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R Konkurransemyndigheter i både Singa-
pore og USA motsatte seg Wilhelmsen-
gruppens milliardoppkjøp av Drew Marine 
Group. Nå dropper selskapene hele 
fusjonen. Årsaken til at oppkjøpet går i 
vasken er at amerikanske myndigheter, 
gjennom konkurransemyndigheten 
Federal Trade Commission, har fått 
medhold i sitt ønske om å blokkere 
oppkjøpet, skriver E24. (NTB)

BlokkeRte aVtale

Dropper oppkjøp

RomeRike: Mens 
den billigste hytta på 
Romerike ligger ute til 
290.000 kroner, 
koster den dyreste 
4,5 millioner. – Det er 
bra interesse for 
dyrere hytter på 
Romerike, sier eien-
domsmegler Erlend 
Sørlie. 
Marte Hoel roMskaug
marte.romskaug@amedia.no
63 80 00 00

Selv om vi er midt i juli ligger 
det for øyeblikket 45 hytter til 
salgs på Romerike på Finn.no. 
De varierer stort i pris, og det 
skiller over 4 millioner kroner 
mellom den dyreste og den bil-
ligste hytta. Den dyreste hytta 
ligger i Hakadal i Nordmarka 
ved Ørfiske, og den ligger ute til 
4,5 millioner kroner. 

– Det har vært bra interesse så 
langt. Det er en veldig attraktiv 
hytte med bra beliggenhet. Den 
er nybygget, og var en av de sis-
te som ble bygd før markaloven 
kom. Det er høy standard, og 
bilvei helt fram hele året, sier 
Erlend Sørlie i Sem & Johnsen 

Eiendomsmegling. 
Han kjenner godt til hytte-

markedet på Romerike, og sær-
lig området rundt Nittedal.

– Det er bra interesse for dy-
rere hytter på Romerike. Jeg har 
en liste på 250 navn som ønsker 
hytte i Nordmarka eller Nitte-
dal, sier han.

tilg jengelighet 
Sørlie tror at mange velger hyt-
te på Romerike på grunn av til-
gjengelighet og brukervennlig-
het. 

–Jeg tror at mange ikke er så 
interessert i å sitte fire timer i bil 
for å kjøre til en hytte på fjellet. 

Folk har ikke tid til det. Har 
man hytte på Romerike kan 
man sette seg i bilen og kanskje 
være på hytta i løpet av en halv-
times tid. Det gjør at hyttene 
blir mye mer brukt. Jeg har 
snakket med flere av dem som 
tidligere har kjøpt hytte av meg 
som forteller at de får brukt 
hytta masse, sier han.

Vegard Tønsberg i Eie Eien-
domsmegling selger mange 
hytter i Aurskog Høland og Sø-
rum. Han tror i likhet med Sør-
lie at det er nærheten som gjør 
at folk kjøper seg hytte på Ro-
merike.

– Mange vil ha hytte ikke alt-

for langt fra der de bor, sånn at 
de kan reise på hytta også i uke-
dagene. I tillegg er det mange 
vil bo nærme vannet, og vi har 
mange fine vann her i Aurskog-
Høland, sier Tønsberg.

Billigst
21 av hyttene som ligger ute på 
Finn.no koster under 1 million 
kroner. 11 hytter ligger mellom 
1 og 2 millioner kroner, mens 9 
hytter ligger mellom 2 og 3 mil-
lioner kroner. 2 hytter ligger 
mellom 3 og 4 millioner, mens 2 
hytter ligger over 4 millioner 
kroner. Lars Petter Hokaasen 
selger hytta si i Dalefjeringen i 

■ Skiller fire millioner kroner

den dyreste og billigste hytta på Romerike
dyRest: Denne hytta i Hakadal ligger ute til 4,5 millioner kroner. Hytta innfelt ligger i Enebakk og koster 290.000 kroner. 
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■ Skiller fire millioner kroner

den dyreste og billigste hytta på Romerike
Enebakk til 290.000 kroner. 
Det er den billigste hytta som 
ligger ute til salgs på Romerike. 
Hytta er 39 kvadratmeter, har 
ikke innlagt vann, og kjøleska-
pet og komfyren går på gass. 

– Broren min og jeg kjøpte 
hytta sammen for fire år siden. 
Den blir ikke brukt så mye, så 
nå har vi lyst til å få solgt den, 
sier Hokaasen.

Han forteller at hytta ble tak-
sert til 400.000 tusen kroner. 
Først la han ut hytta til 380.000 
kroner, men nå har han senket 
prisen ytterligere. Han forteller 
at flere har vist interesse. 

– Hytta ligger i et rolig områ-

de, og det er en billig hytte å eie. 
I tillegg har den terrasse og vill-
markspanel, sier han.

– Utømmelig marked
Tønsberg selger et hyttetun på 
Fosser utenfor Aurskog-Høland 
til 2,6 millioner kroner. Der er 
det plassert tre hytter like ved 
vannet.

– Hyttene er i veldig dårlig 
stand, så det er eiendommen 
og plassen du kjøper. I tillegg så 
er det jo bilvei helt inn, og mu-
lighet for å legge inn strøm. Be-
liggenheten er også veldig fin, 
det er en stor eiendom inntil 
vannet, sier han.

Han mener det virker som 
om stadig flere har mulighet til 
å kjøpe seg hytte.

– Nå har jo snart alle hytte, og 
noen har til og med to hytter. 
Det virker som om folk er inter-
essert i å bruke mye penger. Det 
er et utømmelig marked, sier 
han. 

Han tror i hovedsak det er ro-
merikinger som velger å kjøpe 
seg hytte på Romerike.

– Det er mange fra Lørenskog 
og Jessheim som kjøper hytte-
ne jeg selger, i tillegg til noen fra 
østsiden av Oslo, sier han.

god standaRd: Megleren opplyser om at hytta til 4,5 millioner er forholdsvis nybygget.

Ved Vannet: Dette 
hyttetunet på Fosser ligger ute til 
2,65 millioner kroner.

etteRtRaktet: Eiendomsmegler Erlend Sørlie tror mange vil ha hytte på Romerike slik at de slipper å 
reise så langt, og dermed får brukt hytta mye.

skal dU kjøpe hytte?
meglernes tips til deg som 
vil kjøpe hytte på Romerike: 

 ■ Tenk på beliggenheten, at 
det er enkel adkomst og 
gjerne bilvei helt inn. 

 ■ Tenk på om det er skiløyper, 
badevann og fiskevann i 
nærheten. 

 ■ Sett deg godt inn i 
hyttestandarden, det er 
veldig varierende kvalitet.

 ■ Se på omkringliggende 
hytter. Du må foreta en 
vurdering på om du vil bo i 
nærheten av andre, eller om 
du vil bo for deg selv. 

 ■ Spør megler og selger om 
vedlikehold de siste årene. 

 ■ Snakk med selgeren, de 
kjenner hytta best. 

 ■ Orienter deg. Gå på flere 
visninger og finn ut hva du er 
på jakt etter. 

 ■ Ikke heng deg opp i små 
detaljer på visning.

moBilBetaling: Dette vil vi 
bare ser mer av i framtiden. 

RomeRike: Utenlandske 
aktører som Apple Pay er 
på full fart inn i det norske 
betalingsmarkedet. 
Forbrukertilsynet tror på 
mest mulig valgfrihet.

På det norske betalingsmarke-
det var det en oppblomstring 
og mange løsninger for en del 
år siden. I dag er alle samlet 

om betalingsløsningen Vipps 
der du kan betale direkte til 
venner. Mobilbetaling har latt 
vente på seg, og nå er Apple 
Pay på vei inn i dette marke-
det. Forbrukertilsynet følger 
med.

Forbrukertilsynet tror at for-
brukeren ønsker mest mulig 
valgfrihet.

– Fra forbrukerens ståsted 
er det positivt om man får 

bruke tjenestene om hveran-
dre uten at man er avhengig 
av hvilken dataplattform man 
er på eller hvilken type tele-
fon man har, sier avdelingsdi-
rektør Jo Gjedrem i Forbru-
kertilsynet.

Så langt er det kun bankene 
Nordea, Sbanken og Santan-
der som enten har eller snart 
åpner for at deres kort støtter 
bruk via Apple Pay. (NTB)

på full fart inn i markedet 


