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FORORD

I denne publikasjonen presenterer Statistisk sentralbyrå resultatene av en undersdkelse over

utfdrt rehabilitering av bygninger i 1986. Resultatene bygger på oppgaver innhentet fra et utvalg av

hjemmelshavere til grunneiendommer trukket i GAB-registeret.

Rehabilitering er i denne undersdkelsen brukt som et samlebegrep for vedlikehold, reparasjon,

restaurering, utbedring, ombygging og tilbygg/påbygg.

Undersdkelsen er finansiert av Norcem A/S, 3B-programmet og Kommunal- og arbeidsdepartementet.

3B-programmet var et femårig forsknings- og utviklingsprogram for den norske byggenæringen underlagt

NTNFs styre og Kommunal- og arbeidsdepartementet. Prosjektet ble ledet av en styringsgruppe bestående

av representanter fra 3B-programmet, KAD, SSB, Byggefagrådet og Norcem A/S.

Vedlegg 1 om beregning av standardavvik er utarbeidet av Leif Solheim.

Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger, 28. april 1989

Gisle Skancke
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1. BAKGRUNN OG FORMAL

Statlige institusjoner, bedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet og forskningsmiljd har i

mange Ar hatt et behov for å kartlegge omfanget av rehabilitering av bygninger. Rehabilitering har

etter hvert vokst til å bli en betydelig del av byggevirksomheten. Her kan bl.a. nevnes byfornyelse og

ombygging av sentrale næringsbygg tilpasset nye bruksområder. Det er derfor Ønskelig at det utarbeides

offisiell statistikk som også dekker denne delen av byggevirksomheten.

Rehabilitering er i denne undersdkelsen brukt som et samlebegrep for vedlikehold, reparasjon,

restaurering, utbedring, ombygging og tilbygg/påbygg.

Den årlige statistikken over bygge- og anleggsvirksomheten gir noe informasjon om rehabilite-

ring av bygninger. Statistikken er basert på opplysninger gitt til SSB av private bedrifter og offent-

lige etater som driver bygge- og anleggsvirksomhet. Denne statistikken som bygger på årsregnskapstall

gir opplysninger om verdien av reparasjon, vedlikehold og mindre ombyggingsarbeider. Den skiller ikke

mellom nybygg og stdrre ombyggingsarbeider. For bedrifter med 4 eller færre ansatte hentes dataene

direkte fra Det sentrale bedrifts- og foretaksregister i Statistisk sentralbyrå som i sin navnekortun-

dersdkelse bare henter inn opplysninger om antall sysselsatte og bedriftens omsetning.

I tillegg til denne bygge- og anleggsstatistikken får SSB inn Økonomiske data om reparasjon og

vedlikehold gjennom den årlige statistikken for industribedrifter. Disse dataene er ikke tilstrekke-

lige til å kunne kartlegge rehabilitering av bygninger. De sier bl.a. ikke noe om det betydelige repa-

rasjons- og vedlikeholdsarbeid som utfdres av huseierne selv som egeninnsats eller hvordan kostnadene

fordeler seg på ulike typer arbeid. Det var derfor aktuelt å prdve å gjennomfdre en egen undersdkelse

som kartlegger det vi har definert som rehabilitering av bygninger.

Prosjektet ble ledet av en styringsgruppe med representanter fra de som var med å finansiere

prosjektet, Norcem A/S, 3B-programmet og KAD. I tillegg var Byggefagrådet og SSB representert i sty-

ringsgruppen.

Styringsgruppen satte opp en omfattende målsetting for prosjektet. Man Ønsket å kartlegge

. rehabilitering etter fdlgende kjennemerker:

- Kostnader:

- Finansiering:

- Egeninnsats:

- Bygning:

- Boliger:

- Arbeid:

Totalt og fordelt på ulike bygningsmessige arbeider og installasjoner.

Skille mellom investering og reparasjon/vedlikehold.

Husbankfinansiert eller privatfinansiert.

Byggherrens egen arbeidsinnsats.

Bygningstype og bygningens alder.

Boligtype, tilgang og avgang av boliger.

Omfanget av ulike typer bygningsmessig arbeid og installasjoner.

- Byggematerialer: Omfanget og bruken av ,forskjellige materialer.

Erfaringene fra denne undersdkelsen skulle videre danne grunnlag for eventuell fortldpende

offisiell statistikk over rehabilitering av bygninger.

2. OPPLEGG OG GJENNOMFØRING

2.1. Utvalg 

Det ideelle i denne undersdkelsen hadde vært å kunne trekke et tilfeldig utvalg av bygninger i

et bygningsregister. I mangel av et fullstendig bygningsregister valgte vi å trekke et tilfeldig ut-

valg eiendommer fra eiendomsregisteret i GAB (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret til Sta-

tens kartverk). I grunneiendomsregisteret finnes alle landets grunneiendommer med tilknyttede opplys-
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ninger. Vi brukte opplysninger om grunneiendommen og om hjemmelshaver/festere til eiendommen. I GAB-

registeret er det ofte oppfØrt flere hjemmelshavere for hver eiendom, men bare den fdrste av hjemmels-

haverne for hver eiendom ble tatt i betraktning.

Kodingen i GAB-registeret gjir det mulig å luke bort eiendommer som av ulike grunner er

uaktuelle. Ved trekkingen av utvalget ble fdlgende eiendommer utelukket:

- Eiendommer på 1 000 daa eller stirre (store skog- og utmarksområder).

- Eiendommer til veiformål.

- Eiendommer hvor hjemmelshaver av forskjellige grunner ville vare svært vanskelig å oppspore
(f.eks. utenlandske eller uoppgitte hjemmelshavere).

- Eiendommer til personlige hjemmelshavere hvor oppgitt overfUringsår indikerte at hjemmels-
haveren i registeret sannsynligvis var did.

Etter denne endringen ble trekkgrunnlaget på 2 121 501 enheter. Det ble satt opp en utvalgs-

plan som delte hele populasjonen i 5 eierkategorier (tabell A) og 2 geografiske områder (Oslo og resten

av landet). Hele massen ble dermed delt i 10 delpopulasjoner (strata). Det ble trukket et utvalg på

4 409 enheter, men en del av de uttrukne eiendommer var uten adresse på hjemmelshaveren. Det ble et

altfor omfattende arbeid å finne alle de adressene som manglet, slik at det endelige utvalget ble redu-

sert til 3 664 enheter.

Tabell A. Utvalgsplan og svarinngang

Revidert 	 Opprinnelig 	 Endelig 	 Svar- 	 Svar-

Strata 	 populasjon	 utvalg 	 utvalg 	 inngang 	 prosent

Hele landet  	 2 121 501 	 4 409 	 3 664 	 1 777 	 48,5

Hele landet minus Oslo
Enkeltpersoner  	 1 725 115 	 3 019 	 2 553 	 1 136 	 44,5

Stat, kommune  	 178 344 	 312 	 289 	 205 	 70,9

Boligbyggelag, boretts-
lag  	 6 266 	 200 	 190 	 79 	 41,6
Aksjeselskaper o.l.  	 80 066 	 200 	 166 	 99 	 59,6

Legat, stiftelser  	 44 352 	 78 	 29 	 23 	 79,3

Oslo
Enkeltpersoner  	 66 150 	 200 	 132 	 54 	 40,9

Stat, kommune  	 7 166 	 100 	 99 	 65 	 65,7

Boligbyggelag, boretts-
lag  	 3 607 	 100 	 92 	 53 	 57,6
Aksjeselskaper o.l.  	 7 756 	 100 	 76 	 36 	 47,4
Legat, stiftelser  	 2 682 	 100 	 38 	 27 	 71,1

2.2. Datainnsamling
Datainnsamlingen foregikk i 3. og 4. kvartal 1987. Det ble sendt ut et firesiders spirreskjema

(se vedlegg 2) til oppgavegiverne som i denne undersØkelsen var hjemmelshaveren til eiendommen. Post-

adressen til en rekke uttrukne hjemmelshavere manglet i registeret. Dette gjaldt spesielt aksjeselska-

per, legater o.l. Vi fikk derfor et omfattende arbeid med å finne fram til riktige adresser. For en

betydelig andel av aksjeselskapene og legatene fant vi ikke adressene. Dette firte til at utvalget for

disse eierkategoriene ble vesentlig mindre enn planlagt, noe som igjen var medvirkende årsak til at

bygningstypen næringsbygg/yrkesbygg ble dårlig representert i undersdkelsen.

SSB hadde ikke lovhjemmel til å pålegge oppgavegiverne å gi opplysninger. Etter en skriftlig

påminnelse hadde vi til sammen 1 777 innsendte og tilfredsstillende utfylte skjema. Dette gir en svar-
prosent på ca. 50 prosent (tabell A).



11

Tabell B. Fordeling av frafallet etter eierkategori

Skjema

Bolig- 	 Aksje-

I alt 	 Enkelt- 	 Stat, 	 byggelag, 	 selskap 	 Legat,

person 	 kommune 	 borettslag 	 o.l. 	 stiftelse

Frafallet i alt 	 1 887 	 1 495 	 150 	 118 	 107 	 17

Skjema ikke i retur 	 1 667 	 1 375 	 115 	 76 	 96 	 15

Skjema i retur i alt  	 210 	 120 	 35 	 42 	 11 	 2

Påskrift om at eier er ddd . 	 34 	 33 	 - 	 - 	 1 	 -

Vil ikke svare  	 59 	 33 	 8 	 13 	 5 	 -

Feil adresse  	 43 	 18 	 1 	 20 	 4

Vedkjenner seg ikke eien-
dommen  	 36 	 7 	 22 	 5 	 -	 2

Påskrift ny eier  	 11 	 8	 3 	 -

Ufullstendig utfylt  	 22 	 20 	 1 	 1

Kommet inn for sent  	 5 	 1 	 3 	 1

For alle eierkategorier domineres frafallet av skjema som ikke ble returnert, fra hele 92 pro-

sent av frafallet blant enkeltpersoner til 64 prosent for stat og kommune. For stat og kommune var i

tillegg "vedkjenner seg ikke eiendommen" en vesentlig årsak til frafallet, mens det blant borettslag

o.l. er en stor gruppe med feil adresse. Som en ser av tabell B er svært få skjema forkastet på grunn

av at de var dårlig utfylt. Alle skjema (vedlegg 2) hvor side 1 er tilfredsstillende utfylt, er benyt-

tet, selv om det er mangelfullt besvart på de utfyllende spdrsmålene på sidene 2, 3 og 4.

Tabell C. Antall observasjoner etter bygningstype

Eiendommer med
rehabilitert

I alt 	 Ubebygde 	 Bebygde 	 bebyggelse 
eiendommer 	 eiendommer

I alt I Oslo

I alt  	 1 777 	 416 	 1 361 	 562 	 80

Bolig i tre  	 901 	 386 	 27
Andre boligbygg  	 174 	 80 	 39
Nærings-/yrkesbygg  	 95 	 45 	 11
Fritidsbygg  	 133 	 40 	 -
Annet  	 58 	 11 	 3

Tabell C viser at utvalgsplanen var ugunstig med hensyn til næringsbygg/yrkesbygg. For den

bygningstypen ble det bare registrert 45 eiendommer med rehabilitering av bygning(er). Dette skyldes

som nevnt at utvalget for eierkategoriene stat og kommune, aksjeselskaper o.l. ble lite og at det var

forholdsvis få enkeltpersoner som eide næringsbygg/yrkesbygg (tabell D). Antall observerte rehabilite-

ringer i Oslo var så få at det bare kan publiseres totale rehabiliteringskostnader for Oslo (tabell

5.2). For dvrig gjelder tallene i tabellene hele landet.
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Tabell D. Antall eiendommer med rehabilitert bebyggelse, etter eierkategori og bygningstype

Enkelt- 	 Boretts- 	 Stat, 	 Aksje- 	 Legat,

	

I alt	 personer 	 lag o.l. 	 kommune 	 selskap 	 o.l. 	 stiftelse

I alt  	 562 	 417 	 59 	 35 	 38 	 13

Bolig i tre  	 386 	 338 	 26 	 15 	 7 	 -
Andre boligbygg  	 80 	 31 	 31 	 3 	 12 	 3
Nærings-/yrkesbygg  	 45 	 9 	 1 	 15 	 16 	 4
Fritidsbygg  	 40 	 37 	 - 	 - 	 2 	 1
Annet  	 11 	 2 	 1 	 2 	 1 	 5

3. FEILKILDER OG USIKKERHET VED RESULTATENE

3.1. Utvalgsskjevhet og frafall 

Det ble etter hvert klart under behandlingen av de innkomne data, at bebygde eiendommer så ut

til å være overrepresentert. Det er flere tenkelige årsaker til det: Skjevhet i utvalget, skjevhet i

frafallet (f.eks. stdrre andel ubebygde eiendommer i frafallet enn blant de som svarte). Skjevheten

kan også skyldes at en rekke oppgavegivere eier flere bruksnummer hvorav det uttrukne er ubebygd. De

kan ha lagt liten vekt på at de bare skal svare for det bruksnr. som står påtrykt skjemaet. Istedenfor

har de gitt opplysninger om bygning(er) som de fant det naturlig at undersdkelsen rettet seg mot. Ikke

alle har oversikt over eller lett tilgjengelig gårds- og bruksnr. på sin(e) eiendom(mer). For enkelte

eierkategorier har det vært lettere å få inn svar fra de stdrre eiendommene. Dette ble klart regist-

rert blant borettslag.

I denne undersdkelsen var det et kjennemerke man med rimelig ndyaktighet kunne kontrollere

utvalgsskjevheter mot - nemlig antall boliger. På skjemaet skulle man oppgi hvor mange boliger det var

på eiendommen. Ut ifra boligtellingen i 1980 og den årlige byggearealstatistikken kan vi med rimelig

ndyaktighet beregne antall boliger totalt i 1986.

Ved fordelingen av boligene i boligtellingen på de enkelte eierkategorier (strata), måtte vi ta

utgangspunkt i boligtype og boligtellingens inndeling av eie-/leieforhold som ikke helt samsvarte med

rehabiliteringsundersdkelsens inndeling. Det ble nddvendig å slå sammen de 3 eierkategoriene kommune/

stat, aksjeselskaper o.l. og legat, stiftelse o.l. til en gruppe, "andre eiere", slik at det ble igjen

3 eierkategorier man med rimelig sikkerhet kunne fordele boligene på.

Forholdet mellom beregnet totaltall etter boligtellingen og byggearealstatistikken og beregnet

totaltall basert på innkomne skjemaer ble brukt som korrigeringsfaktor. Ved beregningen av oppblås-

ningsvektene for de 3 eierkategoriene stat og kommune, aksjeselskap o.l. og legat, stiftelse o.l. ble

korrigeringsfaktoren for "andre eiere" benyttet.-

Tabell E. Beregnede boligtall og korrigeringsfaktor fordelt på strata. 1986

Beregnet boligtall ifdlge
Strata 	 Boligtellingen 	 Rehabiliterings- 	 Korrigeringsfaktor

og byggearealst. 	 undersdkelsen

I alt  	 1 607 000 	 2 344 000

Oslo
I alt  	 232 000 	 476 000
Enkeltpersoner  	 96 000 	 95 000 	 1,00
Borettslag  	 91 000 	 266 000 	 0,34
Andre eiere  	 45 000 	 115 000 	 0,39

Resten av landet 	
I alt  	 1 375 000 	 1 868 000
Enkeltpersoner  	 1 044 000 	 1 430 000 	 0,73
Borettslag  	 198 000 	 239 000 	 0,83
Andre eiere  	 133 000 	 199 000 	 0,67
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Dersom utvalget viser skjevhet for et kjennemerke, betyr ikke det nddvendigvis at andre kjenne-

merker har en like skjev fordeling. Vi anser det likevel som sannsynlig at det er samsvar mellom an-

tall boliger i utvalget og det rehabiliteringsarbeid som ble registrert for denne bygningstypen. For

andre bygningstyper har vi derimot ingen kjennemerker å stritte oss til. Vi var derfor nddt til å bruke

den samme korrigeringsfaktoren for andre bygg som for boliger. Rehabiliteringskostnadene som presente-

res for andre bygg enn bolig i denne rapporten er derfor mer usikre.

3.2. Utvalgsvarians 

Utval gsvar i ansen er et uttrykk for den usikkerheten som stdrre l ser er beheftet med fordi de

baserer seg på et utvalg og ikke en totaltelling. Standardavviket er et mål på denne usikkerheten.

StØrrelsen på standardavviket avhenger bl.a. av tallet på observasjoner i utvalget og fordelingen til

det aktuelle kjennemerket i hele eiendomsmassen som omfattes av undersdkelsen.

Vi har beregnet et anslag for standardavviket for de viktigste kostnadstallene ved hjelp av

observasjoner i utvalget. Standardavviket er plassert i parentes i tabellene. Vi har også beregnet

anslag for stØrrelsen på standardavviket for observerte andeler (prosenttall).

For å illustrere usikkerheten kan vi bruke et intervall som med en bestemt sikkerhet angir

nivået på den sanne verdi av en beregnet stdrrelse (den verdi vi ville fått om vi hadde foretatt en

totaltelling i stedet for en utvalgsundersdkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller.

La M være den beregnede stØrrelsen og s være et anslag for standardavviket til M. Et konfi-

densintervall vil være intervallet med grensene (M+2*s) og (M-2*s). Dette konfidensintervallet vil med

omtrent 95 prosent sikkerhet inneholde den sanne verdi. Det betyr at 95 prosent av slike intervaller

inneholder den sanne verdi. Et mer usikkert konfidensintervall vil være intervallet med grensene (M+s)

og (M-s). Dette konfidensintervallet vil med 68 prosent sikkerhet inneholde den sanne verdi.

I kapittel 6 publiseres en rekke tabeller med andeler (prosenttall). Standardavviket for pro-

senttallene kan grovt beregnes med denne formelen:

pt1-p)
`

s 	Y-1

hvor p er det prosenttallet standardavviket skal beregnes for (f.eks. andelen av eiendommer med rehabi-

litert bolig hvor det er reparert tak), og Y er antall observerte eiendommer med rehabilitert bolig i

tre. I tabell F presenterer vi standardavviket for en del aktuelle verdier av p og Y beregnet etter

formelen ovenfor. Disse standardavvikene gjelder kun tabellene med prosentandeler i kapittel 6.

Tabell F. StØrrelsen av standardavviket i prosent

Prosenttall
Tallet på observasjoner

5 (95) 10 (90) 15 (85) 	 20 (80) 	 25 (75) 	 30 (70) 	 40 (60) 50 (50)

50  	 3,1 	 4,3 	 5,1 . 	 5,7 	 6,2 	 6,5 	 7,0 	 7,1

60  	 2,8 	 3,9 	 4,6 	 5,2 	 5,6 	 6,0 	 6,4 	 6,5

70  	 2,6 	 3,6 	 4,3 	 4,8 	 5,2 	 5,5 	 5,9 	 6,0

80  	 2,5 	 3,4 	 4,0 	 4,5 	 4,9 	 5,2 	 5,5 	 5,6
100  	 2,2 	 3,0 	 3,6 	 4,0 	 4,4 	 4,6 	 4,9 	 5,0

150  	 1,8 	 2,5 	 2,9 	 3,3 	 3,5 	 3,8 	 4,0 	 4,1

200  	 1,5 	 2,1 	 2,5 	 2,8 	 3,1 	 3,2 	 3,5 	 3,5

300  	 1,3 	 1,7 	 2,1 	 2,3 	 2,5 	 2,7 	 2,8 	 2,9

400  	 1,1 	 1,5 	 1,8 	 2,0 	 2,2 	 2,3 	 2,5 	 2,5

FØl Bende eksempel illustrerer hvordan man kan bruke tabell F til å finne konfidensintervaller. Ifdl ge

tabell 6.6 har 50 prosent av de som rehabiliterer yttertak, skiftet takrenner og/eller nedldpsrdr.
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Antall observasjoner med rehabilitert yttertak er 68 (tabell 6.1). Anslaget på standardavviket blir da

ca. 6. Et 95 prosent konfidensintervall for dette tallet har (50+2*6) som dvre grense og (50-2*6) som

nedre grense.

Utregningsmodellene inklusive fordelingsantakelser for beregning av standardavvik til kostnads-

tall og andeler er nærmere beskrevet i vedlegg 1.

3.3. Innsamlings- og bearbeidingsfeil 

Her vil vi bare påpeke at i enhver statistisk undersdkel se vil det forekomme svar som er feil.

Feilene kan oppstå både under utfylling og bearbeiding av dataene. Erfaringen viser at etter en har

rettet opp feil så langt det er mulig så påvirkes de statistiske resultatene i de fleste tilfeller for-

holdsvis lite av denne type feil.

I denne undersdkelsen ble det endelige utvalget innen enkelte strata svært lite. Samtidig var

det stor forskjell på stdrrelsen til oppblåsningsfaktorene for de ulike strata. Det var derfor spe-

sielt viktig at de enkelte enhetene kom i riktig strata.

4. BEGREP OG KJENNEMERKER

Rehabilitering: Et samlebegrep for vedlikehold, reparasjon, restaurering, utbedring, ombygging og til-

bygg/påbygg. Tilbygg/påbygg med areal stdrre eller lik 30 m 2 er skilt ut som egen gruppe i presenta-

sjonen av statistikken. Dette er byggevirksomhet som blir registrert i SSBs ordinære byggearealstati-

stikk.

Grunneiendom/eiendom: Alt som er registrert som egen enhet i grunneiendomsregisteret i GAB, inkluderer

også sel veierleiligheter.

Eierkategorier: Disse bygger på at kodingen i GAB-registeret også er gruppert i fdlgende 5 eierkate-

gorier:

1 - Enkeltpersoner

2 - Kommune, stat

3 - Boligbyggelag, borettslag o.l.

4 - Aksjeselskaper o.l.

5 - Legat, stiftelse

Bortsett fra i tabell 5.1 er kategori 2, 4 og 5 slått sammen og kalt "andre eiere".

Bygningstype: De ulike bygningstypene som ble benyttet i skjemaet er vist i vedlegg 1. I tabellene er

disse bygningstypene gruppert som fdlger:

Bolig i tre 

Andre boligbygg: 

- Bolig i betong.

- Bolig i andre materialer.

- Kombinert bolig- og næringsbygg.

Næringsbygg/yrkesbygg: 

- Produksjonsbygg for industri m.m.

- Kontor-, forretnings- el. samferdselsbygg.

- Hotell, restaurantbygg.

- Undervisnings- og forskningsbygg.

- Bygg for helsestell og sosial omsorg.

Fritidsbygg
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Annet: 

- Forsamlingshus.

- Andre bygg.

Golvflate: Golvareal målt fra innsiden av ytterveggene.

Boliger: Boligtallene brukt i tabellene er antall boliger pr. 31. desember 1986.

Kostnader: Alle kostnadstallene inkluderer merverdiavgift.

5. NOEN HOVEDRESULTATER

Vi fikk resultater for de fleste områder av rehabiliteringsvirksomheten som vi Ønsket A kart-

legge. Usikkerheten ved tallene for enkelte bygningstyper - spesielt næringsbygg/yrkesbygg ble stØrre

enn vi hadde forventet. Det skyldes bl.a. som nevnt foran, at denne bygningskategorien ble dårligere

representert i utvalget enn vi hadde regnet med på forhånd. For denne typen bygg presenterer vi derfor

bare de viktigste hovedresultatene, mens vi for boliger i tre gir mer detaljerte resultater i kapittel

6.

5.1. Kostnader 

UndersØkelsen viser at i alt 45,2 milliarder kroner ble brukt til rehabilitering av bygninger i

1986. Av dette ble 9,4 milliarder investert i tilbygg/påbygg stØrre eller lik 30 m 2 . Ser vi bort fra

tilbygg/påbygg stØrre eller lik 30 m 2 , ble 20 milliarder kroner brukt til rehabilitering og vedlikehold

av boliger og 15,8 milliarder brukt til rehabilitering og vedlikehold av andre bygg enn boliger. Alle

kostnader i undersØkelsen er medregnet merverdiavgift. 

I tabell 5.1 er kostnadene fordelt på eierkategorier. I eierkategorien enkeltpersoner er eier

og leietager nesten alltid samme person. Det dreier seg alt vesentlig om "privatboliger". For eier-

kategorien borettslag vil regelen være at eier og leietager ikke er samme person. Det er viktig å

merke seg at vedlikehold eller "oppussing" som er utfort eller påkostet av leietageren og ikke belastet

eieren, ikke kommer med i denne undersØkelsen. Det er derfor grunn til å tro at kostnadene for bo-

rettslag er undervurdert.

Tabell 5.1. Kostnader til rehabilitering av bygninger, etter eierkategori. Standardavvik i parentes.
1986. Mill. kr

I alt
Rehabilitering unntatt
tilbygg/påbygg 30 m 2

og over
Tilbygg/påbygg
30 m 2 og over

I alt  	 45 227 	 (6 600) 	 35 788 	 (5 000) 	 9 439

Enkeltpersoner  	 21 462 	 (2 470) 	 16 882 	 (1 990) 	 4 580

Borettslag  	 1 245 	 (480) 	 1 236 	 (480) 	 9

Stat og kommune  	 3 521 	 (1 430) 	 2 233 	 (630) 	 1 288

Aksjeselskaper, stiftelser og annet 	 18 999 	 (6 050) 	 15 437 	 (4 520) 	 3 562
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Tabell 5.2. Kostnader til rehabilitering av bygninger, etter bygningstype. Standardavvik i parentes.
1986. Mill. kr

Hele landet 	 Oslo

I alt  
	

45 227 	 (6 600) 	 3 388 	 (490)

Tilbygg/påbygg 30 m 2 og over i alt  	 9 439
Bolig i tre  	 4 087
Andre boligbygg  	 568
Nærings-/yrkesbygg  	 4 785

Rehabilitering i alt, unntatt tilbygg/påbygg
30 m 2 og over  	 35 788 	 (5 000)

Boligbygg i alt  	 19 975 	 (2 880)
Bolig i tre  	 14 261 	 (1 780)
Andre boligbygg  	 5 714 	 (2 270)

Andre bygg i alt  	 15 813 	 (4 360)
Nærings-/yrkesbygg  	 14 154 	 (4 320)
Fritidsbygg  	 576 	 (150)
Annet  	 1 083	 (570)

555

2 833 	 (480)

T4pell 5.3. Andel kostnader til rehabilitering, etter bygningsdel, installasjon og bygningstype.
Prosent. 1986

Bygningstype
Bygningsdel, installasjon 	 I alt 	 Bolig 	 Andre 	 Nærings-/ 	 Fritids-

i tre 	 boligbygg 	 yrkesbygg 	 bygg 

I alt  	 100 	 100 	 100 	 100 	 100

Tilbygg/påbygg 30 m 2 og over  	 21	 22 	 9 	 25 	 -
Tilbygg/påbygg under 30 m 2  	4	 5 	 3 	 2 	 33
Yttertak  	 7 	 8 	 9 	 5 	 16
Yttervegger  	 8 	 5 	 28 	 4 	 4
Grunnmur/drenering  	 1	 1 	 0 	 0 	 1

DØrer/vinduer  	 7 	 7 	 21 	 3 	 14
Innervegger  	 7 	 7 	 7 	 7 	 6
Kjdkkeninnredning  	 4 	 7 	 4 	 0 	 3
Innvendig tak  	 2 	 3 	 4 	 2 	 3
Golv  	 4 	 6 	 4 	 2 	 5

Trapper  	 0 	 1	 1 	 0 	 0
Vann/sanitær  	 6 	 11 	 6 	 2 	 4
Oppvarming  	 2 	 4 	 1 	 1 	 7
Diverse elektriske arbeider  	 4 	 5 	 3	 4 	 6
Annen teknisk installasjon  	 4 	 1	 0 	 6 	 -

Uspesifisert  	 19 	 7 	 0	 37 	 0
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Figur 5.1. Andel kostnader til rehabilitering, etter utfert arbeid og bygningstype. Tilbygg/påbygg
30 mz og over er ikke medregnet. Prosent. 1986
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De fleste skjemaene var forholdsvis grundig utfylt og kostnadene spesifisert på de ulike byg-

ningsdeler som var rehabilitert og/eller installsjoner som var utfdrt. Forutsetter vi at uspesifiserte

kostnader fordeler seg som de spesifiserte og holder tilbygg/påbygg stdrre eller lik 30 m 2 utenfor,

får vi en fordeling av kostnadene etter utfØrt arbeid som vist i figur 5.1.

Vi ser at for boliger i tre er kostnadene relativt jevnt fordelt med forholdsvis stor andel

rdrlegger- og elektrikerarbeid sammenlignet med andre boligbygg. Utvendige bygningsmessige arbeider

dominerer for andre boligbygg. Andre boligbygg er stort sett boliger i blokker og leiegårder. Disse

boligene er som regel ikke selveide. Innvendig vedlikehold er derfor sannsynligvis noe undervurdert

for denne bygningstypen.

For næringsbygg/yrkesbygg er fordelingen mer usikker da 37 prosent av kostnadene er uspesifi-

serte (tabell 5.3). Selv om kostnadene ikke er spesifisert er det som oftest krysset av for de arbei-

der som er utf Ørt. Vi kan derfor med rimelig sikkerhet si at også for næringsbygg fordeler de uspesi-

fiserte kostnadene seg omtrent som de spesifiserte. Fordelingen viser at innvendig bygningsmessig

arbeid og annen teknisk installasjon er store poster for denne gruppen bygg.

Rehabiliteringskostnadene til fritidsbygg domineres av de små  tilbygg og utvendig bygningsmes-

sig arbeid.

5.2. Investering

Ulike brukergrupper, som nasjonalregnskapskontoret i SSB, Kommunaldepartementet og forsknings-

institusjoner, Ønsker å splitte rehabiliterings- og vedlikeholdskostnadene i det som kan defineres som

investering og det som kan defineres som reparasjon og vedlikehold.

I spdrreskjemaet er kostnadene spesifisert på ulike bygningsdeler, vann og kloakk, oppvarming,

diverse elektriske arbeider og annen teknisk installasjon. For hver bygningsdel eller installasjon

kunne utfylleren krysse av for de arbeider som ble utfdrt, mens kostnadene for ulike arbeider ikke

skulle spesifiseres, da det ville gjdre skjemaet altfor komplisert. Ved deling mellom investering og

vedlikehold har vi derfor måttet ta med enten hele kostnaden for den aktuelle bygningsdel, installasjon

eller ingen kostnad. For at kostnadene skal komme med som investering har vi stilt krav om vesentlig

standardheving av bygningen. Når det gjelder bygningsmessige arbeider er det satt som betingelse at

det også er utfØrt vanlig isolering.

Slik vi har fordelt kostnadene blir det rehabiliteringsarbeid som denne undersdkelsen omfatter

delt med 23,5 milliarder kroner på investering og 21,8 milliarder kroner på reparasjon og vedlikehold.

Reparasjon og vedlikehold fordeler seg med 13 milliarder kroner på boligbygg og 8,8 milliarder kroner

pa andre bygg (tabell 5.4).

5.3. Finansiering 

103 av de i alt 562 observasjonene med rehabiliterte eiendommer oppgav at de hadde lånefinan-

siering. Av disse var bare 12 husbanklån. Dette er for få observasjoner til a beregne egne tall for

husbankfinansiering. Av totalkostnadene på 45 milliarder kroner er ca. 21 milliarder oppgitt som låne-

finansiert, fordelt med ca. 11 milliarder på boliger og ca. 10 milliarder på andre bygg.

Ifdlge Husbankens egen statistikk ble 486 millioner kroner av Husbankens utlån gitt til utbed-

ringsformål i 1986. I 1985 og 1987 ble henholdsvis 500 og 530 millioner kroner lånt ut til utbedrings-

f ormal .

5.4. Egeninnsats 
Egen arbeidsinnsats domineres som forventet av eierkategorien enkeltpersoner. 97 prosent av

egen arbeidsinnsats og 95 prosent av kostnadene til materialer byggherren har holdt er registrert pa

denne eierkategorien. Enkeltpersoner brukte ca. 40 millioner timer til rehabilitering og vedlikehold i

1986. Av dette ble hele 37 millioner timer brukt pa rehabilitering og vedlikehold av  boliger.  Til

sammenligning kan nevnes at timeforbruket i bygge- og anleggssektoren i 1986 var pa ca. 155 millioner

timeverk. Egeninnsats til reparasjon og vedlikehold som utfdres av leietagere og ikke belastes bygnin-

gens eier kommer ikke med i denne undersdkelsen.
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Tabell 5.4. Kostnader til rehabilitering etter bygningstype fordelt på investering og reparasjon og
vedlikehold. 1986. Mill. kr

	I alt	 Boligbygg 	 Andre bygg

I alt  	 45 227 	 24 630 	 20 597

Investering i alt  	 23 461 	 11 663 	 11 799

Tilbygg/påbygg  	 11 003 	 5 768 	 5 234

Stirre bygningsmessig arbeid inkludert vanlig
isolering  	 2 409 	 1 846	 563
Skiftet kjikkeninnredning helt eller delvis  	 1 375 	 1 325 	 50

Lagt inn vann, kloakk og/eller nyinstallert
sanitærartikler  	 1 901 	 1 602	 300
Nyinstallert oppvarmingsanlegg  	 453 	 393 	 61
Utvidet elektrisk ledningsnett og/eller instal-
lert antenneanlegg  	 1 085 	 634 	 451
Annen teknisk installasjon  	 1 170 	 95 	 1 075
Uspesifisert 	 4 065 	 - 	 4 065

Reparasjon og vedlikehold i alt 	 21 767 	 12 967 	 8 798
Utvendig bygningsmessig arbeid 	 5 523 	 3 143 	 2 380
Skiftet eller utbedret direr og/eller vinduer 	 3 152 	 2 573 	 579
Innvendig bygningsmessig arbeid  	 5 982 	 3 874 	 2 109
Kjikkeninnredning  	 291 	 273 	 17
Vann og sanitær  	 745 	 676 	 68
Oppvarmingsanlegg  	 458 	 343 	 114
Div. elektrisk arbeid  	 855 	 441 	 414
Annet teknisk arbeid  	 33 	 12 	 21
Uspesifisert  	 4 727 	 1 632 	 3 096

Tabell 5.5. Eiendommer eid av enkeltpersoner. Kostnader til rehabilitering og egen arbeidsinnsats,
etter bygningstype. 1986 

Kostnader 
Bortsatt 	 Materialer
arbeid inkl. 	 byggherren
materialer 	 har holdt 

I alt
Egen arbeids-
innsats

Mill. kr 	 I 	 1 000 timer

I alt  	 21 462 	 15 826 	 5 636 	 40 487

Bolig i tre  	 17 368 	 12 375 	 4 993 	 32 742
Andre boligbygg  	 2 216 	 1 914 	 302 	 4 561
Fritidsbygg  	 555 	 230 	 325 	 2 797
Næringsbygg, yrkesbygg og annet  	 1 323 	 1 307 	 16 	 387
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5.5. Tilgang og avgang av boliger 
Kun 8 av de 466 oppgavegiverne som hadde oppgitt rehabilitering av bolig, hadde avvikende

boligtall fir og etter rehabilitering. Dette indikerer at rehabiliteringsvirksomheten har liten inn-

virkning på det totale boligtallet.

6. BOLIGER I TRE EID AV ENKELTPERSONER

Eiendommer med bolig i tre eid av enkeltpersoner er den gruppen eidendommer som er klart best

representert i utvalget. Dette er også den mest homogene delen av populasjonen. For denne gruppen

eiendommer har vi derfor fått resultater med langt mindre usikkerhet (standardavvik) enn for den dvrige

eiendomsmassen. Antall registrerte boliger i tre pr. eiendom eid av enkeltpersoner er 1,14 i gjennom-

snitt og maksimalt 4, mens antall registrerte boliger i tre pr. eiendom i alt er 3,16 i gjennomsnitt og

maksimalt 126. Hele 90 prosent av de registrerte eiendommene med bolig i tre eid av enkeltpersoner
bestod av en bolig.

Undersikelsen viser at hele 95 prosent av rehabiliteringskostnadene på bolig i tre gjelder

bygninger på eiendommer eid av enkeltpersoner (tabell 6.1). Vi har derfor valgt å ikke ta med de andre
eierkategoriene i den nærmere behandlingen av boliger i tre. Ved tolkingen av tabellene vil en da

kunne si at "andel eiendommer" er tilnærmet lik "andel boliger".

Tabell 6.1. Bolig i tre eid av enkeltpersoner. Antall og andel observerte eiendommer med bolig,
etter rehabilitert bygningsdel og utfart installasjons. 1986

Antall 	 Prosent

I alt  	 338 	 100

Tilbygg, påbygg  	 82 	 24
Yttertak  	 68 	 20
Yttervegger  	 56 	 17
Grunnmur, drenering  	 (15) 	 4
Direr, vinduer  	 104	 31
Innervegger  	 129 	 38
Kjikkeninnredning  	 54 	 16
Innvendig tak  	 80 	 24
Golv  	 110 	 33
Trapper  	 (30) 	 9
Vann og sanitær  	 94 	 28
Oppvarming  	 95 	 28
Div. elektrisk arbeid  	 110 	 33
Annen tekn. installasjon  	 (6) 	 2

s Antall observasjoner i grupper det ikke publiseres tall for, er satt i parentes.

6.1. Kostnader 

I kapittel 5 Hovedresultater (tabellene 5.1 og 5.2) er det beskrevet hvordan kostnadene til

rehabilitering og vedlikehold fordeler seg på de enkelte bygningsdeler og installasjoner etter byg-

ningstype. For bolig i tre eid av enkeltpersoner har vi fått inn så mange observasjoner at vi i til-

legg kan si noe om sammenhengen mellom boligens byggeår og stirrelsen på rehabiliteringskostnaden

(tabell 6.3 og figur 6.1). Som forventet viser figuren en klar sammenheng mellom boligens alder og
stirrelsen på rehabiliteringskostnaden Gjennomsnittlig rehabiliteringskostnad pr. bolig bygget far

1945 ligger mellom 20 000 og 28 000 kroner. Gjennomsnittlig kostnad pr. bolig bygget etter krigen og

fram til 1980 ligger mellom 10 000 og 14 000 kroner. Tilbygg stirre eller lik 30 ma er ikke tatt med.
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Tabell 6.2. Kostnader til rehabilitering av bolig i tre, etter eierkategori. Standardavvik i
parentes. 1986. Mill. kr  

Kostnader
Rehabilitering
unntatt tilbygg/
påbygg 30 m 2 og
over 

Antall
observa-
sjoner I alt

Tilbygg/påbygg
30 ma og over

I alt  	 386 	 18 351 	 14 261 (1 780) 	 4 087

Enkeltpersoner  	 338 	 17 371 	 13 293 (1 760) 	 4078
Borettslag o.l 	 26 	 364 	 355 ( 	 90) 	 9
Andre eiere  	 22 	 616 	 616 ( 220)

Tabell 6.3. Bolig i tre eid av enkeltpersoner. Andel rehabiliterte boliger og kostnader til rehabi-
litering, etter boligens byggeår. Tilbygg/påbygg 30 mz og over er ikke medregnet. 1986 

Andel
rehabi-
literte
boliger 	 I alt
Prosent 	 Mill.kr 

Kostnader 
Pr. rehabilitert

Pr. bolig 	 bolig
1 000 kr

Boligens byggeår   

I alt  	 44 	 13 293 	 14 	 31

	- 1899  	 51 	 2 725 	 28 	 55

	

1900 - 1944  	 43 	 4 039 	 20	 47

	

1945 - 1959  	 51 	 2 439 	 14 	 27

	

1960 - 1969  	 43 	 1 597 	 10 	 24

	

• 1970 - 1979  	 43 	 2 102 	 10 	 22

	

1980 - 1985  	 33 	 392 	 3 	 9

Figur 6.1. Bolig i tre eid av enkeltpersoner. Kostnader til rehabilitering etter boligens byggeår.
Tilbygg/påbygg 30m 2 og over er ikke medregnet. 1986

1900-44 	 1960-69 	 1980-85

Byggedir

Pr. bolig

Pr, rehab. bolig
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6.2. Tilbygg/påbygg 

Balkong/terrasse og boligrom er den type tilbygg/påbygg som forekommer hyppigst. Blant de 82

registrerte eiendommer som oppgir at de har bygget på huset, har 41 prosent bygget balkong eller

terrasse, mens 38 prosent har bygget boligrom.

For tre av kategoriene tilbygg/påbygg har vi innhentet arealtall. Antall observasjoner er for

få til at vi kan beregne totaltall. I tabell 6.5 har vi presentert innbyrdes forhold i prosent og

skilt ut tilbygg/påbygg stdrre eller lik 30 m 2 . Overraskende mange har oppgitt garasje stdrre eller

lik 30 m 2 . Dette kan skyldes at bod tilknyttet garasjen er inkludert i arealet. Det er også viktig å

påpeke at det dreier seg om få observasjoner og at tallene er usikre.

Tabell 6.4. Bolig i tre eid av enkeltpersoner. Andel eiendommer med tilbygg/påbygg, etter type.
Prosent. 1986

Andel av 	 Andel av rehabilitering
tilbygg/påbygg 	 i alt

Boligrom  	 38 	 9
Garasje/carport  	 27 	 7
Bod/uthus  	 17 	 4
Balkong/terrasse  	 41 	 10
Takoverbygg  	 17 	 4
Annet  	 15 	 4

Tabell 6.5. Bolig i tre eid av enkeltpersoner. Andel m 2 tilbygg/påbygg, etter stdrrelseskategori
og type. Prosent. 1986

I alt
	

Opp til 30 m 2	30 m 2 og over

I alt  	 100 	 24 	 76

Boligrom  	 49 	 12 	 37
Garasje/carport  	 40 	 7 	 33
Bod/uthus  	 11 	 5 	 6

6.3. Utvendig bygningsmessig arbeid 

Hele 15 prosent av de som rehabiliterte sin bolig, reparerte eller skiftet ut taktekkingen.

Selve takkonstruksjonen er det få som har gjort noe med. Kun 1 av de 338 registrerte eiendommene med

rehabilitert bolig hadde skiftet ut hele taksperrer og bare 3 prosent hadde reparert bærende konstruk-

sjoner i tak.

Ikke overraskende velges det taktekkingsmaterialer som er lette å legge, dvs. takplater av

aluminium og stål. Av tabell 6.7 ser man at andelen taktegl og takpapp synker etter rehabilitering,

mens andelen takplater av stål og aluminium Øker vesentlig. Også her har vi fått inn for få observa-

sjoner til å kunne beregne totaltall for utbedret areal. Det vi kan si er at tendensen til valg av

takplater av stål og aluminium framfor andre materialer er enda mer markert når vi ser på arealtal-

lene.
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Også når det gjelder yttervegger er det få som oppgir at de har reparert bærende konstruksjo-
ner. 5 prosent av de som oppgir at de har rehabilitert yttervegger hadde reparert konstruktive deler.

Dette tilsvarer kun 1 prosent av de registrerte eiendommene med rehabiliterte boliger i tre eid av

enkeltpersoner. Utskifting av ytterkledning og isolering dominerer. Tre ganger så mange har isolert

med vanlige matter i forhold til de som har benyttet innblåsing av isolasjon.

Ved all registrert rehabilitering av yttervegger ble det benyttet trepanel som ny ytterkled-

ning. 6 prosent av den ytterkledningen som ble skiftet ut bestod av eternittplater, resten var trepa-

nel. Overflatebehandlingen av den nye ytterkledningen fordelte seg med ca. 17 prosent beis og 83 pro-

sent maling.

Ifdl ge undersdkel sen ble det skiftet ut i stdrrel sesorden 350 000 vinduer i boliger i tre eid

av enkeltpersoner i 1986. Dette gir ca. 4 vinduer pr. eiendom som oppgir at de har skiftet vinduer.

Videre ble det utbedret ca. 70 000 vinduer i samme periode. Antall direr som ble skiftet ut fordelte
seg med ca. 150 000 på innerddrer og 80 000 på ytterddrer.

Tabell 6.6. Bolig i tre eid av enkeltpersoner. Andel eiendommer med rehabiliterte yttertak, etter
utfdrt arbeid. Prosent. 1986

Andel av rehabiliterte 	 Andel av rehabilitering
yttertak 	 i alt

Reparasjon av taktekking  	 37 	 7
Full utskifting av taktekking  	 40 	 8
Reparasjon av undertak  	 9 	 2
Full utskifting av undertak  	 4 	 1
Reparasjon av taksperrer o.l  	 13 	 3
Full utskifting av taksperrer  	 1 	 0
Vanlig isolering  	 26 	 5
Reparasjon av takrenner, nedldp  	 21 	 4
Skifting av takrenner, nedldp  	 50 	 10

Tabell 6.7. Bolig i tre eid av enkeltpersoner. Andel eiendommer med rehabiliterte yttertak, etter
taktekkingsmateriale brukt fir og etter rehabilitering. Prosent. 1986

Fir rehabilitering 	 Etter rehabilitering

Betongtakstein  	 24 	 24
Taktegl  	 24 	 13
Stål  	 11 	 17
Aluminium  	 - 	 9
Eternitt  	 4 	 2
Shingel  	 6	 11
Takpapp  	 19 	 9
Annet  	 17 	 19

Tabell 6.8. Bolig i tre eid av enkeltpersoner. Andel eiendommer med rehabiliterte yttervegger, etter
utfdrt arbeid. Prosent. 1986

Andel av retabiliterte 	 Andel av rehabiliter-
yttervegger 	 ing i alt

Reparasjon/utskifting av ytterkledning  	 30 	 5
Påsatt ny ytterkledning  	 38 	 6
Vanlig isolering i 1. et. og over  	 32 	 5
Vanlig isolering i kjeller  	 14 	 2
Isolering ved innblåsing i 1. et. og over  	 11 	 2
Isolering ved innblåsing i kjeller  	 4 	 1
Reparasjon av konstruktive deler  	 5 	 1
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Tabell 6.9. Bolig i tre eid av enkeltpersoner. Andel eiendommer med rehabiliterte vinduer/ddrer,
etter utfdrt arbeid. Prosent. 1986

Andel av rehabiliterte 	 Andel av rehabiliter-
vinduer/ddrer	 ing i alt

Skiftet ytterddrer 	
Skiftet innerddrer 	
Skiftet vinduer 	
Utbedret vinduer 	

53 	 16
31 	 9
61 	 19
14 	 4

6.4. Innvendig bygningsmessig arbeid 

Det er som ventet overflatebehandling av tak og vegger og skifting av golvbelegg som er van-

ligst når det gjelder innvendig bygningsmessig arbeid. Henholdsvis 28 og 27 prosent av de som hadde

rehabilitert eller vedlikeholdt bolig i tre, hadde krysset av for overflatebehandling av vegger og

skifting av golvbelegg. Oppsetting og riving av innvendige vegger forekommer også relativt hyppig ved

rehabilitering av bolig i tre. Tabell 6.10 viser at henholdsvis 10 og 13 prosent av de som har reha-

bilitert bolig har revet og/eller satt opp delevegger.

Av de som har rehabilitert innervegger, oppgir 62 prosent at de har benyttet trepanel og 54

prosent at de har benyttet sponplater til kledning av innervegger. Bare 15 prosent oppgir at de har

bruk trefiberplater og 11 prosent oppgir at de har brukt gipsplater. Av de som har oppgitt en eller

annen form for overflatebehandling av innvendige vegger, har 63 prosent brukt tapet på en eller flere

vegger, mens 55 prosent har malt en eller flere vegger. Bare 13 prosent oppgir å ha brukt beis eller

lakk, mens hele 18 prosent har satt opp fliser på en eller flere vegger.

Ved reparering og vedlikehold av innvendig tak dominerer bruken av trepanel og standard takpla-

ter. Gipsplater blir også her svært lite benyttet.

Glassfiberstrie blir mindre brukt som underlag for maling i tak enn på vegger. Av de som har

rehabilitert innvendig tak har 90 prosent brukt maling på et eller flere tak, mens 15 prosent har

benyttet beis eller lakk.

Tepper og vinylbelegg/linoleum blir klart mer brukt ved rehabilitering av golv enn lakkerte

tregolv eller parkett. Hele 51 prosent av de som har rehabilitert golv har lagt teppe på et eller

flere golv, mens 10 prosent har lagt parkett. Utbedring og skifting av bærende konstruksjoner i golv

forekommer sjelden. Bare 1 prosent av de registrerte eiendommene eid av enkeltpersoner, med rehabili-

tert bolig i tre oppgav at de hadde skiftet eller reparert bærekonstruksjoner i golv.

Tabell 6.10. Bolig i tre eid av enkeltpersoner. Andel eiendommer med rehabiliterte innervegger, etter
utfdrt arbeid. Prosent. 1986

Andel av rehabiliterte 	 Andel av rehabiliter-
innervegger 	 ing i alt

Revet ned delevegger  	 26 	 10
Satt opp delevegger  	 35 	 13
Nykledning på innervegger  	 46 	 17
Overflatebehandling  	 73 	 28
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Tabell 6.11. Bolig i tre eid av enkeltpersoner. Andel eiendommer med rehabiliterte innervegger, etter
underlagsmateriale brukt f Ør og etter rehabilitering. Prosent. 1986

FØr rehabilitering 	 Etter rehabilitering

Trepanel  	 48 	 62
Sponplater  	 28 	 54
Trefiberplater  	 23 	 15
Gipsplater 	 , 	 11 	 11
Teglstein  	 1 	 3
Annet  	 7 	 6

Figur 6.2. Bolig i tre eid av enkeltpersoner. Andel eiendommer med rehabiliterte innervegger, etter
benyttet underlagsmateriale. Prosent. 1986
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Figur 6.3. Bolig i tre eid av enkeltpersoner. Andel eiendommer med rehabiliterte innervegger, etter
overflatebehandling. Prosent. 1986
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Tabell 6.12. Bolig i tre eid av enkeltpersoner. Andel eiendommer med rehabiliterte innvendige tak,
etter utf Ørt arbeid. Prosent. 1986

Andel av
rehabiliterte
innvendige tak

Andel av
rehabilitering
i alt

Skiftet innvendige tak  	 55 	 13

Utbedret innvendige tak  	 20 	 5

Overflatebehandlet innvendige tak  	 54 	 13

Figur 6.4. Bolig i tre eid av enkeltpersoner. Andel eiendommer med rehabiliterte innvendige tak,
etter benyttet underlagsmateriale. Prosent. 1986
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Figur 6.5. Bolig i tre eid av enkeltpersoner. Andel eiendommer med rehabiliterte innvendige tak,
etter overflatebehandling. Prosent. 1986
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Tabell 6.13. Bolig i tre eid av enkeltpersoner. Andel eiendommer med rehabiliterte golv, etter
utfUrt arbeid. Prosent. 1986

Andel av
rehabiliterte
golv

Andel av
rehabilitering
i alt

Skiftet golvbelegg  	 84 	 27

Utbedret/skiftet undergolv  	 24 	 8

Utbedret/skiftet bærekonstruksjoner i golv  	 5 	 1

Vanlig isolering  	 22 	 7

Isolering ved innblåsing  	 3 	 1

Figur 6.6. Bolig i tre eid av enkeltpersoner. Andel eiendommer med rehabiliterte golv, etter
benyttet underlagsmateriale og golvbelegg. Prosent. 1986
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6.5. Vann og sanitær 
Reparasjon og utskifting av vann— og sanitæranlegg er den stdrste kostnadsandelen ved rehabili-

tering av boliger i tre, når vi ser bort fra tilbygg/påbygg stOrre eller lik 30 mz (tabell 5.3). Av de

som ble registrert med rehabilitering av vann og sanitær har 58 prosent skiftet eller utbedret innven-

dig rØropplegg og 9 prosent lagt inn vann og/eller kloakk.
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Tabell 6.14. Bolig i tre eid av enkeltpersoner. Andel eiendommer med rehabiliterte vann- og sanitær-
anlegg, etter utf Ørt arbeid. Prosent. 1986

Andel av
rehabiliterte
vann- og
sanitæranlegg

Andel av
rehabilitering
i alt

Skiftet klosetter  	 26 	 7

Nyinstallert klosetter  	 31 	 9

Skiftet dusj/badekar  	 34 	 9

Nyinstallert dusj/badekar  	 35 	 10

Skiftet/nyinstallert varmtvannsberedere  	 38 	 11

Skiftet/nyinstallert servanter  	 44 	 12

Hel utskifting av innvendig rdroppl egg  	 17 	 5

Utbedring av innvendig rdropplegg  	 41 	 12

Skiftet/utbedret avldpsrdr utenfor bygningen  	 20 	 6

Lagt inn vann og/eller kloakk  	 9 	 2

Installert badstu  	 4 	 1

Annet  	 5 	 1

6.6. Oppvarming og elektriske installasjoner 

Undersdkelsen viser at installering av golv- eller takvarme i våtrom er et populart tiltak for

A bedre komforten. Hele 25 prosent av de som hadde reparert eller utbedret noe av husets oppvarmings-
anlegg, hadde installert golv- eller takvarme i våtrom. Bare 1 av de 338 som ble registrert med reha-

bilitering oppgav installering av sentralfyringsanlegg. Det ble installert i stirrelsesorden 40 000

ovner for fast eller flytende brensel og ca. 170 000 panelovner ved rehabilitering av boliger i tre eid

av enkeltpersoner i 1986.

67 prosent av de som har reparert eller utbedret det elektriske anlegget har reparert, for-

sterket eller skiftet selve ledningsnettet. Dette er 22 prosent av de som er registrert med rehabili-

tering av bolig i tre på eiendommer eid av enkeltpersoner.

Tabell 6.15. Bolig i tre eid av enkeltpersoner. Andel eiendommer med rehabiliterte anlegg til opp-
varming, etter utfUrt arbeid. Prosent. 1986

Andel av
rehabiliterte 	 Andel av
anlegg til 	 rehabilitering
oppvarming 	 i alt 

Installert/skiftet ovn  	 37 	 10

Installert/skiftet panelovner  	 52 	 14

Installert sentralfyringsanlegg  	 1 	 0

Utbedret/skiftet deler til sentralfyringsanlegg  	 5 	 1

Murt peis  	 9 	 3

Installert golv-/takvarme i våtrom  	 25 	 7

Installert golv-/takvarme oppholdsrom  	 6 	 2
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Tabell 6.16. Bolig i tre eid av enkeltpersoner. Andel eiendommer med rehabiliterte elektriske
anlegg, etter utfdrt arbeid. Prosent. 1986

Andel av
rehabiliterte
elektriske
anlegg

Andel av
rehabilitering
i alt

Skiftet ledningsnett  	 28 	 9

Reparert ledningsnett  	 22 	 7

Forsterket ledningsnett  	 17 	 6

Installert flere stikkontakter  	 65	 21

Lagt opp antenneanlegg  	 11 	 4

Arbeid med data/telekommunikasjon  	 2 	 1

6.7. Kjdkken 

Undersdkelsen viser at det ble skiftet ut i stdrrelsesorden 47 000 kjdkkeninnredninger i

boliger i tre eid av enkeltpersoner i 1986. I tillegg ble ca. 17 000 kjdkkeninnredninger komplettert.

Tabell 6.17. Bolig i tre eid av enkeltpersoner. Andel eiendommer med rehabiliterte kjdkkeninn-
redninger, etter utfdrt arbeid. Prosent. 1986

Andel av
rehabiliterte 	 Andel av
kjdkken- 	 rehabilitering
innredninger 	 i alt

Skiftet kjdkkeninnredning  	 69 	 11

Komplettert kjdkkeninnredning  	 26 	 4

Utbedret/overflatebehandlet kjdkkeninnredning  	 22 	 4
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dlegg 	 1

BEREGNING AV STANDARDAVVIK

a. Beregning av standardavvik for hovedtall 

Det er brukt fØlgende notasjon:
Populasjonen:
N = Antall eiendommer i den reviderte populasjonen
N 1 = Antall ubebygde eiendommer

N 2 = Antall bebygde eiendommer hvor bygning(er) ikke er rehabilitert i 1986

N 3 = Antall bebygde eiendommer hvor bygning(er) er rehabilitert i 1986

Y 	 Y2, Y3, ..., Y N 3
	

= Kostnader til rehabilitering av bygning(er) på den enkelte eiendom

N 3

W = 	 E 	 Y i = De totale rehabiliteringskostnadene.
i =1

Utvalget:
n = Antall eiendommer i utvalget.
X 1 = Antall ubebygde eiendommer i utvalget.

X 2 = Antall bebygde eiendommer hvor bygning(er) ikke er rehabilitert i 1986.

X 3 = Antall bebygde eiendommer hvor bygning(er) er rehabilitert i 1986.

Y 1 , Y2 , Y 3 , ..., YX = Kostnader til rehabilitering av bygning(er) på den observerte eiendom.
3

Fordelingsantakelser:

Vi antar at X3 er hypergeometrisk fordelt med parametre (N, n, N 3 ). Forventningen til X3 kan

da skrives lik:

N 3
EX 3 = n N .

Videre kan variansen over antall bebygde, rehabiliterte eiendommer i utvalget beskrives på
fØlgende måte:

N 3 	 N3 N-n
varX

3 
= n 	

_
 (1 	 ) N-1'

For rehabiliteringskostnadene definerer vi fØlgende to parametre:

1 N 3

l	N	 E Y i 	 N = Gjennomsnittlig rehabiliteringskostnader for hele populasjonen.
3 i =1 	 3

2 = 1	 N 3 	
-11)

2
.Q 	

N3 
E 1 (YY i  

3
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Gitt X3 så er Y 1 , Y2 , ... , Y 	 et enkelt tilfeldig utvalg uten ti l bakel egging slik at
3

E (Y IX ) = u, var (Y I X ) = a2 og Cov (Y , Y IX ) _ - -= °2 .
1 3 	 1 3 	 2 3 	N

3-1

Vi kan sette opp filgende estimator for de totale rehabiliteringsutgiftene:

A
 N X3- --W 	
n iE1 Y .

Egenskaper:

Siden X3 er stokastisk må vi bruke regelen om dobbelt forventning.

N X3 	 N X3 	N	 N 	
N3

	EW = E (n 1 E Y i )= E (E-- i E1 	 Y i I X3 ) =E 	 ^ uX3= n uEX3 = n µn 	 W.W.

Videre er

A 	 N 2 	 X3	 N 2 	 X3 	X3

var W = (n) var ( i X Y i ) = (n) 	 var (E i I Y i IX3 ) + E (var 
iI
 YiIX3)}.

X3
E ( i El Y

X3 	 2 N3 N3 N-nX3) = X3 U gir dette var (E 
iEl Y

iIX3 ) = var X3U = M n N (1 _ N ) N-1

X3	
N3 

X3 2 	 X3 	 N3 2 N-n
var (E Y i IX3 ) = X3 N_ 1 ° g i r E (var ( i E1 Y i IX3 )) = n 

	
a
 N 1.3

Da blir

e± N 	 N-n 	 2 	 N3 	 2
var W = n N3 N 1 Cu (1 - N ) + ° J._

Da verken a, u eller N3 er kjent må vi også estimere disse og dermed også var W:

	A2 _ N3-1 	 1 	 X3 	 7i) 2a
	 N 	 X 	 iEl (Yi - 
	3	 3-1

^ -  X

	

1 	 3
u - Y

- X i ^ l Y i
3

Siden

og
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^ 	 X3
N 3 =N n .

N 3-1 	,^2 	 1 	
X3
	- 2

Siden 
N 	

= 1 får vi Q= 
X-1 i^1 

(Y
 - Y)
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Da n er svært liten i forhold til N kan vi sette N n a 1.
N-1

Det endelige uttrykket for variansen til de totale rehabiliteringskostnadene blir da:

N 2 	 -2 	 X3 	 2
var w =(n) X3 CY (1 - n ) + 	 ].

Standardavviket

A v(
S = var w.

Beregner vi variansen for totalkostnadene for de ulike strata hver for seg og kaller variansene

for w1 , w2 , ..., wn kan variansen for totalen beregnes slik:

	t
wt = wi+w2 +.. +w^ .

I tillegg til A regne ut variansen til de totale kostnadene for de ulike eierkategorier

. (strata), har vi etterstratifisert pa bygningstype og regnet ut variansen til totalkostnadene for ulike

bygningstyper innenfor den enkelte eierkategori.

Standardavvikere er til slutt korrigert med samme korrigeringsfaktor som de beregnede

totalkostnadene.

b. Beregning av standardavvik for prosenttall 

Det er brukt f dlgende notasjon:

Populasjonen

N = Alle eiendommer eid av enkeltpersoner.

M = Alle eiendommer med bolig i tre hvor det er utfdrt rehabilitering.

K = Alle eiendommer med bolig i tre hvor det f.eks. er reparert tak.

Prosenttall som Ønskes estimert

p = 5- = Andelen eiendommer med reparert tak på bolig blant eiendommer med rehabilitert bolig i
tre.

Utvalget .

n = Alle eiendommer i utvalget.

Y = Eiendommer i utvalget med bolig i tre hvor det er utfdrt rehabilitering.

X = Eiendommer i utvalget med bolig i tre hvor det f.eks. er reparert tak.
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Estimator a

Fordelingsantakelser:

Y er hypergeometrisk (n, M, N).
X er hypergeometrisk (n, K, N).
XlY er hypergeometrisk (Y, K, M).

Forventningen til p kan da skrives lik

Ep = E X= E E X (Y) = E 1 (EX I Y)Y 	 Y 	 Y

KK p.
14_ _ i _

Videre kan variansen til p beskrives på fdlgende måte:

Var p = Var E(01Y) + E(Var 111Y).

E^Y) = E(X IY) = 1 E(X^Y) = 1 Y . K(p Y 	 Y 	 Y

Var E(01Y) = Var p - O.

Var (01Y) = Var (X IY) - 	 Var (XIY)
Y 	 Y2

_ I 	 KC1-K) MY

Y
' ji	M	 M-1

= p(1 -p) 	 M-Y
M-1 	• Y •

Dermed blir

Var p = E P(113) M-Y
Y 	

M-1 når Y > 1.

Rekkeutvikling av — omkring forventningen n M
Y 	 N

	gir E (-1 	1—
	Y 	n M -1N 

•

Til sammen gir dette at Var p - P (1 P) M 	 '
n — -1

= p.
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Forholdet-- er ikke kjent, ment vi antar  at— er et brukbart estimat for dette forholdet og far da
N 	 n

fdi Bende estimat for var p:

^^ p (1p) 
Varp 	 Y-1

Estimat for standardavviket blir da:

A s
	

^ 
(1-0)'

S 	Y-1
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STATISTISK SENTRALBYRA, 11. kontor
Postboks 510, Stasjonssida
2201 KONGSVINGER
Tlf. (066) *16 111

V e d l e g g

I Undergitt taushetsplikt

Frist for innsending:
10.9.1987

UNDERSØKELSE OM UTBEDRING OG OMBYGGING AV BYGNINGER

Oppgavene er undergitt taushetsplikt. De vil bare b li nyttet til å utarbeide
statistikk og vil bli oppbevart og eventuelt tilintetgjort på en betryggende måte.

Denne undersøkelsen gjelder utbedring og ombygging av
bygninger. I mangel av et Bygningsregister har imidlertid
Statistisk Sentralbyrå måttet trekke et utvalg av grunn-
eiendommer. Grunneiendommen er identifisert med et
gårds- og bruksnummer. Dette nummeret finner De oppgitt
på navneslippen ovenfor. Skjemaet er sendt til Dem siden
De står oppført som hjemmelshaver til denne eiendommen.

Undersøkelsen gjelder den bygningen (eventuelt en av
bygningene) som står oppført på eiendommen.
Siden vi ikke har fullstendi : informas'on om hvilke byg-
ninger som står oppført på eiendommen, ber vi Dem bruke 
følgende framgangsmåte for å velge bygning.
a) Hvis eiendommen er bebygd med en bygning, gi opplys-

ninger om denne bygningen.

b) Hvis eiendommen er bebygd med flere bygninger,
vennligst se vedlagte skriv.

c) Hvis eiendommen er ubebygd, returner skjemaet med
påskrift om dette.

Undersøkelsen gjelder dels utbedring og ombygging utført
i 1986,  dels bygningens tilstand i dag . Skjemaet er ho-
vedsakelig utformet med ruter for avkryssing og De kan
bruke flere kryss der dette er nødvendig. Der det er
spurt om mengde eller beløp , ber vi Dem oppgi et om-
trentlig tall framfor ikke å svare.

Henvendelser fra Byrået kan rettes til:    Tlf. 	

BAKGRUNNSOPPLYSNINGER OM BYGNINGEN

BY G-
N I N GS -
TYPE

_
--

^
.---,

-

u

Bolig i tre
Bolig i betong
Bolig i annet materiale
Kombinert bolig- og næringsbygg
Produksjonsbygg for industri m.m. 
Kontor-, forretnings- el. samferdselsbygg
Hotell- og restaurantbygg
Undervisnings- og forskningsbygg
Bygg for helsestell og sosial omsorg
Forsamlingshus
Fritidsbygg
	  Andre bygg

BOLIGER1)

Antall boliger pr. 31.12.1986 	
Antall boliger som gikk tapt på grunn
av utbedring og ombygging i 1986
(sammenslåing, bruksendring o.l.) 	
Antall nye boliger på grunn av utbed-
ring og ombygging i 1986 (f.eks. ny-
innredning av loft)
1) Minst ett rom med egen inngang og adgang

vann og toalett uten gjennomgang i annen
bolig.

BYGGEAR '^ Før 1900
1960-1969

^' 1900-1944
1970-1979

^' 1945-1959
1980 eller
senere

TOTALE
KOSTNADER
TIL UTBED-
RING OG
OMBYG-
GING I 1986
(medregnet
moms)

Under grunnen 	 m 2

A. Kostnader for bortsatt arbeid
(medregnet materialer som
byggmester/entreprenør har
holdt) 	 000 krETASJER

UNDER
GRUNNENR UNNEN E Ingen 	 Kjeller 	 Underetasje Kostnader, 	 v 	 ult verdiB. e ent e verdi,

for materialer som byggherren
har holdt  	 000 krETASJER

OVER
GRUNNEN

Antall:
C. Totale kostnader (A+B)  	 000 kr(La loft telle som i etasje)
D. Egen arbeidsinnsats 	 timer

TOTAL
GOLV-
FLATE

Over grunnen 	 m 2 FINAN-
BIERING

Lån i Husbanken  	 000 kr
1) Målt fra innsiden av ytterveggene. Lån i annen kredittinstitusjon 	 000 krj
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SETT KRYSS FOR ARBEIDER SOM ER UTFØRT 11986. GI NÆRMERE OPPLYSNINGER ETTER BESTE SKJØNN

Har

.___

tilbygg

Boligromg

utbedringen
/påbygg

/ombyggingen medført
av

m 2

Reparasjon eller delvis utskifting
av ytterkledning (medregnet vindtetting)

Påsatt ny ytterkledning (medregnet
vindtetting)

TILBYGG/ Garasje /carport	 m 2
YTTER-
VEGGER

Vanlig isolering i 1. etasje og over

PABYGG
—.

Bod/uthus m 2_ Vanlig isolering i kjeller/underetasje

Isolering ved innblåsing i 1. et. og over 
Balkong/terrasse/altan

'—' Isolering ved innblåsing i kjeller/underet.
.__. Takoverbygg

1) Kost-
nader for
disse pos-

Opprusting av gårdsrom
Reparasjon av konstruktive deler

tene skal Kostnader1) for postene ovenfor	 000 kr L1 Det ble ikke gjort noe med ytterveggene
vere med-
regnet i
totalkost-

i 1986

nadene (C)
på side 1. Utbedret areal	 m 2

' 3)	 Se
note 1.

Kostnader3) for postene ovenfor	 000 kr

Reparasjon av taktekking

Full utskifting av taktekking Overflatebehandling utført i 1986 og
Reparasjon av undertak pr. i dag

Full utskifting av undertak

Reparasjon av taksperrer eller
1986	 I dag

YTTERTAK andre konstruktive deler

Full utskifting av taksperrer eller — -

— —
 Beis

andre konstruktive deler Maling

Vanlig isolering Annet

Isolering ved innblåsing

Reparasjon av takrenner/nedløp Isolasjon i dag	 cm

Skifting av takrenner/nedløp

Materialer i ytterkledning over grunnmur

Det ble ikke gjort noe med taket i 1986
før eventuell utbedring og i dag

Før	 I dag
Utbedret areal	 m 2

Trepanel

2) Se
note 1.

Kostnader2) for postene ovenfor	 000 kr ___.._
Lettbetong

Murpuss

Taktekkingsmaterialer før eventuell _ —,
Tegl

utbedring og i dag ._ Naturstein 

Eternittplater

Før	 I dag __.__ Annet , spesifiser:

Betongtakstein

Taktegl Skiftet/utbedret/lagt drenering

-- -- Stål GRUNN- Skiftet/utbedret/satt på grunnmurstetting
Aluminium MUR/ '—

`" `—" DRENER- ._ Utbedret/forsterket/skiftet grunnmur
— — Bølgeplater av eternitt ING

Shingel—
Det ble ikke gjort noe med grunnmurenTakpapp i 1986

— — Annet

4) Se Kostnader4) for postene ovenfor	 000 kr
Isolasjon i dag	 cm note 1.



Skiftet ytterdører
Skiftet innerdører
Skiftet vinduer
Utbedret vinduer

Antall:
Antall:
Antall:
Antall :

_._..

INNVENDIGE
TAK
(HIMLINGER)

INNER-
VEGGER
(Både
innv. . dele-
vegger
og inn-
side av
ytter-
veggene)

2) Se
note 1,
side 2.

KJØKKEN-
IN NRED -
NING

3) Se
note 1,
side 2.
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Fi
Skiftet innvendige tak i ett eller
flere rom
Utbedret innvendige tak
Overfiatebehandlet innvendige tak

DØRER/
VINDUER

1) Se
note 1,
side 2.

Det ble ikke gjort noe med dører/vinduer
i 1986

Kostnaderl) for postene ovenfor

Det ble ikke gjort noe med innvendige
tak i 1986

Materialer brukt til utbedring av innvendige
tak i 1986

000 kr

.._,._.

4) Se
note 1,
side 2.

GOLV

Revet ned delevegger
Satt opp delevegger
Nykledning på innervegger
Overflatebehandling

Det ble ikke gjort noe med innvendige
delevegger i 1986

Materialer i innervegger før eventuell
utbedring og i dag

Før I dag

Trepanel a
Sponplater
Trefiberplater
Gipsplater
Teglstein
Annet, spesifiser:

Materialer brukt til overflatebehandling av
innervegger utbedret i 1986

Strie
Malt glassfiberstrie
Tapet
Beis /lakk
Maling
Fliser
Annet, spesifiser:

Kostnaderl) for postene ovenfor

Skiftet kjøkkeninnredning helt e ller delvis
Komplettert kjøkkeninnredning
Utbedret / overflatebehandlet kjøkkeninn-
redning

Trepanel
Sponplater
Takplater
Murpuss/betong
Gipsplater
Annet, spesifiser: .

Overflatebehandling

Malt glassfiberstrie
Maling
Beis/lakk
Annet

Kostnader4) for postene ovenfor

Skiftet golvbelegg
Utbedret eller skiftet undergolv
Utbedret eller skiftet bærekonstruksjoner
i golv
Vanlig isolering
Isolering ved innblåsing

D Det ble ikke gjort noe med golvene i 1986

Materialer brukt til utbedring av golvene
i 1986

Sponplater
Golvbord
Fliser
Parkett
Teppe
Vinylbelegg /linoleum
Mur/puss/betong
Annet , spesifiser:

000 kr

000 kr

1110.1.1.11

El Det ble ikke gjort noe med kjøkkeninn-
redningen i 1986

Kostnader3) for postene ovenfor

Isolasjon i dag 	 cm

Kostnader5) for postene ovenfor
5) Se

note 1,
side 2.

000 kr

000 kr
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TRAPPER

1) Se
note 1,
side 2.

-

Kostnader1)

Skiftet innvendige trapper
Skiftet utvendige trapper
Utbedret/overflatebehandlet innvendige
trapper
Utbedret/overflatebehandlet utvendige
trapper

Det ble ikke gjort noe med trapper i 1986

for postene ovenfor 	 000 kr

DIVERSE
ELEKTRISKE
ARBEIDER

4) Se
note 1,
side 2. . Kostnader

Skiftet ledningsnett, stigeledning eller
hovedtavle
Reparert ledningsnett
Forsterket ledningsnett

bel s-Installert flere stikkontakter, y
ningspunkter
Lagt opp antenneanlegg, blitt til-
knyttet kabelanlegg
Arbeid med data telekommunikasjon

Det ble ikke utført elektrikerarbeid
i 1986

4) for postene ovenfor 	 000 kr

_

VANN/
SANITÆR

2) Se
note 1,
side 2.

_.

_

~

.__.

_

Skiftet ut klosetter
Nyinstallert klosetter
Skiftet ut dusj/badekar /badekar
Nyinstallert dusj/badekar
Skiftet ut / nyinstal. varmtvannsberedere
Skiftet ut/nyinstallert servanter
Hel utskifting av innvendig røropplegg
Delvis utskifting/utbedring av inn-
vendig røropplegg
Skiftet ut/utbedret avløpsrør utenfor
bygningen
Lagt inn vann og/eller kloakk
Installert badstue
Annet, spesifiser:

ANNET

5) Se
note 1,
side 2.

---

Kostnader5)

Installert heis
Skiftet/ utbedret eksisterende heiseanlegg
Installert mekanisk ventilasjonsanlegg
Skiftet/utbedret mekanisk ventilasjons-
anlegg

for postene ovenfor 	 000 kr

Kostnader2)

Det ble ikke gjort noe arbeid med vann
og sanitær i 1986

for postene ovenfor 	 000 kr
ANNET
UTBED-
RINGS-
ARBEID

Ble det foretatt annet utbedringsarbeid på
bygningen som ikke er kommet med ovenfor?

Ja, beskriv:
-

OPP-
VARMING

3) Se
note
side 2 .

.____J
Installert/skiftet ut ovn for fast eller
flytende brensel 	 Antall:
Installert /skiftet ut panelovner

Antall:

Kostnader3)

Installert sentralfyringsanlegg
Utbedret /skiftet ut deler av sentral-
fyringsanlegg
Murt peis
Installert golv-/takvarme i våtrom
Installert golv-/takvarme i oppholdsrom

Det ble ikke gjort noe med oppvarmings-
systemet i 1986

for postene ovenfor 	 000 kr

fl Nei

TIDLIGERE
UTBEDRING

Har

-

bedring
bygningen gjennomgått omfattende ut-

eller ombygging før 1986?

Ja, i år 19
Nei
Vet ikke
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