I og med at du er mester. Hvilken  
innvirkning tror du det har hatt på mot
takelsen i markedet? Er det å titulere  
seg som mester en stor fordel? 
- Det er helt avgjørende, uten mesterbrev 
ville jeg ikke oppnådd kredibiliteten som er 
 nødvendig for å skrive en bok, avslutter 
Henriksen.  ■ ■ ■

I fagtidsskriftet Byggmesteren 
får du siste nytt om nybygg 
og rehabilitering. 
Se mer på byggmesteren.as/abonnement 

Bygger du 
med 
tre?

– ditt beste verktøy i 2020

Hva skjer når byggmestre mister næringsgrunnlaget? SIDE 6

UTGAVE 0120  FAGTIDSSKRIFT FOR TØMRERFAGET   
WWW.BYGGMESTEREN.AS

Bank-palass 
i tre

Ett år med 10 utgaver og full 
tilgang på nett for kun 830,- 
(egne priser for studenter, lærlinger, 
medarbeidere og pensjonister)

UTGAVE 1019  FAGTIDSSKRIFT FOR TØMRERFAGET   

WWW.BYGGMESTEREN.AS

Fornøyd 
i Fauna

Tilpasser seg 
Oslomodellen

Thomas ser det vakre i gamle hus  SIDE 36 

BYGGENÆRINGEN SIDE 20

Boligprodusentene nedvurderer mesterbrevet SIDE 8

UTGAVE 0919  FAGTIDSSKRIFT FOR TØMRERFAGET   

WWW.BYGGMESTEREN.AS

Tradisjonsrik 

brygge blir 

stødigere

Mange fordeler 

med blåseisolering

Byggmestrene gir BNL noe å strekke seg etter  SIDE 8

UTGAVE 0619  FAGTIDSSKRIFT FOR TØMRERFAGET   

WWW.BYGGMESTEREN.AS

550 millioners 

prosjekt snart i mål

Massivt 

oppdrag i Alta

TEMA: BEDRE MÅTER Å MONTERE VINDUER

UTGAVE 0719  FAGTIDSSKRIFT FOR TØMRERFAGET   

WWW.BYGGMESTEREN.AS

Rehabiliterer gamle trehus til nye kontorer

Daniel påpeker krympeproblemerSystemhus inviterer unge i boligpanel



På frokostseminaret ble også en nyhet 
 presentert ved fotografmester Øystein 
Horgmo ved Rikshospitalet. Han innledet 
med å fortelle om sin mesteroppgave som  
er en håndbok i klinisk fotografering. 
Horgmo var en av de første som tok mester-
utdanning etter ny læreplan i fotograffaget. 
Læreplanen ble implementert høsten 2016 
og innebærer at studentene skal lage en 
mesteroppgave i fagområdet faglig fordyp-
ning. Studenten står fritt til å velge hvilket 
område i eget fag de vil fordype seg i.

Horgmo fortalte at bakgrunnen for valget 
å lage en håndbok i  klinisk fotografering var 
at han, som leder av fotoavdelingen, har liten 
tid til dokumentasjon ellers i arbeidstiden.  
– Nå kunne jeg lage noe som kunne brukes  
i den daglige jobben, nemlig en dokumenta-
sjon av hvordan fotografere hele kroppen  
til behandlings formål. Utgangspunktet var  
å få laget en felles standard, sa Horgmo.

Daglig leder i Mesterbrev Heidi Tveide 
påpekte i sitt innlegg at mesterbrevordning-
ens betydning både som næringspolitisk 
 virkemiddlel og kompetansetiltak kan til-
skrives et solid og godt trepartssamarbeid. 
Den næringspolitiske betydningen gjenspeiles 
i blant annet at hjørnesteinsbedriftene i 
mange kommuner er tuftet på mesterkom-
petansen. Tveide dro også fram viktigheten 

av mesterbedriftenes rolle i et seriøst 
arbeidsliv, faglig kvalitet og bedriftenes 
 viktige rolle med hensyn til å være lære-
bedrifter. 

- Mesterbedriftene bidrar til verdiskaping 
og sysselsetting og er i en stor grad en del 
av det organiserte arbeidslivet, sa Tveide.

Etter Horgmos og Tveides innlegg var det 
duket for debatt med Jorodd Asphjel (AP), 
Turid Kristensen (H), Trude Tinnlund (LO), 

Sonja Lovise Berg (NHO) og Jørgen Leegaard 
(BNL). Under debatten ble det påpekt at  
det er viktig å fremme yrkesfagene med de 
muligheter det gir samt at arbeidslivet har 
tilgang til relevant utdanning framover.  
Alle var enige om at det er stort behov for 
høyere yrkesfaglige kvalifikasjoner og at  
det må jobbes for å styrke yrkesveien på 
høyere nivåer.  ■ ■ ■

VELLYKKET 
FROKOSTSEMINAR
Tirsdag 11. februar arrangerte LO og NHO i samarbeid med mesterbrev frokostseminar med tema: 
Hvordan synliggjøre erfaren fagkompetanse?

AV ROGER NYBORG

RAGNSELLS.NO  -  TELEFON 22 800 800

MESTERLIG
AVFALLSHÅNDTERING
FOR ALLE MESTERE!

Fra venstre: Kaia Storvik (konferansier), Jorodd Asphjel (AP), Turid Kristensen (H), Jørgen 
Leegaard (BNL), Trude Tinnlund (LO) og Sonja Lovise Berg (NHO)



Mittanbud har skjerpet seriøsitetskravene:

Hver tredje bedrift som hadde lov til å 
helrenovere bad har mistet muligheten

Hver tredje bedrift som hadde lov til å helrenovere 
bad via Mittanbud har mistet muligheten. – Det 
er viktig for oss å stille krav til bedriftene og luke 
ut useriøse aktører.

Hvert år legger norske forbrukere ut 7000 store 
våtromsjobber på Mittanbud, og nå skjerpes 
kravene til bedriftene som får lov til å være med.

Bedrifter som ønsker å helrenovere våtrom via 
Mittanbud, må være mva-registrert, aksjeselskap 
og ha vært i drift i minst to år. 

De som enten har sentral godkjenning for ansvars-
rett, er godkjente våtromsbedrifter eller som er 
mesterbedrifter, får unntak fra aksjeselskaps- og 
toårskravene.

Dette er Mittanbuds seriøsitetskrav:
De som skal utføre jobber innenfor renovering 
av våtrom må oppfylle følgende krav:

1. MVA-registrert
2. Aksjeselskap
3. Drift i minimum 2 år

Firma som ikke oppfyller krav nummer to og tre, 
men har én eller flere av følgende  sertifiseringer 
som bevis på deres kompetanse, kan likevel utføre 
våtromsjobber:

«Det skal være 
trygt, enkelt og 
effektivt å finne 

dyktige og 
kvalifiserte 

fagfolk til bygg 
og renovering»

Sandra Marie Erdal 
Kvalitetsansvarlig

“

ANNONSE



MIN SIDE
I nær framtid lanseres den  
nye Min side for mestere på 
mesterbrev.no. Her kommer  
en liten sniktitt på de nye sidene. 

Enkelte justeringer vil skje fram til lansering, 
men i hovedsak vil sidene framstå som  
illustrert.  

Min side er utviklet for å forenkle mesternes 
dialog med Mesterbrev. Sidene er utviklet 
med tanke på at de enkelt kan brukes med 
mobile enheter. Innloggingen gjøres som vist 
med elektronisk ID via Difi. 

Min side 
I nær framtid lanseres den nye Min side for mestere. Her kommer en liten sniktitt på de nye sidene. 
Enkelte justeringer vil skje fram til lansering, men i hovedsak vil sidene framstå som illustrert. Min 
side er utviklet for å forbedre og forenkle dialogen med Mesterbrev og er utviklet på en slik måte at 
den enkelt kan brukes via mobile enheter. Innloggingen kan gjøres med elektronisk ID via Difi.  

 

Illustrasjon innlogging 

 

Illustrasjon hovedbilde etter innlogging 

 

 
Endring/opprettelse av firmatilknytning  

Illustrasjon kontaktopplysninger 

 

 

 

 

Illustrasjon status på årsavgift - Betalt/ikke betalt 
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Hovedbilde etter innlogging

Endring/opprettelse 
av firmatilknytning

Kontaktopplysninger

Valg for nedlasting der du  
kan få kopi av mesterbrevet, 
mestermerket, bestilling av  
innrammet mesterbrev

Status på årsavgift
- Betalt/ikke betalt

Innlogging



SIDEN SIST FRA
MESTERBREV-
NEMNDA
MESTERBREV TILSTEDE PÅ «ALLE MÅ HA MAT»
 «Alle må ha mat» er møteplassen for elever som går i 9. og 10. trinn på 
ungdomsskolen med interesse for å lære mer om yrkesvalgene innen 
restaurant- og matfag. Torsdag 16. januar åpnet Sam Eyde vgs dørene 
for å gi en smakebit på alle mulig hetene utdanningsprogrammet byr på. 
Daglig leder, Heidi Tveide, deltok fra Mesterbrev og holdt innlegg om 
mesterbrevet som karrierevei innen matfagene og markedsførte 
 mesterbrevordningen på stand. 

Arrangementet ble åpnet av fylkesordfører og rørleggermester Arne 
Thomassen. Han fortalte ungdommen om sin reise fra å utdanne seg til 
rørlegger og rørleggermester med egen rørleggerbedrift til fylkesordfører.

RE VIDEREGÅENDE SKOLE
31. januar hadde Re Videregående skole, Bygg og anleggyrkesmesse  
for vg2 elever om veien videre etter fagbrev. Mesterbrev var invitert til  
å fortelle elevene om mesterutdanningen og mesterbrevet som karriere-
vei. Seniorrådgiver Hilde Brodahl representerte mesterbrev og fortalte 
om karrieremuligheten til 75 elever fra vg2 bygg.

DE NORSKE TREVAREDAGEN 2020
Mesterbrev var i slutten av januar invitert til å markedsføre mester-
brevordningen overfor deltakerne på De Norske Trevaredagene 2020  
i Bergen. Se egen sak om selve arrangementet.

E-POSTUTSENDELSER FRA MESTERBREV
Mesterbrev startet det nye året med å sende ut årsavgiften 2020 på 
e-post. Til denne og fremtidige e-postutsendelser bruker Mesterbrev 
mesternes private e-postadresser som er registrert i Difi. Hvis du har 
ønske om å motta utsendelser til en annen e-post adresse må du  
endre denne hos Difi.

ÅRSAVGIFTEN 2020
Mesterbrev har fått mange henvendelser med spørsmål om Mesterbrev 
kan sende EHF faktura til bedrift fordi bedriften betaler årsav giften. Det 
er dessverre ikke mulig å sende årsavgiften til bedriften. Mesterbrevet 
er personlig og det er den enkelte mesteren som må være mottaker av 
årsavgiften, men det er ikke til hinder for at årsavgiften betales av 
bedriften. 

KOMPETANSEOMRÅDET
Starten av året har betydd mye studieveiledning og søknadsbehandling 
for kompetanseområdet i Mesterbrev. 

3 medarbeidere i kompetanseavdelingen har også deltatt på NHOs 
kompetanseforum med Liedutvalget som tema og NOKUT konferansen 
2020 (Re)Vurdering. NOKUT-konferansen satte søkelyset på eksamen 
og vurdering. ■ ■ ■

SETT SPOR

Bli yrkesfaglærer
Ønsker du å utdanne neste 
generasjons fagarbeidere? 
Som yrkesfaglærer får du 
dele erfaringen din og  
bygge videre på kompetansen 
du har. Kvalifiser deg til  
yrkesfaglærer ved NTNU!

Du kan velge mellom  
følgende studieretninger:

- bygg- og anleggsteknikk 
- elektrofag 
- helse- og oppvekstfag 
- teknikk og industriell 
   produksjon

Les mer på:  
www.ntnu.no/studier/byrk
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Ole Olsen, styreleder i Norske Trevarer, 
åpnet Trevaredagene ved å slå fast at 
medlems bedriftene i Norske Trevarer må ha 
som mål å øke omsetningen fra 8,3 til 11 
milliarder kroner innen 2022. For å få til 
dette må folk kjøpe norske trevarer. Olsen 
snakket om å innføre begrepet «import-
skam» og at det i det store bildet er billigere 
å kjøpe norsk. Gjennomgangstemaet under 
Trevaredagene var treet i bærekraftens 
 tjeneste, som en solid bidragsyter til norsk 
kulturarv - og som en viktig del av opplevel-
sesindustrien i små og store bygg i offentlig 
sektor og private hjem.

Birgit Risholt, seniorforsker i SINTEF 
Community, tok opp treets rolle i nullut-
slippsbygg. CO2-utslipp fra byggevarer er  
og blir viktig ved evaluering av leverandører 
til byggeprosjekter med miljøambisjoner. 
Nullutslipp er reelt, og fullt mulig å få til, 
også i kommersielle prosjekter, sa Risnes. 
Hun påpekte også at økt bruk av tre og 
lokalproduserte byggevarer er en del av 
 løsningen for å få ned klimagassutslipp  
fra bygninger.

Offentlige anskaffelser var også et viktig 
tema på trevaredagene. Arnhild Dordi Gjønnes, 
advokat Næringspolitisk avdeling i NHO, 

 fortalte hvordan man kan få tak i disse 
 jobbene, hva som trengs av kunnskap og 
dokumentasjon, og hvordan man samtidig 
kan sikre seg lønnsomhet i store så vel som 
små prosjekter i den nye tida.

I sin oppsummering av trevaredagene  
tok Olsen opp ønsket om utvidet samarbeid 
i hele verdikjeden og viljen til å ta tilbake 
 markedsandeler. - Nå har vi alle et felles 
ansvar for å være tilstede, være aktive  
og drive oss selv inn i vår egen fremtid,  
oppsummerte en entusiastisk Ole  
Olsen. ■ ■ ■

DE NORSKE 
TREVAREDAGENE 2020
29. og 30. januar ble De Norske Trevaredagen arrangert i Grieghallen i Bergen.  
Gjennomgangstemaet under konferansen var treet – i arkitektur, design og miljø.

AV ROGER NYBORG

Arnhild Dordis Gjønnes fra NHO (i midten) holdt innlegg om offentlige anskaffelser.

Styreleder Ole Olsen i Norske Trevarer 
 takket alle tillitsvalgte og ansatte i organi-
sasjonen for deres arbeid for bransjen.

Styreleder Ole Olsen i Norske Trevarer ser  
optimistisk på framtiden for bransjen.

Mesterbrev stilte med egen stand for å 
 markedsføre mesterbrevordningen overfor 
trevarebransjen.



LEDIG KAPASITET..?
• Gode penger å tjene på  

piperehabilitering i ditt distrikt!

• Vi formidler jobber, sponser  
markedsføring, samt hjelper  
til med utregning av tilbud.

• Vi lagerfører alle deler. 

– Ta kontakt for en uforpliktende prat 
om evt samarbeid.

Produkt.dok.: SINTEF 128-035

VANGBO A/S
2040 Kløfta, Tlf: 63 98 12 20
e-post: vangbo@vangbo.no

www.heatfab.no

HEATFAB tynnveggede, rustfrie stålrør er  
godkjent for rehabilitering av alle typer piper.
Enkel montering, samt lite for- og etterarbeide.
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Hvis du har kunder, noe det på alle måter er naturlig å håpe på at  
du har hvis du driver for deg selv, kommer du til å tape penger på 
dem. Det er dessverre en sannhet. Din viktigste jobb blir dermed  
å minimere problemet ved å følge opp kundefordringene hele tiden  
og følge boken når du skriver fakturaer og sender ut purringer.

Selvsagt kan du også velge å sette ut oppfølging av kundefordring-
ene (for eksempel til et inkassoselskap). Da vil de ta hånd om dette 
for deg. 

Første bud er å sende purring eller inkassovarsel så snart du kan 
etter forfall. Hvis du ønsker å kreve inn purregebyr må du vente minst 
14 dager etter opprinnelig forfall med å purre eller sende inkassovarsel. 
Du kan maksimalt avkreve to purregebyr. Det er enten for to purringer 
eller for en purring og ett inkassovarsel. Hvis du sender betalings-
oppfordringen selv kan du i tillegg kreve maksimalt kr 210,- i gebyr. 
Det skal ikke beregnes merverdiavgift av disse gebyrene.

Purring
Etter forfall er det fritt opp til deg hvor lenge du vil vente med å 
purre på innbetalingen, og hvor mange ganger du vil purre før du 
eventuelt sender inkassovarsel. Du kan gjerne purre dagen etter 
 forfall om du ønsker. Du kan også sende inkassovarsel dagen etter 
forfall, uten noe forutgående purring.

Skal du kreve gebyr på purringen må følgende  
krav være oppfylt:
• Minst 14 dager siden forfall
•  Purringen skal sendes skriftlig. Elektronisk kommunikasjon kan 

benyttes dersom meddelelsen er sendt på en «betryggende måte»
• Det må være en betalingsfrist på 14 dager

•  Det må fremkomme hva kravet gjelder. Det holder imidlertid  
med å vise til fakturanummeret

• Beløpets størrelse

Inkassovarsel
Før du sender en sak til inkasso må du alltid sende et inkassovarsel. 
Du kan i prinsippet sende et inkassovarsel til kunden dagen etter for-
fall. Husk bare at du ikke kan kreve gebyr før tidligst 14 dager etter 
forfall. Det er viktig å følge de formelle kravene for at inkassovarselet 
skal være gyldig.
•  Et inkassovarsel skal sendes skriftlig. Elektronisk kommunikasjon 

kan benyttes dersom meddelelsen er sendt på en «betryggende 
måte»

•  Inkassovarselet må være tydelig merket med «Inkassovarsel»  
eller «Varsel om inkasso»

•  Det kan sendes dagen etter forfall på opprinnelig faktura  
hvis du ikke vil kreve purregebyr

•  Hvis du vil kreve purregebyr må du vente med å sende varselet 
til 14 dager etter forfall

• Betalingsfristen må være på 14 dager
•  Det må klart komme frem at saken sendes til inkasso eller over-

føres til et inkassobyrå for videre inndrivelse, dersom beløpet ikke 
betales

Forsinkelsesrente
Du kan også beregne renter på kravet fra dagen etter forfall hvis  
du har oppgitt forfallsdato på fakturaen. Er ikke forfallsdato avtalt, 
kan du beregne forsinkelsesrente på kravet tidligst 30 dager etter 
fakturadatoen. Det er Finansdepartementet som bestemmer hvilken 
rente du (maksimalt) kan kreve. Det gjør departementet to ganger  
i året.

Overfor personkunder (privatpersoner) har du ikke lov til å kreve mer 
enn den forsinkelsesrenten som er fastsatt av Finansdepartementet.

Hvis kunden derimot ikke er en personkunde, men er næringsdriv-
ende, kan du avtale en høyere sats for forsinkelsesrenten enn den 
som er fastsatt av Finansdepartementet. Kravet er at dette må 
oppgis på fakturaen du sender ut, eller i egen avtale. Hvis du ikke har 
avtalt særskilt forsinkelsesrente kan du maksimalt kreve den satsen 
som er fastsatt av Finansdepartementet.

I tillegg er det verdt å bite seg merke i at du også kan kreve en 
«standardkompensasjon» av kundene dine dersom de betaler for 
sent. Det gjelder dersom kunden er næringsdrivende eller offentlig 
myndighet. Da kan du, i tillegg til forsinkelsesrenter, kreve en stand-
ardkompensasjon for inndrivelseskostnader. Denne er på maksimalt 
kroner 390,-. Standardkompensasjon kan kreves dagen etter forfalls-
dato på fakturaen, og kreves i stedet for eventuelt purregebyr. ■ ■ ■

AV STIG FLESLAND, REDAKTØR I SKATTEBETALERFORENINGEN 

For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby deg og din bedrift, besøk 
www.skatt.no/www.sbfskatteadvokater.no

INNLEGG FRA SKATTEBETALERFORENINGEN

SLIK FÅR DU INN PENGENE DU HAR KRAV PÅ

Det er ikke nok å gjøre selve jobben. Hvis kundene ikke betaler, risikerer du å tape penger fortere  
enn du kan si «purregebyr». Og jo lengre tid det går etter forfall, jo vanskeligere blir det antageligvis  
å få inn pengene dine.

Modell med 1 logo:
14 karat gull (585/1000) med 
mestermerket i gull og blå emalje.

Modell med 2 logoer:
14 karat gull (585/1000) med 2 
mestermerker i gull og blå emalje. 
Midtfeltet graveres med Mesterens 
initialer.

Ringen blir gravert innvendig med
ditt mesternummer og levert i gaveeske. 
Kun registrerte mestere har tillatelse 
til å bære ringen.

Service og eventuelle forandringer i 
størrelse utføres av vårt firma.

Mesterringen

Sigmund Espeland AS er en av Norges største produsenter av smykkevarer i gull og 
sølv. I gullsmed- og gavebransjen er selskapet kjent for sitt brede utvalg av kvalitets-
produkter. Mesterringen ble designet av Sigmund Espeland i 1988.

Modell med 1 logo kr 
Modell med 2 logoer og felt for initialer kr 
Priser er inkl. mva, porto og oppkravsgebyr.

john@espeland.no 

www.espeland.no
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Art.nr 9806

Art.nr 9801

Art.nr 9805

Art.nr. 9800 Art.nr. 9810
Art.nr. 9809

Art.nr. 9808
Art.nr 9807



Mesterens navn: 

Fag: 

Mesterbrev nr.: Tildelt dato: 

Navn/firma: 

Adresse: 

Postnr./sted: 

Telefon: Mob.: 

Jeg bestiller  stk 

Mesterens navn:

Fag:

Mesterbrev nr.: Ant.:

Navn/firma:

Adresse:

Postnr./sted:

Telefon: Mob.:

Jeg bestiller         stk.kr. 850,- 

SKAP TILLIT
VIS DEG SOM EN MESTER
INNRAMMET MESTERBREV – Et meget eksklusivt produkt 
som lager et lekkert blikkfang av mestertittelen din og 
signaliserer kvalitet for kundene dine. Str. 310 x 470 mm.

PRISEN ER EKS. MVA OG PORTO.
VAREN BLIR SENDT I OPPKRAV.

Mesterbrev
Postboks 5145g Majorstuen
0302 OSLO

Sendes til:

Fagkunnskap gir trygghet

SKAP TILLIT VIS DEG SOM EN MESTER
INNRAMMET MESTERBREV - Et eksklusivt produkt 
som gjør mesterbrevet ditt til et blikkfang og signaliserer

 kvalitet overfor kundene dine. Str. 310 x 470 mm.

VIS DEG SOM EN MESTER
INNRAMMET MESTERBREV - Et meget eksklusivt produkt som lager et lekkert blikkfang av mestertittelen din og
signaliserer kvalitet for kundene dine. Str. 310 x 470 mm.

Fagkunnskap gir trygghet

PRISEN ER EKS. MVA, FRAKT OG EMBALLASJE
VAREN BLIR SENDT I OPPKRAV

Svarsending 2241
0091  Oslo

Mesterbrev

Ad r e ss eend r i n g

NY ADRESSE:

GAMMEL ADRESSE:

navn:

adresse:

postnr:           sted:

telefon:

mesternr:

Adresse:

Telefon:

Postnr:          sted:

epost:

mesterregisteret.no

✂

Ny MESTERPRODUKT-BROSJYRE fra Kraftex - På hjemmesiden www.kraftex.no kan du se deres 
nye brosjyre med godkjente mesterprodukter. Brosjyren kan lastes ned som pdf-fil slik at du kan printe 
ut en papirversjon ved behov. Alle bestillinger og spørsmål om produktene tas direkte med Kraftex.

KRAFTEX

1599 MOSS

DM til Mestern.indd   1 20.07.09   09.28

Solgaard Skog 150



Returadresse: Mesterbrev, Pb 5145 Majorstuen, 0302 OSLO

Sunt inneklima 
etter rehabilitering 
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Lavenergisystemer as  | Tel: 944 76 073  | post@lavenergisystemer.no | lavenergisystemer.no

Balansert ventilasjon 
– rett i veggen

Ved fasadefornyelse eller energirehabilitering oppstår det 
behov for kontrollert ventilasjon. Hus og helse har behov for 
frisk luft. LUNOS desentral ventilasjon med varmegjenvinning 
er diskret og opptar ikke plass i boligen. Systemet bruker 
mindre strøm enn en sparepære og kan gi Enova-støtte.

• Lavere energikostnader
• Uten plasskrevende aggregat 
 eller ventilasjonskanaler
• Enkel installasjon og drift
• Ned til 20 cm veggtykkelse
•	 I	fler	enn	2.000	norske	hjem Bestill info 

på lunos.no


