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Egentlig hadde Annelise sett 
for seg at hun ville kjøpe et 
gammelt hus. I stedet ble 
det et nytt, økovennlig hus 
bygget med aktivhus-prin-
sipper på Sunnmøre med 
utsikt mot havet.
TeksT: Hege Norman FoTo: Anne-Ma Olsson

ØKOVENNLIG HUS

På naturlig vis

Det er som om den friske 
sjølufta blir med inn i gan-
gen på det nybygde huset på 

Leinøy i Herøy, og gjør at man trek-
ker pusten litt lettere. Kanskje er det 
den minimale bruken av kjemikalier 
i byggeprosessen? Eller er det fordi 
huset ligger på en pynt med utsikt mot 
Sunnmørsalpene og Herøyleden – der 
Hurtigruta og ørnen kappes om opp-
merksomheten. 

Kanskje er det fordi huset er bygget 
etter såkalte aktivhus-prinsipper, som 
gjør at det er naturlig ventilert. Kan-
skje er det alt sammen som gjør at man 
kan trekke pusten dypt ned i magen og 
føle roen senke seg inne i det nybygde 
huset til Annelise Chapman.

I pakt med naturen
Hun er marinbiolog og har bosatt seg 
midt i Herøy, der sild og torsk har 
sine viktigste gyteområder i havet og 
Norges sørligste fuglefjell ligger. Opp-
rinnelig er hun fra Tyskland, og jobben 
har tatt henne til mange steder i ver-
den. Men det var ikke før hun kom til 
Herøy og naturen på Sunnmøre at hun 
følte at hun var kommet hjem.

Hun fikk jobb ved Runde Miljøsent-
er, en internasjonal forskningsstasjon 
som overvåker og forsker på miljøet. 
Annelise ble bergtatt av omgivelsene 
umiddelbart, og likte tanken på å leve i 
distriktsnorge.

– Det å ha naturen så nær gir meg stor 
livskvalitet, sier hun. Og innrømmer ▶ 

malmFuru: Huset på Remøy er bygget 
etter mest mulig miljøvennlige prinsipper. 
Veggene er kledd med malmfuru, og huset 
bruker solvarme og ved som oppvarmings-
kilde. Utenfor gir lyset og været stadige 
endringer.

  Det å ha 
naturen så nær gir 
meg stor livskvalitet
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enkel: Innredningen er enkel og funksjonell. 
Annelise sitt miljøengasjement er også synlig i 
de små ting: legg merke til plankebitene som har 
blitt veggdekor. 
Høyre side: Boligen ligger fint i terrenget.
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at det kanskje er litt tilfeldig at det 
akkurat ble Vestlandet. Hun møtte 
mannen sin på Svalbard, og han er 
nemlig fra området.

– Hadde det ikke vært for ham kunne 
jeg kanskje like gjerne havnet i Breman-
ger eller Nord-Norge, smiler Annelise, 
som er svært interessert i norsk kultur, 
historie og natur.

I begynnelsen leide hun et gammelt 
hus med drivhus, og ønsket å kjøpe en 
eldre bygning som lå her fra før. Hun 
synes det er viktig å ta vare på hus som 
er oppført med materialer fra nærom-
rådet, og bygget med tradisjoner som 
har gått i arv gjennom generasjoner. 
Men da hun fikk tips om at kommunen 
delte ut gratis tomter for å få flere til å 
bosette seg i området, begynte tankene 
om å bygge selv å forme seg. 

En av tomtene lå med utsyn over 
kystleden, Sunnmørsalpene og havet. 
Tomten lå også i enden av en sti der 
hun pleide å gå tur. På tomten lå en 

stor stein som Annelise senere brukte å 
sitte på for å se ut over havet.

Økologi i alle ledd
Da hun bestemte seg for å bygge, var 
det naturlig for henne å tenke økologi 
i alle ledd. Annelise mener definisjon-
en på økohus bør bestemmes før byg-
gingen starter. Og ikke bare regnes 
fra bygget står ferdig. Hun mener at 
materialene stort sett bør være kort-
reiste, være nedbrytbare eller kunne 
resirkuleres. Under drift bør huset 
også i størst mulig grad benyttes seg 
av fornybar energi.

Annelise avviser at hun er en purist, 
økologi har bare blitt et naturlig måte 
å tenke på.

– Tyskland er langt framme når det 
gjelder å tenke økologi. Landet har en 
tett befolkning som øker fort, det har 
derfor vært nødvendig å tenke alterna-
tivt. Annelise mener Norge ikke har 
hatt dette behovet på samme måte. 

Nordmenn har mer plass, og så mye 
natur å ta av, og tar dette kanskje dette 
for gitt. Men i store deler av verden er 
det knapphet på ressurser.

– I Norge er det politikerne som 
tvinger befolkningen til å tenke miljø-
vennlig, mens tankegangen i Tyskland 
kommer fra grasrota, mener Anne-
Lise.

Forskjellene i levesett viste seg i 
form av noen utfordringer da Annelise 
skulle bygge huset. Entreprenørene 
hadde liten erfaring med økologiske 
hus, og det viste seg å skulle bli en 
læreprosess for begge parter.

aktivhus-prinsipper
Arkitekt Magne Bergseth fanget raskt   
opp Annelises ønsker, hun hadde  en 
liste med prioriteringer. Noe av det 
viktigste for henne var mye lys, mye 
tre, drivhus, torvtak, hems, dype       
vinduskarmer og badekar med utsikt. 

– Allerede ved første skisse var for- ▶ 
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Utsikt til paradiset. Stolen er over 100 år gammel og har nettopp fått 
nytt trekk i lin. Her sitter ofte Annelise og nyter utsikten. Legg merke til 
rekveden som er brukt som dekor på stueveggen.
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Jeg synes det er 
viktig å bruke 

det som allerede 
finnes
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slaget hans perfekt, sier Annelise, som 
poengterer at drømmene hennes aldri 
hadde kommet i havn hadde det ikke 
vært for arkitektene og byggefirmaet.

Annelise har bygd huset sitt etter 
såkalte «aktivhus-prinsipper». I mot-
setning til passivhus, som er svært tette 
for å hindre varmetap, har ikke huset 
til Annelise en tett plastmembran. I ste-
det er hovedmaterialet i tre supplert 
med en diffusjonsåpen vindsperre slik 
at huset kan «puste». 

Trehus står i hundrevis av år med 
godt vedlikehold, og treverket lar luft 

og fuktighet diffundere. Som isola-
sjon har hun brukt trefiber, og som 
diffusjonssperre har hun brukt plast 
som slipper gjennom fukt og luft. Hun 
mener det er viktig å ikke bare tenke 
miljøteknologi, men miljøfornuft.

Så langt det har vært mulig har hun 
brukt materialer som ikke trenger å 
fraktes halve jordkloden rundt, og som 
er biologisk nedbrytbare. Huset er byg-
get i tre, som er en fornybar ressurs det 
finnes rikelig av i Norge. Utvendig er 
boligen kledd med malmfuru, det vil 
si treets kjerneved, som ikke trenger 

å behandles, men i stedet får en vak-
ker patina etterhvert som vær og vind 
tærer på det.

På badet har hun brukt fliser hoved-
sakelig laget av sand og leire, og 
som kan nedbrytes til sine naturlige 
bestanddeler. På taket har Annelise 
installert solfangere, som tar opp var-
men fra sollyset, transporterer den ned 
i en magasineringstank med 850 liter 
vann og videre ut i et rørsystem som 
ligger i gulvene rundt i huset. Det gir 
en behagelig oppvarming av boligen. 

I stuen står også en vedovn som ▶ 

Porselenet i skapet (over) har fulgt Annelise i en 
årrekke. Legg merke til rekveden (venstre) som er 
brukt som dekor på stueveggen.  
(Venstre side) Tre er mye benyttet i boligen. Dette 
fordi tre er en fornybar ressurs i Norge. Y-stolene 
av Hans Wegner kommer fra Designers Revolt. 
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har en såkalt varmekappe. Det vil si at 
varmen fra ovnen blir transportert til 
den samme magasineringstanken. Det 
hele drives av elektriske pumper, som 
er det eneste ved systemet som krever 
strøm. 

På syv måneder har Annelise brukt 
3827 kWh. Til sammenligning brukte 
norske husholdninger gjennomsnittlig 
20 400 kWh per år i 2009, i følge Statis-
tisk sentralbyrå. Forskjellen er altså 
nærmere 60 prosent mindre.

– Ulempen med oppvarmings-      
systemet er at jeg er helt avhengig av 
strøm for at det skal fungere. Jeg kan 
ikke engang bruke vedovnen dersom 

strømmen går, da kan rørene nemlig 
koke i stykker på grunn av for høy 
varme. Derfor jobber vi nå med en 
reserveløsning, sier Annelise, som har 
vært i tett dialog med entreprenørene 
om miljøvennlige løsninger.

Bruke det som finnes
Vedovnen understreker den lune, 
koselige følelsen i huset. Annelise har 
innredet med gamle arvestykker, tidløs 
design og mye naturmaterialer. Hun 
mener at det ikke er så viktig at ting må 
passe sammen.

Foran den fantastiske utsikten står 
en gammel stol som har fulgt Annelise 

i en årrekke. Stolen er 100 år gammel, 
og har nettopp fått nytt trekk i lin. Ved 
siden av står en kurvstol dekket med 
et saueskinn fra en av villsauene som 
finnes i området. Annelise er glad i 
naturlig lys, og lar dagslyset være hov-
edlyskilde så lenge som mulig. Når 
kvelden faller på, tenner hun gjerne 
stearinlys i vinduskarmene. 

Det flotte spisebordet er flankert av 
Hans Wegners Y-stoler, som Annelise 
synes er   svært vakre. Ofte samles ven-
ner og familie her, gjerne rundt måltider 
laget av kortreiste råvarer, som kjøtt fra 
hjorten som beiter i området, sopp og 
tyttebær fra skogen, tang fra fjæra. ▶

avsTemT: Badet er flislagt med nedbrytbare 
fliser laget av sand og leire. Her kommer kvelds-
solen inn gjennom vinduet. Nydelige, avstemte 
jordfarger på badet. Ikea sin PS Stockholm-lampe 
frisker opp jordfargene på badet.

128 BO BYGG OG BOLIG | 2014



1292014 | BO BYGG OG BOLIG

reportasje



130



luFTIg rom: Huset har delvis åpen løsning. Her 
kan man se hemsen over kjøkkenet. Grønne planter 
er viktige for Annelise, de renser luften og er med på 
å skape et bedre inneklima.

TIng med sjel: Gamle kjøkkenredskaper i tre 
får med årene en vakker patina. Til høyre: Spise-
plassen får rikelig med naturlig lys, som er 
Annelises hovedlyskilde.
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smarT: Gjennomtenkt plasser-
ing av vinduet gir nødvendig lys i 
trapperommet. 
Noe av det viktigste for Annelise 
var mye lys, mye tre, drivhus, 
torvtak, hems, dype vinduskarmer 
og badekar med utsikt. 
Smart plassering av vinduene har 
gitt henne ønsket lysmengde i 
boligen. ▶
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