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1 Om borettslaget 
Bogeråsen borettslag er trivelig lite borettslag bestående av 18 tomannsboliger idyllisk beliggende på 
Bogeråsen i Kongsvinger. Borettslaget er tilknyttet Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag som også er 
forretningsfører. 
 
Boligene har tre farger: 
 
Alvevegen 1-15, 2-24 to husrekker med 20 leiligheter nederst i borettslag. 
 
Huldervegen 1-11, 2-12 to husrekker med 12 leiligheter midt i borettslaget. 
 
Trollvegen 10-16 en husrekke med 4 leiligheter øverst i borettslaget. 
 

1.1  Kontaktinformasjon 

1.1.1 Postadresse      
Bogeråsen Borettslag     
Postboks 8      
2201 Kongsvinger 
 
Telefon:   46 93 13 73 (styreleder) 
 

E-post:   bogeraasenborettslag@gmail.com 

 

Hjemmeside:  http://www.bogeraasenborettslag.no 

   

1.1.2 Forretningsadresse 
Bogeråsen Borettslag 
c/o Kongsvinger og Omegns BBL 
Brugata 16 
2212 Kongsvinger 
Telefon: 62 82 37 37 

1.1.3 Faktureringsadresse 
Bogeråsen Borettslag 
c/o KOBBL 
Postboks 4398 Vika 
8608 Mo I Rana 
 
 
 
 

mailto:bogeraasenborettslag@gmail.com
http://www.bogeraasenborettslag.no/
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2 Informasjon 

2.1 Informasjon fra styret 
Informasjon fra styret vil bli distribuert primært på borettslagets hjemmeside: 
http://www.bogeraasenborettslag.no samt via e-post eller SMS. Alternativt blir informasjon lagt i 
beboernes postkasse.  
 
Ved behov innkaller styret til felles informasjonsmøter for andelseierne.  

2.2 Redskapsboden på lekeplassen 
Her er det maskiner og div. verktøy som alle beboere kan bruke. Nøkkel til boden ligger i Bogeråsen 
borettslag sin postkasse ved Huldervegen 6. Skriv opp hva som lånes på lister som henger inne i boden. 
 
Hvis noe av utstyret er i ustand eller har mangler, gis det beskjed til vaktmester. 

2.3 Hageavfall 
Ved parkeringsanlegget i Huldervegen er det plassert en tilhenger. Her kan beboere legge hageavfall. Med 
hageavfall menes kvist og gress, ikke grus og jord. 

2.4 Stige 
Det hører med en stige pr. hus, denne skal henge på gavlveggen til en av leilighetene. 
På endeveggen av midterste garasjerekke ned mot Alvevegen henger det en skyvestige som kan lånes ved 
behov. Husk å henge denne på plass igjen etter bruk. 

2.5 Stoppekran for vann 
I hver leilighet er det en stoppekran for vann. Men i en av leilighetene er det også en vannmåler og en 
hovedstoppekran som går til begge leilighetene. HUSK å melde ifra til naboen om hovedstoppekranen må 
stenges. 

2.6 Dugnader 
Ved vedlikeholds- og/eller utbedringsarbeid av bygninger eller fellesarealer, kan styret fatte vedtak om 
dugnad.  Alle beboere bør om mulig delta på dugnader, eller eventuelt utføre sin del av fellesarbeidet på 
et annet tidspunkt.   
 
Husk: Borettslaget kan betraktes som summen av andelseierne.  Jo mer som kan utføres ved egeninnsats, 
dess mer kan andelseier selv bidra til å begrense økning av fellesutgifter. 
 

2.7 Miljøstasjoner 
Borettslaget har to miljøstasjoner ved forlengelsen av garasje ved innkjørsel til Hulder og Trollvegen. 
Søppeldunkene brukes som følger: 
 
Søppeldunk med brunt lokk: Glass og metallemballasje (ikke plast eller papirposer) 
Søppeldunk med blått lokk:  Papp og papir 
Søppeldunk med grått lokk:  Restfall og matavfall 
Plastsekker:   Plastavfall  
 

Rullene med plastsekker skal ligge i miljøstasjonen slik at de er tilgjengelig for alle 

http://www.bogeraasenborettslag.no/
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2.8 Øvrig beboer avfall 
Hver andelseier/beboer må selv sørge for bortkjøring av søppel/avfall, som ikke skal kastes i borettslagets 
søppeldunker.  (Eks. møbler, hvitevarer, hageavfall, trevirke, tøy, sko elektronisk avfall eller miljøfarlig 
avfall).  

2.9 Containere 
Styret vil vanligvis leie inn containere ett par ganger i året. Informasjon om tidspunkt og hvilke containere 
som skal brukes til ulik avfall vil bli gitt. 
 
Spesialavfall skal uansett aldri kastes i containere eller i søppeldunker med må leveres på de egnede 
stedene. 

2.10 Garasjene 
Det er en garasje pr. leilighet og denne skal brukes. Husk at garasjeporten alltid skal være låst. Lyspærer i 
garasjene byttes ut av den enkelte beboer. Nye lyspærer er å finne i redskapsboden på lekeplassen. 

2.11 Vaktmester 
Styret har inngått avtale med en vaktmester. Vaktmester vil jobbe med vedlikehold og ettersyn av 
borettslagets eiendom. Det vil si rydde, klippe og ha orden på fellesarealer som lekeplass, grøntarealer 
parkeringsplass og søppelrom, samt gjøre nødvendige reparasjoner på bestilling fra styret. 
 
Hvis den enkelte beboer har behov for vaktmesteroppdrag til enkle oppgaver, så ta kontakt direkte med 
vaktmester eller styreleder. Vaktmester gjør en vurdering i samråd med styreleder om det enkelte 
oppdrag går inn under borettslagets vedlikeholdsplikt. Kontaktinformasjon til vaktmester finnes på 
borettslagets nettsider. 

2.12 Kabel-TV og internett 
Borettslaget har en kollektiv avtale med Canal Digital for kabel-TV og høyhastighets internett over kabel. 
Hver beboer har anledning til å tilpasse sitt eget TV- og internettabonnement Via Canal Digitals Min side - 
Canal Digital Kabel-TV.  (http://kabel.canaldigital.no/Logg-inn/?ReturnUrl=/MinSide/) 
 
Her kan du blant annet endre bredbåndshastighet, se en oversikt over dine egne dekoderbokser (med 
bruksanvisning og teknisk hjelp), bestille kabel-TV produkter samt se fakturaer og endre frekvens på 
utsending av faktura. For mer informasjon, gå inn på Canal Digitals “Min Side” eller se her: 
http://aapenkanal.no/index.php/22011/21-start-a-bruke-minside  
 

2.13 Medlemsfordeler 
Som medlem i KOBBL med Fordelskortet kan du oppnå en rekke medlemsfordeler (rabatter) på en rekke 
varer og tjenester. Informasjon om medlemsfordelene finner du her: KOBBL - Medlemsfordeler  
(http://www.kobbl.no/Medlemskap/medlemsfordeler.aspx) 

http://kabel.canaldigital.no/Logg-inn/?ReturnUrl=/MinSide/
http://kabel.canaldigital.no/Logg-inn/?ReturnUrl=/MinSide/
http://kabel.canaldigital.no/Logg-inn/?ReturnUrl=/MinSide/
http://aapenkanal.no/index.php/22011/21-start-a-bruke-minside
http://www.kobbl.no/Medlemskap/Medlemsfordeler.aspx
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3 Ordensregler for Bogeråsen Borettslag 
Vedtatt på styremøte 05. februar 2002, sist endret i styremøte 19. desember 2011 og 2. oktober 2014. 
Tillegg eller endringer som senere kan bli nødvendige, behandles og avgjøres av styret i Bogeråsen 
borettslag. 

3.1 Generelt  
Disse regler er utformet i den hensikt at hver enkelt andelseier/beboer skal kunne disponere 
fellesområder, sin leilighet og sin tomt med færrest mulig restriksjoner. Dette forutsetter at beboerne til 
enhver tid tar hensyn til omgivelsene.  Andelseier er overfor styret ansvarlig for at disse reglene 
etterkommes. Beboer er overfor styret ansvarlig for å etterkomme de reglene som gjelder for beboerne. I 
den grad andelseierne kommer til enighet om forhold som ikke berøres av disse reglene, vil styret 
vanligvis ikke gripe inn. 

3.2 Bruksoverlating 
Dersom andelseier av forskjellige årsaker i en periode ikke har anledning til selv å bo i leiligheten, bør 
leiligheten fremleies. Det er svært uheldig for borettslaget om en leilighet blir stående tom over lengre 
tid.  Det vil raskt bli seende ustelt ut, og ødelegger helhetsinntrykket for borettslaget. Detaljerte regler for 
bruksoverlating finnes i borettslagets vedtekter. 

3.3 Vedlikehold av tomt 
Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for å holde tomten i god stand.  Andelseier kan fritt disponere 
tomten for beplantning, møblering og lignende så lenge det tas hensyn til naboene.  Det skal til enhver tid 
holdes god orden rundt leiligheten og tilhørende areal. Oppbevaring av avfall etc. en kortere periode i 
forbindelse med oppussing/flytting tillates, men skal anbringes på en slik måte at det er til minst mulig 
sjenanse for naboer eller andre beboere.  Ved brudd på innholdet i dette punktet forbeholder 
borettslagets styre seg retten til å fjerne avfall og annet for eiers regning. 
 
Beplantning/plener skal vedlikeholdes slik at det ikke er til sjenanse for naboer, eller virke skjemmende 
for området for øvrig.  Plener skal klippes også utenfor gjerder/hekker der det må sees på som en naturlig 
forlengelse av den opprinnelige plenen.  Beplantning i delet mellom to leiligheter avtales de aktuelle 
beboere seg imellom.  Benyttes det hekk som delet, skal denne vedlikeholdes/klippes slik at den ikke 
virker skjemmende for naboen eller området for øvrig.  En bør også ved planting av trær ta hensyn til 
sollyset, slik at treet i minst mulig grad hindrer å skygge for naboen.   
 
Før gjerde settes opp må det sendes skriftlig søknad til styret om godkjennelse. Gjerdet skal være av typen 
Trysil stakittgjerde, eller tilsvarende, og skal ikke ha en høyde over 80 cm. Gjerde/ hekk skal alltid 
plasseres slik at det kan sees som en naturlig forlengelse av eksisterende gjerde/ hekk. 
 
Før evt. oppsetting av parabolantenne må det sendes skriftlig søknad til styret om godkjennelse (gjelder 
plassering, størrelse etc.). 
 
Før evt. oppsetting av levegg, platting eller andre konstruksjoner må det sendes skriftlig søknad til styret 
om godkjennelse (gjelder, plassering, størrelse, utforming etc.) 
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3.4 Vedlikehold av bygningene 
Etter Lov om Borettslag er ansvaret for vedlikehold delt mellom borettslagets styre og den enkelte 
andelseier. Borettslaget ved styret har ansvar for utvendig vedlikehold av den opprinnelige delen av 
bygningen. Alt utvendig vedlikehold tilfaller borettslaget. Indre vedlikehold er andelseiers ansvar. 
Detaljerte ansvarsfordeling fremgår at Borettslagets vedtekter. 
 
Andelseier plikter å gi beskjed til styret dersom det oppdages utvendige skader på bygninger (inkl. 
garasjer og boder).   

3.5 Påbygg, tilbygg og fasadeendringer 
Retningslinjer for påbygg, tilbygg og fasadeendringen er vedtatt av generalforsamlingen. Alle påbygg, 
nybygg eller ombygginger eller annet som endrer fasade eller utearealet skal behandles i samsvar med 
disse retningslinjene og det skal alltid søkes om tillatelse til styret før arbeid påbegynnes. 

3.6 Bilkjøring/parkering 
Det er offentlig skiltet ”Soneparkering” i Bogeråsen borettslag. Det er parkering forbudt i alle veger i 
borettslaget, også snuplassen i Alvevegen. Stans i vegene er kun tillatt ved av- og pålessing. Egne regler 
gjelder for parkeringsområdene ved innkjøring i Huldervegen og i Trollvegen i henhold til skilting. Her 
gjelder tidsbestemt parkering. Parkering utenfor egen garasje er kun tillatt når dette ikke er til hinder for 
inn- og utkjøring til andre garasjer. 
 
Soneparkeringsreglene håndheves av offentlig myndighet etter vegtrafikkloven, og brudd på 
parkeringsbestemmelsene kan medføre gebyr. Biltrafikk i veiene skal begrenses til nødvendig kjøring. All 
ferdsel inne i borettslaget skal foregå i GANGFART. Alle plikter å være spesielt aktsomme og hensynsfulle 
ved ferdsel inne på borettslagets område.  
 
Parkering skal fortrinnsvis skje i egen garasje. Det er kun tillatt å parkere utenfor egen bolig, der hvor det 
er opparbeidet biloppstillingsplass. Biloppstillingsplass skal godkjennes av borettslagets styre og skal 
oppfylle minimumskravene 2,5 x 5 meter. Opparbeidelse av ny biloppstillingsplass skal godkjennes av 
styret etter søknad. Det er kun tillatt å parkere en -1- bil utenfor egen bolig, uavhengig av størrelse på 
biloppstillingsplass. 

3.7 Dyrehold 
Bogeråsen borettslag har ingen spesielle restriksjoner mot dyrehold.  Styret finner det  
allikevel rimelig å anmode om at følgende regler etterkommes: 
Hund- og katt eiere plikter å fjerne ekskrementer, sørge for at alle hunder holdes i bånd og holdes unna 
barnas lekeplass. 

3.8 Støy 
Beboerne i borettslaget oppfordres til å begrense aktiviteter som kan virke forstyrrende på naboene. Det 
må utvises særlig hensyn slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres. Hamring, boring og annet 
arbeid som skaper støy skal utføres til tider der det er til minst mulig sjenanse for naboene, og disse 
varsles alltid i forkant. På søndager og helligdager bør støyende arbeider unngås. Ved spesielle 
anledninger, som medfører ekstra støy, varsles beboerne i tilstøtende boliger i god tid. 

3.9 Tvister, tillegg og endringer 
Evt. tvister som oppstår i forbindelse med naboforhold, og tolkning av regler, tas opp på styremøter som 
egen sak.  
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4 Vedtekter 
 
For Bogeråsen borettslag org. nr: 952 424 874 
 
tilknyttet  
KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG 
 
Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 9.4.1981 sist endret den 15.5.2012 
 

1. Innledende bestemmelser 

1-1 Formål 
BOGERÅSEN borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i 
lagtes eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne. 

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold 
(1) Borettslaget ligger i KONGSVINGER kommune og har forretningskontor i KONGSVINGER 

kommune. 
(2) Borettslaget er tilknyttet KONGSVINGER OG OMEGNS boligbyggelag som er forretningsfører 

2. Andeler og andelseiere 

2-1 Andeler og andelseiere 
(1) Andelene skal være på kroner 100,00 
(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være 

andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel. 
(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av 

andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap 
som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller 
kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en 
fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale 
med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte. 

(4) I tillegg har juridiske andelseiere rett til å eie inntil 5 % av andelene. 
(5) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter 

2-2 Sameie i andel 
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel 
(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av 

sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4-2. 

2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier 
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for 

at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget 
(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning 

dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene. 
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(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram 
til erververen senest 20 dager etter at søknad om godkjenning kom fram til borettslaget. I 
motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt. 

(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort 
at erververen har rett til å erverve andelen. 

(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av 
felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier 
har rett til å erverve andelen. 

3. Forkjøpsrett 

3-1 Hovedregel for forkjøpsrett 
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i 

boligbyggelaget forkjøpsrett. 
(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller 

ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme 
stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme 
husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen 
overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar 
andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3. 

(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre 
forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i 
vedtektenes punkt 3-3, jf borettslagslovens § 4-15 første ledd. 

3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende 
Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen 
har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har 
mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst 
femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier. 

3-3 Nærmere om forkjøpsretten 
(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i 

borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran. 
(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken andelseier i 

boligbyggelaget som skal få overta andelen. 
(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder 

selv om andelen tilhører flere. 
(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets 

nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte. 

4. Borett og bruksoverlating 

4-1 Boretten 
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er 

beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdende. 
(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke. 
(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken 

av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller 
ulempe for andre andelseiere. 
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(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er 
nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke 
nektes uten saklig grunn. 

(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot 
dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for 
det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen. 

4-2 Bruksoverlating 
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre. 
(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom: 
- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje 

eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to 
årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år 

- andelseieren er en juridisk person 
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom 

eller andre tungtveiende grunner 
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller 

nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen 
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 86 eller 

husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd. 
 

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan 
nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om 
godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren 
regnes som godkjent. 
 
(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. 
(4) Overlating av bruken reduseres ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.  

5. Vedlikehold 

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt 
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i 

forsvarlig stand og vedlikehold slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første 
hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive 
vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og 
vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. 

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap 
fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, 
utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater tapet, gulvbelegg, 
vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med 
karmer. 

(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og 
fra egen vannlås/slik og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense 
eventuelle sluk på verandaer, balkonger o l. 

(4) Andelseieren skal holde boligen fra for insekter og skadedyr. 
(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved 

innbrudd og uvær. 
(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter 

andelseieren straks å sende melding til borettslaget. 
(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke 

oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15. 
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5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt 
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke 

ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal utbedres dersom 
skaden følger av mislighold fra en annen andelseier. 

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal 
borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom 
boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren. 

(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder utskifting av 
termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende 
veggkonstruksjoner, sluk samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med 
unntak av varmekabler. 

(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, 
herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres 
slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller bruker av boligen. 

(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf 
borettslagslovens § 5-18. 

 

5-3 Forandringer av bygning eller bolig 
Andelseierne må ikke foreta utvendige bygningsmessige forandringer eller oppføre tilbygg uten på 
forhånd å ha innhentet samtykke fra styret eller generalforsamling.  
 
Andelseier må heller ikke foreta våtromsarbeider, anlegge egen parkeringsplass, sette opp 
parabolantenne, varmepumpe, gjerder, levegger, verandaer, innglassing og bygging av frittstående boder 
og terrasser uten forutgående samtykke fra styret. 
 
Særlige retningslinjer for div. tiltak 
Det er i borettslaget etablert særskilte retningslinjer for bygging av tilbygg, oppsetting av parabolantenne 
og varmepumpe, våtromsarbeider samt anleggelse av plattinger/terrasser/verandaer/levegger/gjerder. 
Styret er tillagt fullmakt til å gi samtykke til søknader som er iht. disse retningslinjene. For alle slike tiltak, 
skal andelseieren innhentet nødvendig samtykke fra styret og evt. offentlig godkjenningsmyndighet før 
igangsettelse. 
 
For tilbygg er det utarbeidet detaljerte retningslinjer både mht. søknad, tilbyggstyper og gjennomføring. 
Det stilles krav om samtykke fra generalforsamlingen. For slike vedtak kreves det to tredjedels flertall iht. 
Borettslagsloven § 8-9. For tilbygg som er identiske med tilbygg som tidligere er godkjent av 
generalforsamling gis styret fullmakt til å godkjenne utbygging etter retningslinjene.  
 
For innglassing er det stilt krav om søknad til generalforsamlingen før planlagt oppstart etter gitte 
retningslinjer. 
 
For parabolantenne og varmepumpe er det stilt krav til søknad og plassering. 
 
For våtromsarbeider er det stilt krav til å melde fra til styret før planlagt oppstart etter gitte regler. 
 
For platting /terrasse/verandaer/levegger/gjerder må det innsendes skriftlig søknad til styret med 
målsatte tegninger. 
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6. Pålegg om salg og fravikelse 

6-1 Mislighold 
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant 
annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av 
bruk og brudd på husordensregler. 

6-2 Pålegg om salg 
Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge 
vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og 
opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt. 

6-3 Fravikelse 
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 
eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for 
eiendommens øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter 
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. 

7. Felleskostnader og pantesikkerhet 

7-1 Felleskostnader 
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds 

skriftlig varsel. 
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid 

gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100. 

7-2 Borettslagets pantesikkerhet 
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen foran 
alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens 
grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført. 

 

8. Styret og dets vedtak 

8-1 Styret 
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2-4 andre medlemmer med like 

mange varamedlemmer. 
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett 

år. Styremedlemmer og varamedlem kan gjenvelges. 
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt 

valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer. 

8-3 Styrets oppgaver 
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. 

Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. 
(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møter så ofte som det trengs. Et styremedlem eller 

forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. 
(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte 

styremedlemmene. 
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8-4 Styrets vedtak 
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtaket kan 

treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens 
stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre 
minst en tredjedel av alle styremedlemmene. 

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, 
fatte vedtak om: 

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter 
forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, 

2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært 
benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd, 

3. salg eller kjøp av fast eiendom, 
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene, 
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning, 
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk 

ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene. 

8-4 Representasjon og fullmakt 
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn. 
 

9. Generalforsamlingen 

9-1 Myndighet 
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen 

9-2 Tidspunkt for generalforsamlingen 
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni. 
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller 

minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og 
samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 

9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling 
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist 

for innlevering av saker som ønskes behandlet. 
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være minst åtte 

høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere 
varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til 
boligbyggelaget. 

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter 
borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst totredjedels flertall kunne behandles, må 
hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær 
generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes 
punkt 9-3 (1). 

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling 
- Godkjenning av årsberetning fra styret 
- Godkjenning av årsregnskap 
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 
- Eventuelt valg av revisor 
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- Fastsetting av godtgjørelse til styret 
- Andre saker som nevnt i innkallingen 

9-5 Møteledelse og protokoll 
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen 
møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen. 

9-6 Stemmerett og fullmakt 
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på 
generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere 
eiere kan det bare avgis en stemme. 

9-7 Vedtak på generalforsamlingen 
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i 

andre saker enn de som er angitt i innkallingen. 
(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av 

generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan 
generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt. 

(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. 

10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern 

10-1 Inhabilitet 
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der 

medlemmet selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse. 
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på 

generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller 
nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om 
fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23. 

10-2 Taushetsplikt 
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor 
uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. 
Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet. 

10-3 Mindretallsvern 
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse 
andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget. 

11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene 

11-1 Vedtektsendringer 
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to 

tredjedeler av de avgitte stemmer. 
(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget, jf 

borettslagslovens § 7-12: 
- vilkår for å være andelseier i borettslaget 
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget 
- denne bestemmelsen om godkjenning av vedtektsendringer 
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11-3 Forholdet til borettslovene 
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 6.6.2003 nr 39, jf lov om 
boligbyggelag av samme dato. 
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5 Særskilte retningslinjer for utbygging og andre 
bygningsmessige tiltak i Bogeråsen Borettslag 
(Vedtatt i ordinær generalforsamling den 15.5.2012, sak 05a/2012) 

5.1 Bakgrunn 
 
I mange tilfeller har andelseierne foretatt ombygging uten å spørre borettslaget om tillatelse og eventuelt 
sjekket ansvarsforholdet ved tiltak som våtromsarbeider, ombygging av kjellerrom og påbygging/tilbygg. 
Henvendelser fra andelseiere om tiltak har styret stort sett stilt seg positivt til, men samtidig må styret 
ivareta fellesskapets og berørte andelseieres interesser. Selv om den enkelte andelseier er ansvarlig for 
utbygging og andre bygningmessige tiltak, innebærer borettslagsformen at dårlig håndverk kan bli 
borettslagets ansvar og en økonomisk belastning for fellesskapet når boenheter skifter eier/selges. For å 
sikre at utbygging og andre bygningsmessige tiltak skjer på en faglig tilfredsstillende måte, har styret 
utarbeidet retningslinjer, kontrollrutiner og standard avtaleformularer i slike saker. 
 
Andelseiere som planlegger tiltak i boenhetene må gjøre seg kjent med disse retningslinjene og plikter å 
følge fastsatte kontrollrutiner. Retningslinjene skal innarbeides i kontrakten mellom 
andelseier/entreprenør og følge vedtektene ved et eierskifte. 

 

5.2 Utbygging (tilbygg, påbygg) 

5.2.1 Godkjente utbyggingsløsninger 
Tegninger av utbyggingsløsninger som tidligere er godkjent av generalforsamlingen kan i enkelte tilfeller 
hentes hos borettslagets styre. Innvendige planløsninger overlates til den enkelte andelseier. Se pkt 3 om 
våtrom. Styret gis fullmakt til å innvilge oppsett av frittstående bod inntil 7 m2 tilsvarende bod i 
Trollvegen 12/14 etter søknad og retningslinjene for øvrig. Styret gis fullmakt til å innvilge erstatning av 
stort stuevindu og verandadør med skyvedør, tilsvarende skyvedør i Trollvegen 14. Styret gis fullmakt til å 
innvilge utbygging av stue over veranda tilsvarende utbygging av stue i Alvevegen 2. 

 
Utbygginger utenfor disse rammene må det søkes særskilt om til styret. 

5.2.2 Søknad 
Andelseiere som ønsker å bygge ut, må selv søke bygningsetaten i Kongsvinger kommune om i 
gangsettingstillatelse. 
  
Hvis du ønsker å sette i gang et mindre byggetiltak på eiendommen din, må du søke om tillatelse fra 
kommunen. Arbeidet kan først starte når bygningsmyndighetenes godkjenning foreligger. Styret skal ha 
kopi av godkjenningen fra Kongsvinger kommune så snart andelseieren har mottatt denne. 
Retningslinjene for utbygging tar utgangspunkt i reguleringsplan og bebyggelsesplan. Disse retningslinjene 

forligger i Kongsvinger kommune. 

5.2.3 Kontrakt 
Før søknad sendes til bygningsetaten må det inngås kontrakt mellom borettslaget ved styret og den 
enkelte andelseier (se vedlegg 1). I kontrakten skal det framgå hvilket utbyggingsalternativ som er valgt. 
Kontrakten undertegnes av begge parter som beholder hvert sitt eksemplar. Når kontrakten er 
undertegnet av styrets leder, gis andelseieren fullmakt til å stå som tiltakshaver/byggherre og kan sende 
inn søknad til bygningsetaten som avgjør når arbeidene kan starte. Ved inngåelse av kontrakt mellom 



   
  19 

andelseier og entreprenør anbefaler styret NS 8406 (Alminnelige kontraktbestemmelser for enkle bygg og 
anlegg) som ivaretar andelseiers rettigheter. 

5.2.4 Nabovarsel 
Borettslag har lagt likhetsprinsippet til grunn ved utbygging. Det betyr at det ikke gis reservasjonsrett for 
berørte andelseiere mot utbygging. Derimot skal berørte andelseiere varsles. Berørte andelseiere skal 
signere på skjemaet ”Bekreftelse fra berørte naboer” som fås ved henvendelse til styret. Med berørte 
andelseiere menes andelseier som bor i direkte tilgrensende leiligheter i samme hus/rekke, samt for 
endeleilighet i neste hus/rekke. Med berørte andelseiere menes også de som bor i leiligheter hvis 
rådighetsområde utbygger må gå over i forbindelse med utbyggingen. Adkomst til byggeplass skal 
fortrinnsvis skje over borettslagets fellesområder. 
 

5.2.5 Økonomi og ansvarsforhold 
Den enkelte andelseier er selv ansvarlig for utbyggingen av leiligheten ‒ så vel økonomisk som den faglige 
utførelsen. Andelseier skaffer selv ansvarshavende for utbyggingen. Utbyggingen bekostes i sin helhet av 
den enkelte andelseier, men eiendomsretten til utbyggingen tilfaller borettslaget. Andelseier har ansvar 
for forsikring i byggeperioden. Alle utgifter som påløper borettslaget som følge av utbyggingen skal 
dekkes av den enkelte utbygger. Fundamentering av tilbygg skal utføres etter krav/veiledning i Teknisk 
forskrift til plan- og bygningsloven. Overskuddsmasse fra utgraving av fundament skal kjøres bort fra 
borettslagets område umiddelbart. Ved utbygging er andelseier ansvarlig for eventuelle flyttinger av 
koblingsbokser, omlegging av ledningsnett for vann og avløp, elektriske installasjoner, drenering osv. 
Utbyggingen må ikke hindre andre andelseiere eller borettslaget tilgang til installasjoner som tv-kabler, 
telefonledninger, el-installasjoner, vann- og avløpssystemer og lignende. For øvrig må utbyggingen 
tilfredsstille gjeldende tekniske krav i henhold til NBIs (Norges byggforskningsinstitutt) anbefalinger. Styret 
kan også gi pålegg som sikrer en faglig forsvarlig utføring av utbyggingen. Utbygger er ansvarlig for 
kostnader ved dette. Om utbyggingen ikke øker verdien av leiligheten proporsjonalt med utbyggingens 
kostnader, har ikke borettslaget noe ansvar for eventuelt tap den enkelte måtte bli påført.  Andelseier 
som utbygger, har det fulle ansvar for alle skader på borettslagets eiendom under byggeperioden så som 
bygninger, fellesarealer med mer. Dette gjelder også eventuell skade på tredjeperson og tredjepersons 
eiendeler. Den enkelte utbygger pålegges å reparere/erstatte slike skader innen nærmere frister gitt av 
styret.  

5.2.6 Garantibeløp 
Borettslaget kan kreve at det innbetales et garantibeløp for skader som kan oppstå på borettslagets 
bygninger, fellesarealer eller på andre andelseieres rådighetsområder. Garantien innbetales til 
borettslaget. Garantibeløpet er rentebærende for andelseieren med den rente borettslag til enhver tid får 
i DNB Nor. Garantien blir stående til utbyggingen er ferdigstilt og styret har godkjent eventuell 
istandsetting av fellesarealer og andre andelseieres rådighetsområder. Garantibeløpet tilbakebetales når 
styret aksepterer andelseiers ferdigstillelse.  

5.2.7 Kontrollrutiner 
For å sikre utbyggingens faglige standard er det innført krav om søknad og bruk av kvalifiserte foretak for 
søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Se plan og bygningsloven.  

5.2.8 Ferdigstillelse 
Andelseier anmoder kommunen om ferdigattest. Kopi av ferdigattesten sendes styret. Når utbyggingen er 
ferdigstilt, må andelseier varsle styret skriftlig slik at borettslaget kan overta forsikringsansvaret og justere 
andelseiers fellesutgifter. Dette er nødvendig for å få dekket merutgifter til felleskostnader for forsikring, 
vedlikehold etc., som øker med økt areal.  Tilbygget skal bringes til samme utvendige standard som 
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boenheten for øvrig med hensyn til materialvalg, farge på beis, etc. Det utvendige arbeidet skal være 
ferdig innen ett år etter at påbyggingen er påbegynt. Når styret varsles om at dette er gjort, overtar 
borettslaget ansvar for ytre vedlikehold, på samme måte som for den øvrige bygningsmassen i 
borettslaget. Eventuelle skader på fellesarealer og berørte andelseieres rådighetsområde skal repareres 
og om mulig føres tilbake til sin opprinnelige stand. Dersom tilbygget ikke er ferdigstilt ett år etter at 
påbyggingen er påbegynt (regnet fra dato for innbetaling av garantibeløp), kan borettslaget ferdigstille 
utvendig for utbyggers regning. Dersom andelseier overdrar/selger sin andel under utbyggingen, plikter 
han/hun å informere kjøper om tidsfrist for ferdigstillelse. Selgende andelseier plikter også å sørge for at 
nye eiere av andelen underskriver kontrakten med borettslaget. Ved overdragelse/salg står selger 
ansvarlig inntil ny andelseier har påtatt seg ansvaret.  

 

5.3 Våtromsarbeider 

5.3.1 Melding til styret, søknadsplikt 
Andelseier som vil foreta arbeider på eksisterende våtrom (vaskerom, dusj, bad), må melde dette til styret 
minst fjorten dager før planlagt oppstart av arbeidet.  
 
Fra 1. januar 2012 er det ikke nødvendig å søke kommunen om å bygge nytt bad eller pusse opp bad i 
enebolig eller hytte. Dersom arbeidene er innenfor egen bruksenhet er det heller ikke søknadsplikt for 
bad i tomannsboliger, rekkehus eller blokker.  

Når byggearbeider i våtrom ikke lenger er søknadspliktige, er eier ansvarlig for at våtrommet tilfredsstiller 
forskriftskravene. Foretak som utfører byggearbeidene vil ha et privatrettslig ansvar for sitt arbeid, men 
vil ikke være ansvarlig overfor bygningsmyndighetene i kommunen. 

Er det tiltak som faller utenfor andelseiers/seksjonseieres vedlikeholdsansvar jfr. boligselskapets 
vedtekter, skal styret i boligselskapet kobles inn. Eksempel her kan være skifte av sluk og inngrep i 
bærende konstruksjoner. Styret må da ta stilling til om tiltaket kan gjennomføres som planlagt. I slike 
tilfeller vil tiltakshaver i tillegg til kommunens godkjennelse også være avhengig av styrets godkjennelse. 
Nærmere informasjon om eventuell byggesaksbehandling fås hos bygningsetaten i kommunen. 

5.3.2 Ansvarsforhold 
Fordeling av ansvar for vedlikehold framgår av borettslagets vedtekter. Denne ansvarsfordelingen legges 
til grunn for alt arbeid, også i våtrom. Andelseier er ansvarlig for at våtrommet tilfredsstiller 
forskriftskravene. Foretaket som utfører byggearbeidet vil ha privatrettslig ansvar for sitt arbeid. Det er en 
forutsetning at våtromsnormen og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven blir fulgt. Se for øvrig 
borettslagets vedtekter. Det må ikke gjøres ombygginger av våtrom som senere kan hindre borettslagets 
tilgang til sine anlegg eller pådra borettslaget unødvendige ekstrakostnader.  

5.3.3 Ferdigstillelse 
Komplett dokumentasjon (FDV dokumentasjon) på arbeidet skal foreligge hos andelseier og kunne 
utleveres til styret ved behov. 

5.4 Varmepumpe/parabolantenne 
Styrets beslutninger om tillatelse til montering av varmepumpe innebærer balansering av fordeler for den 
enkelte mot ulemper som følge av eksponering og eventuell støy. Følgende regler gjelder:  
 

1. Varmepumpe skal plasseres slik at det ikke er nevneverdig innsyn til anlegget fra beferdede 
fellesområder, fortrinnsvis i atriet.  
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2. Varmepumpe kan kun settes opp om det ikke er til særlig ulempe for berørte naboer ved støy 
og/eller skjemmende eksponering mv.  

3. Alle rør/føringer og pumpe skal være hvit eller males i husets farge og monteres slik at fuktighet 
ikke kan skade veggen. Andelseier må avklare hvilken malingstype som kan benyttes på anlegget. 

4. Utvendige rør/føringer skal føres inn i 1. etasje med mindre de ikke er eksponert for innsyn. 
Styret kan etter søknad gjøre unntak, og kan stille nærmere vilkår for utvendig føring/rør.  

5. Det skal sendes skriftlig søknad til styret med angivelse av plassering og monteringsløsning før 
igangsetting. 

 
Styrets beslutninger om tillatelse til montering av parabolantenne innebærer balansering av fordeler for 
den enkelte mot det faktum at borettslaget har kabel-TV anlegg og visuelle ulemper. Følgende regler 
gjelder: 

 
1. Parabolantenne skal plasseres slik at det ikke er nevneverdig innsyn til anlegget fra beferdede 

fellesområder, fortrinnsvis i atriet.  
2. Det tillates kun 1 parabolantenne pr. leilighet  
3. Det skal sendes skriftlig søknad til styret med angivelse av plassering før igangsetting. 

 

5.5 Bygging av verandaer/terrasser 

5.5.1 Søknad 
Andelseiere som ønsker å bygge ut, må selv søke bygningsetaten om igangsettingstillatelse. Du kan bygge 
en terrasse på bakken, som ikke begrenser bruken av området til vandring, lek og annen bruk og som ikke 
stikker mer enn 0,5 m over gjennomsnittlig bakkenivå uten å søke kommunen om tillatelse. Avstanden til 
nabogrense kan ikke være kortere enn 4,0m. Du kan utvide opprinnelig veranda i overetasjen med inntil 1 
meter vertikalt og horisontalt til naboleilighet. Arbeidet kan først starte når bygningsmyndighetenes 
godkjenning foreligger. Styret skal ha kopi av godkjenningen fra bygningsmyndighet (om nødvendig) så 
snart andelseieren har mottatt denne. Retningslinjene for utbygging tar utgangspunkt i reguleringsplan og 
bebyggelsesplan. Disse retningslinjene forligger i Kongsvinger kommune. 

5.5.2 Kontrakt 
Før søknad sendes til Plan- og bygningsetaten må det inngås kontrakt mellom borettslaget ved styret og 
den enkelte andelseier (se vedlegg 1). I kontrakten skal det framgå hvilket utbyggingsalternativ som er 
valgt. Kontrakten undertegnes av begge parter som beholder hvert sitt eksemplar. Når kontrakten er 
undertegnet av styrets leder, gis andelseieren fullmakt til å stå som tiltakshaver/byggherre og kan sende 
inn søknad til Plan- og bygningsetaten som avgjør når arbeidene kan starte. Ved inngåelse av kontrakt 
mellom andelseier og entreprenør anbefaler styret NS 8406 (Alminnelige kontraktbestemmelser for enkle 
bygg og anlegg) som ivaretar andelseiers rettigheter. 

5.5.3 Nabovarsel 
Borettslag har lagt likhetsprinsippet til grunn ved utbygging. Det betyr at det ikke gis reservasjonsrett for 
berørte andelseiere mot utbygging. Derimot skal berørte andelseiere varsles. Berørte andelseiere skal 
signere på skjemaet ”Bekreftelse fra berørte naboer” som fås ved henvendelse til styret. Med berørte 
andelseiere menes andelseier som bor i direkte tilgrensende leiligheter i samme hus/rekke, samt for 
endeleiligheter i neste hus/rekke. Med berørte andelseiere menes også de som bor i leiligheter hvis 
rådighetsområde utbygger må gå over i forbindelse med utbyggingen. Adkomst til byggeplass skal 
fortrinnsvis skje over borettslagets fellesområder. 
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5.5.4 Økonomi, prinsipper og ansvarsforhold 
Den enkelte andelseier er selv ansvarlig for utbyggingen av terrasse ‒ så vel økonomisk som den faglige 
utførelsen. Andelseier skaffer selv ansvarshavende for utbyggingen, der dette er nødvendig.  Utbyggingen 
bekostes i sin helhet av den enkelte andelseier, men eiendomsretten til utbyggingen tilfaller borettslaget. 
Andelseier har ansvar for forsikring i byggeperioden. Alle utgifter som påløper borettslaget som følge av 
utbyggingen skal dekkes av den enkelte utbygger. Fundamentering av terrasse/veranda skal utføres etter 
krav/veiledning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Overskuddsmasse fra utgraving av fundament 
skal kjøres bort fra borettslagets område umiddelbart. Ved utbygging er andelseier ansvarlig for 
eventuelle flyttinger av koblingsbokser, omlegging av ledningsnett for vann og avløp, elektriske 
installasjoner, drenering osv. Utbyggingen må ikke hindre andre andelseiere eller borettslaget tilgang til 
installasjoner som tv-kabler, telefonledninger, el-installasjoner, vann- og avløpssystemer og lignende. For 
øvrig må utbyggingen tilfredsstille gjeldende tekniske krav i henhold til NBIs (Norges 
byggforskningsinstitutt) anbefalinger. Styret kan også gi pålegg som sikrer en faglig forsvarlig utføring av 
utbyggingen. Utbygger er ansvarlig for kostnader ved dette. Om utbyggingen ikke øker verdien av 
leiligheten proporsjonalt med utbyggingens kostnader, har ikke borettslaget noe ansvar for eventuelt tap 
den enkelte måtte bli påført.  Andelseier som utbygger, har det fulle ansvar for alle skader på 
borettslagets eiendom under byggeperioden så som bygninger, fellesarealer med mer. Dette gjelder også 
eventuell skade på tredjeperson og tredjepersons eiendeler. Den enkelte utbygger skal reparere/erstatte 
slike skader innen nærmere frister gitt av styret. 

5.6 Oppsett av gjerder og levegger 
 
Før oppsett av gjerder eller levegger skal det søkes borettslaget om godkjenning. Levegg som skille 
mellom leilighetene kan ikke overstige 1,8 meter i høyde og 3 meter i lengde. Gjerde som innrammer 
beboerens tomt skal være Gjerdet skal være av typen Trysil stakittgjerde, eller tilsvarende, og skal ikke ha 
en høyde over 80 cm. Gjerde/ hekk skal alltid plasseres slik at det kan sees som en naturlig forlengelse av 
eksisterende gjerde/ hekk. 

5.7 Innglassing av verandaer  
 
Innglassing av verandaer gir muligheter for utvidet bruk av verandaene, og det beskytter mot vær og vind. 
Innglassing medfører en synlig bygningsmessig konstruksjon som må holdes i forsvarlig stand, og 
konstruksjonen kan medføre skader på tredjeperson og på andre andelseieres eller borettslagets 
eiendom. Det har forekommet snøras fra innglassede verandaer med skader hos andre andelseiere. 

5.7.1 Søknad til generalforsamling 
Før arbeider igangsettes skal prosjektmateriale med beskrivelse og tegninger av innglassingen forelegges 
borettslaget v/ styret. Styret fremmer så saken med forslag til vedtak for generalforsamlingen til 
avgjørelse. For innglassingsløsninger som er identiske med godkjente innglassinger fra generalforsamling 
gis styret fullmakt til å godkjenne innglassingen. 

 
Borettslaget står fritt til å avslå løsninger som det ikke finner tilfredsstillende, 
blant annet av hensyn til arkitektonisk utforming, enhetlig preg, m v, på bygget og andre allerede 
innglassede verandaer.  

5.7.2 Ansvarsforhold 
Før innglassing kan foretas skal det inngås en nærmere avtale mellom borettslaget og vedkommende 
andelseier om ansvarsforhold, kostnader, drift og vedlikehold, etc. Standard avtaleformular følger som 
vedlegg 1 til disse retningslinjer. Andelseier er ansvarlig for at alle eventuelle nødvendige offentlige 
godkjennelser innhentes på forhånd. Andelseier har ansvaret for anskaffelse, bygging, drift og vedlikehold 
av den innglassede verandaen. Andelseier er videre ansvarlig for ethvert erstatningsrettslig krav som 
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måtte oppstå som følge av manglende vedlikehold eller ras fra taket på den innglassede verandaen. 
Andelseier er ansvarlig for at byggearbeidene gjennomføres på en slik måte at de er til minst mulig 
sjenanse og fare for borettslaget og øvrige andelseiere/naboer. Videre er andelseier ansvarlig for at 
konstruksjonen ikke påfører skade på andre andelseiere, borettslaget eller tredjeperson. Av hensyn til 
vedlikeholdet må glassfeltene ikke gjøres for brede. Hver enkelt andelseier må sørge for å tegne 
nødvendig ansvarsforsikring som sikrer andre andelseiere, borettslaget og tredjeperson, dersom 
konstruksjonen forårsaker forhold som kan gi grunnlag for krav fra disse. Andelseier er ansvarlig for 
ethvert rettslig erstatningskrav som måtte oppstå som følge av ras fra taket på den innglassede 
verandaen. Borettslagets godkjenning i henhold til denne avtalen fritar ikke andelseier for det ansvaret 
vedkommende har for konstruksjonen og skader eller ulemper forårsaket av denne. 

5.7.3 Kostnader 
Andelseier som ønsker innglassing må selv bære alle kostnader forbundet med tiltaket. Denne forpliktelse 
er ikke begrenset til, men omfatter alle prosjekteringsomkostninger, gjennomføring av byggearbeidene, 
eventuelle offentlige gebyrer som følge av at arbeidene er melde-/søknadspliktige. Andelseier er personlig 
ansvarlig overfor borettslaget for å ferdigstille innglassingsarbeider som er godkjente og påbegynt. 

 

5.7.4 Drift og vedlikehold 
Andelseier skal for egen regning gjennomføre drift og vedlikehold av den innglassede verandaen. 
 
Vedlikeholdsplikten omfatter, men er ikke begrenset til følgende: 

 Regelmessig ettersyn av konstruksjonen 

 Ettersyn av fester og skinner skal gjennomføres fortløpende 

 Konstruksjonen skal vedlikeholdes, blant annet slik at glassene ikke løsner ved eksempelvis sterk 
vind, og andelseier er ansvarlig for umiddelbart å iverksette for egen regning nødvendige tiltak 
for å sikre skader på konstruksjonen og eventuelle utbedringer 

 Glasstak skal holdes fritt for snø slik at det ikke oppstår fare for takras, is, dannelse av istapper 
med videre som kan forårsake skader eller ulemper for andre andelseiere, borettslaget eller 
tredjeperson 

 Monterte snøfangere eller andre tiltak, forutsettes å skulle fungere tilfredsstillende 

 Vask og renhold skal foretas slik at innglassingen ikke virker skjemmende 

 

5.7.5 Overdragelse 
Andelseier som selger sin leilighet er ansvarlig for at ny eier tiltrer denne avtalen ved sin forpliktende 
underskrift. Ved overdragelse/salg står nåværende andelseier ansvarlig inntil ny andelseier har påtatt seg 
ansvaret. 

5.8 Andre bygningsmessige tiltak  

 
I utgangspunktet er det ikke slik at du kan velge om du skal søke om å gjennomføre et tiltak eller ikke. 
Hvilke tiltak som er søknadspliktige fremgår av lovens § 20-1. De tiltakene som er nevnt der er i 
utgangspunktet søknadspliktige og skal prosjekteres og gjennomføres av et ansvarlig foretak. 
 
Styret kan foreta mindre endringer og oppdatere retningslinjene, og ved behov innarbeide retningslinjer 
for andre bygningsmessige tiltak. 
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5.9 VEDLEGG 1 
 
SØKNAD FOR BYGNINGSMESSIGE TILTAK I BOGERÅSEN BORETTSLAG. 
 
Andelseieres navn:     Adresse:  
 
………………………………………  ………………………………….. 
 
 
Ut- og/eller ombyggingstiltak:………………………………………………………… 
(Beskriv tiltak) 
 
Undertegnede godtar og forplikter seg til å oppfylle følgende krav i forbindelse med 
mindre tilbygg, påbygg og ombygging av bolig i Bogeråsen borettslag: 
 
Godkjenning fra nærliggende naboer skal foreligge (kvittering for nabovarsel). Godkjent 
søknad til kommunale bygningsmyndigheter skal foreligge styrtet (melding om tiltak). 
Arbeidet skal utføres i henhold til offentlige krav/forskrifter og borettslagets vedtekter 
/retningslinjer.  
 
Borettslaget har utarbeidet tegninger som skal brukes. 
Endringer i byggeperioden meddeles styret før iverksettelse.  
Utvendig arbeider som vegger, rekkverk, skillevegger, terrasser etc. skal ferdig 
overflatebehandles (males, oljes) i henhold til borettslagets spesifikasjoner. 
 
Styret i borettslaget skal kontrollere og godkjenne det ferdige byggearbeidet. 
Eventuelle pålegg fra styret må andelseier bekoste og utføre innen en gitt frist. 
Arbeidet må være utført innen……. mnd fra påbegynt arbeid ellers vil borettslaget få det 
utført på andelseiers regning av innleide håndverkere.  
Ved foreldelse (2år) må ny søknad sendes. 
 
Dersom om- og/eller utbygging medfører økte utgifter for fellesskapet (kommunale 
avgifter, forsikringer, vedlikeholdsutgifter etc.) må dette dekkes inn gjennom andelseiers 
andel av fellesutgiftene (økt husleie). 
Utgifter ved skader forårsaket av bygging, eksterne utgifter til bygningsteknisk kontroll 
etc. belastes andelseier direkte. 
Ved salg av andelen overføres forpliktelsene til kjøper (opplysningsplikt ved salg). 
Skjemaet returneres til styret med kopi av nabovarsel, eventuell kommunal godkjenning 
og hvem som skal utføre arbeidet før styret behandler saken.  
 
Sted/dato:       Andelseiers underskrift: 
 
 
………………………………………..   ………………………………….. 
 
 
 
Godkjent i Styret: 
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5.10 VEDLEGG 2 
 

NABOVARSEL SKJEMA BOGERÅSEN BORETTSLAG 
Eiendom/byggested: Adresse: 

Gnr: 
 
 

Bnr:   

 
Nabo som er varslet: 
Nabo-/gjenboereiendom Nabo/gjenboereiendom eiers navn 

Gnr: Bnr: 
 
 

 Eiers navn: 

Adresse: 
 

Adresse: 

Postnr: 
 

Poststed: 
 
 

Postnr: Poststed: 

Personlig kvittering for mottatt varsel 
Samtykker ikke/begrunnelse sendt til styret:     

 
 

Dato: 
 
 

Sted: 

Varsel mottatt. Jeg samtykker til tiltak: 

 
 

Underskrift: 
 
 

 
Nabo-/gjenboereiendom Nabo/gjenboereiendom eiers navn 

Gnr: Bnr: 
 
 

 Eiers navn: 

Adresse: 
 

Adresse: 

Postnr: 
 

Poststed: 
 
 

Postnr: Poststed: 

Personlig kvittering for mottatt varsel 
Samtykker ikke/begrunnelse sendt til styret:     

 
 

Dato: 
 
 

Sted: 

Varsel mottatt. Jeg samtykker til tiltak: 

 
 

Underskrift: 
 
 

 
Nabo-/gjenboereiendom Nabo/gjenboereiendom eiers navn 

Gnr: Bnr: 
 
 

 Eiers navn: 

Adresse: 
 

Adresse: 

Postnr: 
 

Poststed: 
 
 

Postnr: Poststed: 

Personlig kvittering for mottatt varsel 
Samtykker ikke/begrunnelse sendt til styret:     

 
 

Dato: 
 
 

Sted: 

Varsel mottatt. Jeg samtykker til tiltak: 

 
 

Underskrift: 
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6 INTERNKONTROLL (HELSE, MILJØ OG SIKKERHET) 
Boligselskaper er underlagt internkontrollforskriften. Internkontroll er definert som systematiske tiltak 
som skal sikre at borettslagets aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med 
de krav som er fastsatt i helse-miljø- og sikkerhetslovgivningen. 
 
HMS-arbeid i boligselskaper betyr: 
 

 Å verne om liv, helse og materielle verdier 

 Å skape et godt og trygt miljø 
 

6.1 Styrets ansvar 
Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er lovpålagt gjennom ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter” (også kalt internkontrollforskriften). Forskriften gjelder også 
boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret. Det innebærer at 
styret i boligselskapet skal kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og 
gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer. 
 
HMS-forskriften har som formål å fremme et systematisk forbedringsarbeid innen helse, miljø og 
sikkerhet. Den inneholder ikke selv konkrete krav om hvilke sikkerhetstiltak som skal gjennomføres, men 
beskriver først og fremst en måte å tenke og jobbe på. Når det gjelder sikkerhetstiltak viser forskriften til 
krav fastsatt i en rekke viktige lover og forskrifter som tilhører ”HMS-familien”, blant annet: 
 

  Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff (brann- og eksplosjonsvernloven) 
med forskrifter 

 Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) med forskrifter 

  Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med forskrifter 

  Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven) med forskrifter 

  Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med forskrifter 
 
Brannsikkerhet, el-sikkerhet, sikkerhet i lekeapparater og utearealer, sikring mot vannskader, arbeidsmiljø 
for hel- og deltidsansatte og beskyttelse av miljøet mot forurensning er altså noe av det styret i 
boligselskapet må forholde seg til. Styret har et hovedansvar for den samlede bygningsmassen 
og for fellesarealene, mens beboerne selv har et hovedansvar i egen bolig og egen garasje. Styret har 
ellers ansvar for å informere beboerne om forhold som har med helse, miljø og sikkerhet å gjøre. 
 
Under følger interne rutiner og sjekklister som alle beboere må forholde seg til.  
 

6.1.1 Hva kan du gjøre for at borettslaget skal bli et tryggere og bedre 
sted å bo? 

Oppdager du feil og mangler ved lekeplassen eller lekeplassutstyret, skader på fellesanlegg, lekkasjer, 
hærverk, uforsvarlig lagring av søppel og avfall, eller andre forhold som kan medføre skade på person eller 
bygninger, så ber styret dere innstendig om å melde fra om dette til styret.  
 
Oversikten over de sentrale internkontrollhandlingene i boligselskapet som gjelder alle beboere følger på 
de neste sidene, gjør deg kjent med disse. 
 

Ansvarsfordeling 
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Hva Hvem 

Brannsikring av fellesområdene Styret 

Vedlikehold og overvåking av felles elektrisk anlegg Styret 

Lekeplasser og lekeplassutstyr Styret 

Avfallshåndtering Styret 

Arbeidsgiveransvaret overfor vaktmester, kontorpersonell, renholdshjelp osv. Styret 

Vedlikehold av maskinparken Styret 

Dugnad Styret 

Bekjempelse av skadedyr Styret 

Vedlikehold av bygningsmasse Styret 

Trapper, gangveier og trafikk Styret 

Informasjon til beboerne om beboernes ansvar Styret 

  

Elektriske anlegget og utstyret i boligen til enhver tid er forsvarlig Beboer 

Det utplasserte brannvernutstyret til enhver tid er inntakt. Beboer 

 
Elektriske anlegg og utstyr 
Rundt 40 % av alle husbranner skyldes feil og mangler ved det elektriske anlegget eller utstyret. Herunder 
også feil bruk av anlegget og utstyret. Derfor må vi ha en særlig oppmerksomhet mot alt som har med det 
elektriske å gjøre. 
 
Borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I 
forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er styrets plikt å gjøre eier eller bruker av den enkelte 
leilighet oppmerksom på det ansvar som den enkelte har etter lov og forskrift. 
 
Andelseier/beboer må selv sørge for at det innenfor leiligheten (fra sikringsskap, inklusive sikringer og 
sikringselementer) blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold. Det elektriske anlegget i leiligheten 
skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav. Borettslaget har utarbeidet en sjekkliste som 
beboerne kan bruke for sin årlige kontroll. Feil og mangler må rettes snarest, og det er 
beboeren/andelseieren som må dekke kostnadene ved reparasjon og vedlikehold. 
 
Som hovedregel vil det være krav om at autorisert installatør utbedrer feilene. Alle installatører plikter å 
skrive ut en samsvarserklæring etter utført arbeid, der de bevitner at arbeidet er utført i samsvar med 
gjeldende regler. Styret anbefaler beboerne til ikke å betale regningen før samsvarserklæring er mottatt. 
Samsvarserklæringen er viktig dokumentasjon ved seinere forsikringsoppgjør, ved salg og andre tilfeller. 
 
Beboernes egenkontroll, sjekkliste for elektriske anlegg i boenhetene følger senere i dette skrivet. 
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6.2 Branninstruks for Bogeråsen Borettslag 
 

VED BRANN TLF: 110 
 

1. VARSLE 
2. EVAKUERE 

3. SLOKKE 

 

 
Gjør deg kjent med: 
 

 rømningsveier og nødutganger og sørg for at disse alltid er frie 

 hvor slokkeutstyr er plassert 

 hvordan slokkeutstyret skal brukes 

1. Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold.  
2. Varsle beboere og naboer.  
3. Evakuere bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut. 
4. Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr. 
5. Gå til samlingsplassen ved garasjeanlegget i Trollvegen 

 
Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at dører til det rom hvor det 
brenner, holdes lukket for å hindre spredning. 
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6.3 Helse, miljø- og sikkerhetsrutiner 

6.3.1 Røykvarsler/brannvarsler 
Krav: 
Alle boenheter skal ha montert minst én røykvarsler i boligen. Den skal monteres slik at den høres tydelig 
på soverom når døren er lukket. For større boliger og boliger over flere etasjer anbefales det at man 
monterer flere røykvarslere og at disse sammenkobles. 
 
Ansvar: 
Det er eier, borettslaget, som har ansvaret for at det finnes røykvarsler i boenhetene. Borettslaget deler 
ut nytt batteri hvert år og sørger for utskiftinger av røykvarsler ved behov. Eier har også 
informasjonsansvar overfor bruker. Det er bruker som har ansvar for vedlikeholdet av røykvarslerne. Som 
vedlikehold anses bl.a. testing av at batteriet virker, skifte av batteri og at varsleren ellers virker 
tilfredsstillende.  
 

6.3.2 Brannslokkingsutstyr 

Krav: 
Alle boenheter skal ha manuelt slokkingsutstyr tilgjengelig som kan benyttes i alle rom. Fellesområder; 
miljøstasjoner og redskapsbod på lekeplass, skal være utstyrt med tilstrekkelig slokkeutstyr. 
 
Ansvar: 
Det er eier, borettslaget, som har ansvaret for at det anskaffes og utplasseres brannslokkingsutstyr i 
fellesområder og i boenhetene. Borettslaget sørger for at apparatene tas inn til bytte/påfyll og kontroll 
hvert 5. år. Det er bruker som har ansvar for vedlikeholdet og kontrollen av brannslokkingsutstyret i 
boenhetene. 

 
For pulverapparat: 

 kontroll minst én gang i året, se at manometernålen står på grønt 

 vende på apparatet minst én gang i året, slik at pulveret ikke klumper seg 

 se til at splinten er på plass 

 se til at det blir etterfylt etter bruk 

 

6.3.3 Rømningsveier 

Krav: 
Rømningsveiene; vinduer, verandadører og utgangsdør skal til enhver tid være ryddige og fri for 
hindringer. Hver boenhet skal ha tilgang til to uavhengige rømningsveier. Rømning ut av vinduet ved hjelp 
av brannvesenets stigebiler eller skyvestiger gjelder som rømningsvei.  
 
Dørene i rømningsveiene skal slå ut i rømningsveiene, og de skal kunne åpnes fra innsiden uten bruk av 
nøkkel.  
 
Ansvar: 
Det er eier som har ansvaret for alle faste installasjoner og rømningsveier. Brukerne har ansvar for å holde 
rømningsveiene ryddige, og ikke hindre framkommelighet for brannvesenet eller andre redningsbiler. 
 
Se beboernes egenkontroll: 7.1.A. Sjekkliste for brannsikkerhet i boenhetene. 
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6.3.4 Lekeplass og - utstyr 
Lekeplassen tilfredsstiller kravene i forskrift om lekeplasser og lekeplassutstyr. Ved innkjøp krever 
borettslaget dokumentasjon fra leverandørene om at utstyret tilfredsstiller de gjeldende 
sikkerhetskravene. Det blir foretatt utbedringer av utstyr som krever overhaling og vedlikehold. Oversikt 
over utstyr som må skiftes ut blir forelagt styret til behandling. Sanden i sandkassen blir skiftet ut etter 
behov. Såkalt støtsand må skiftes ut når den ikke lenger absorberer støtene som forutsatt. 
 
Styret har befaring av lekeplassen en gang i året, se 7.1.B. Sjekkliste. 

6.3.5 Elektriske anlegg og utstyr 
Borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. 
Feil og mangler ved borettslagtes elektriske anlegg og utstyr blir umiddelbart utbedret etter avtale. 
Borettslaget bruker autorisert installatør ved nyinstallasjoner, vedlikehold og reparasjoner. Borettslaget 
gjennomfører en gang pr. år egenkontroll for elektriske anlegg i fellesområdene; miljøstasjonene og 
redskapsbod på lekeplass.  
 
Se 7.1.C. Sjekkliste for elektriske anlegg i fellesområdene. 
 
I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er styrets plikt å gjøre eier eller bruker av den enkelte 
leilighet oppmerksom på det vedlikeholdsansvaret som den enkelte har etter lov og forskrift. En gang pr. 
år gjennomfører beboerne egenkontroll for elektriske anlegg i boenhetene etter henvendelse fra styret:  
 
Se beboernes egenkontroll: 7.1.D. Sjekkliste for elektriske anlegg i boenhetene. 

6.3.6 Verneutstyr 
Det er krav om bruk av verneutstyr ved bruk av borettslagets maskiner og utstyr. Disse kravene vil også 
gjelde ved dugnadsarbeid eller annet arbeid styret iverksetter på borettslagets områder. 
 
Verneutstyret er:  

 øreklokker ved støyende arbeid 

 hjelm med visir/vernebriller ved bruk av kantklipper 

 hansker ved de fleste jobber 

 ansiktsmaske ved beskjæring av trær, busker og hekk 

 beskyttelsesdrakt ved sprøyting 

 hjelm med visir/vernejakke/bukse/sko ved bruk av motorsag 

 sklisikre støvler og annet nødvendig utstyr ved bruk av høytrykksspyler 
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7 KONTROLL OG AVVIKSSKJEMAER 

7.1.A. Sjekkliste for brannsikkerhet, rømningsveier, pulverapparater o.l. 

 

Krav 

Spørsmål 

Ja Nei Ikke 

aktuelt 

Merknader 

Kontrollpunkter for 

brannvarsling 
 

    

Er det minst 1 røykvarsler i hver 
etasje av boligen? 
 

    

Er røykvarslerne plassert slik at du 
som beboer hører dem? 

    

Virker røykvarslerne?     

Er batteri til røykvarslerne byttet i 
løpet av de siste 12 måneder? 

    

     

Kontrollpunkter for 

brannslokkingsutstyr 

    

Er det pulverapparat i boligen?     

Kan du som beboere bruke dette 
utstyret? 

    

Er pulverapparatet kontrollert i 
løpet av de siste 12 måneder. Se 
pkt. 6.2.3 

    

Er pulverapparatet eldre enn 5 år?     

Kontrollpunkter for 
rømningsveier 
 

    

Er rømningsveiene fri for møbler og 
andre henstilte gjenstander? 

    

Leder rømningsveiene ut i det fri, 
og slår dørene utover? 

    

     

Kontrollpunkter for informasjon 
til beboerne 

    

Er du som beboer kjent med 

kravene til årlig kontroll med 
røykvarslerne og batteribytte? 

    

 
 

 

Er du som beboer kjent med 

kravene til kontroll av 
slokkingsutstyr og årlig risting av 
pulverapparatet.? 
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7.1.B  Sjekkliste lekeplass og utstyr 
 

Spørsmål Ja  Nei 

Foretas rutinemessige tilsynsrunder?   

Er bakkeoverflaten godt drenert slik av vanndybden over 10 cm unngås?   

Er overflaten fri for glasskår?   

Har borettslaget en trygg akebakke (oppbremsingsflate uten farlige 

hindringer)? 

  

Er uteområdet fritt for stikkbusker og/eller giftige planter/busker?   

Er farlige skrenter og stup sikret?   

Er atkomstvei og uteplass tilfredsstillende måket og strødd på vinterstid?   

Er det montert snøfangere på eventuelle skråtak over 

lekeområder/innganger? 

  

Er ballmål godt festet og uten løse elementer (nett, skruer)?   

Er lekeapparatene konstruert og montert i overensstemmelse med 

forskriften? 

  

Er støpte fundamenter på lekeapparater avsluttet minst 20 cm under 

bakken og tildekket med fyllmasse? 

  

Er ulike lekeapparater plassert slik at de ikke står i veien for hverandre 

eller kommer i konflikt med andre lekeaktiviteter? 

  

Blir lekeapparater og tremateriale jevnlig sjekket for rust-, brudd- og 

slitasjeskader? 

  

Har alle lekeapparater som innebærer fallrisiko støtdempende underlag? 

(for eksempel 20-40 cm siktet, ikke byggbar sand) 

  

Er lekeapparatene slik utformet at barna ikke kan henge seg fast (det vil 

bl.a. si at det ikke skal være åpninger som er mellom 9-23 cm)? 

  

Er alle konstruksjoner/apparater godt festet?   

Er lekeapparatene uten utstikkende deler eller skarpe kanter som barna 

kan falle ned på eller snuble i? 

  

Er bolter og skruer nedsenket og godt tilskrudd?   

Hvis spiker er brukt, er de skikkelig slått inn og spissene bøyd?   

Er bevegelige deler og fjærer på lekeapparatene utformet slik at de ikke 

kan klemme/klippe fingre? 

  

Er det oppbremsingsflate på slutten av sklier?   

Ved frittstående sklie, er det sklisikker plattform øverst ved rekkverket 

som går naturlig over i selve sklia? 

  

Er huske-/vippesetene av støtdempende materiale (f.eks. bildekk)?   

Blir sanden i sandkassen skiftet ut med jevne mellomrom?   
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7.1.C  Sjekklister for egenkontroll av det elektriske anlegget i 

fellesområdene i borettslaget 
 

Kontrollpunkter OK Kommentarer Data/sign 
Generelle forhold: 

Finnes det oppdatert dokumentasjon for 

anlegget? 

 

Er det bemerket noe unormalt siden 

forrige kontroll? 

 

Er det synlige feil/mangler på 

installasjoner eller utstyr? 

   

Inntak: 

Er sikringene unormalt varme? 

 

Er sikringene godt tilskrudd? 

 

Er det synlig skade på kablene? 

 

   

Ledningsopplegg, brytere og 

stikkontakter: 

Finnes det defekte brytere og 

stikkontakter i fellesarealene? 

 

Er alle ledninger og kabler forsvarlig 

festet til underlaget? 

 

Er el-anlegget i fellesarealene forsvarlig 

låst? 

 

Er det utstrakt bruk av bevegelige 

ledninger? 

 

Benyttes skjøteledninger som 

permanent opplegg? 

 

Benyttes kabeltrommel iht. 

leverandørens anvisninger? 

 

   

Materiell og utstyr? 

Er alt elektrisk utstyr i fellesarealene 

godkjent? 

   

Utvendig anlegg: 

Er alle elektriske installasjoner forsvarlig 

festet, tildekket og avlåst?  

   

 
Etter kontrollen må ansvarlig styremedlem bestille autorisert firma til å ta 

seg av strakstiltak, og få en vurdering for anbefalte tiltak innen ett år, og 
innen 5 år. Handlingsplanen brukes til å oppsummere tiltakene. 
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7.1.D  Sjekkliste for egenkontroll av det elektriske anlegget i leiligheten 

Sjekkpunkter Ja Nei 

o Er låsen på sikringsskapet i orden og nøkkelen på plass? 
Sørg for at uvedkommende ting ikke oppbevares i skapet, og at kurser/brytere er 

merket og lett å lokalisere. 

  

o Sjekker du om sikringene dine er skikkelig tilskrudd én gang i året? 

(gjelder gamle sikringsskap hvor sikringene byttes når de går) 
Dette bør du gjøre før det blir vinter/kaldt ute. Hvis sikringselementene er 

unormalt varme - kontakt en autorisert elektroinstallatør. 

 

 
 

 

o Trekker du ut støpselet på forbruksapparatene dine etter bruk? 
For eksempel kaffetrakter, brødrister, hårføner etc. 

  

o Skrur du av TV-apparatet med av/på knappen hver kveld? 
Det oppstår ofte feil i slike apparater pga. svikt i loddinger/kretskort, som kan føre 

til brann. Antenne/strømledninger bør dras ut når du reiser på ferie. (pga. 

tordenvær). 

  

o Elektriske ledningsopplegg bør etterses med jevne mellomrom. Gjør 

du det? 
Se/kjenn etter om noe er unormalt varmt (varmegang), slitte brytere og 

stikkontakter (slappe "fjærer"), tørre og sprø ledninger, og om ledningene til 

forbruksapparatene er i orden. Ved feil på den faste installasjonen, kontakt 

autorisert elektro-installatør. 

  

o Er noen av dine panelovner/gjennomstrømningsovner tildekket?  
Dette er en av de største årsakene til brann. Sjekk dette jevnlig. Fjern alt som 

tildekker ovnene. Tørk ALDRI klær på ovnen. 

  

o Har det hendt at du har glemt å slå av platen på komfyren? 
Det finnes utstyr (komfyrvakt) på markedet for å koble ut komfyren hvis du skulle 

glemme det. (Distré/glemske kan ha krav på å få dekket utgiftene til komfyrvakt. 

Ta kontakt med Hjemmehjelpstjenesten i tilhørende kommune eller bydel for å få 

en vurdering.) 

  

o Bruker du vifteovner som permanent varmekilde? 
En vifteovn skal bare brukes under tilsyn. Når den brukes, skal den stå stødig og 

må ikke plasseres for nær brennbare ting. Filteret må renses regelmessig for støv. 

  

o Bruker du sterkere lyspærer i lampen enn det den er beregnet for? 
Se etter brunsvidde skjermer. En 100W lyspære kan ha en overflate temperatur på 

over 200o C! 

  

o Bruker du skjøteledning til annet enn lamper? (F.eks. varmeovner) 
Dette bør du ikke gjøre. Skjøteledninger tåler i de fleste tilfeller mindre strøm enn 

kablene i den faste installasjonen. En skjøteledning skal kun brukes i de rom de er 

tilkoblet i og er å betrakte som midlertidig installasjon. Bruker du skjøteledning 

som fast installasjon kontakt autorisert elektroinstallatør for å få montert 

flere faste stikkontakter. 

  

o Renser du jevnlig lofilteret i tørketrommelen din? 
Filteret bør renses ofte, helst etter hver gang den brukes. Tett filter kan forårsake 

brann i tørketrommelen. Dette gjelder også filteret i kjøkkenventilatoren. 

  

 
 


