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Vedlikeholdsplan for borettslaget. 
Generalforsamling 2021 

Forslagstiller: Styret  

 

Bakgrunn 
Vedlikehold er en løpende aktivitet i et borettslag. Både bygninger og uteområder må vedlikeholdes 

jevnlig. Samtidig vil større vedlikeholdsoppgaver medføre at vi med jevne mellomrom må 

gjennomføre større prosjekter. 

Styret mener at borettslaget trenger en vedlikeholdsplan. En slik plan er nødvendig for å ha oversikt 

over vedlikeholdssituasjonen. Den er også nødvendig for å kunne prioritere mellom ulike 

vedlikeholdsoppgaver og forsøke å fordele disse utover så godt det lar seg gjøre. En jevn fordeling av 

vedlikehold over tid, vil også kunne fordele kostnadene over tid. Alternativet er at borettslaget 

plutselig får store kostnader som må dekkes av beboerne. 

De første delene av denne saken gjør nærmere rede for bakgrunn og vedlikeholdssituasjonen. Siste 

del av saken er forslag til en vedlikeholdsplan. Styrets forslag er at generalforsamlingen vedtar denne 

planen og at den deretter behandles på generalforsamlingen hvert år. Da kan planen oppdateres 

med gjennomført vedlikehold og generalforsamlingen kan prioritere. 

Vedlikeholdsplikten 
Vedlikeholdsplikten er utgangspunktet og rammene for hvilket handlingsrom borettslaget har.  

Utgangspunktet er bestemmelsene i borettslagsloven om vedlikehold. § 5-12 regulerer andelseiernes 

vedlikeholdsplikt: 

(1) Andelseigaren skal halde bustaden i forsvarleg stand. 

(2) Andelseigaren skal halde ved like slikt som vindauge, røyr, leidningar, inventar, 

utstyr, apparat og innvendige flater i bustaden. 

(3) Vedlikehaldet femner òg om nødvendig reparasjon eller utskifting av slikt som 

røyr, leidningar, inventar, utstyr, apparat, tapet, golvbelegg, vegg-, golv- og 

himlingsplater, skiljevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med 

karmar, men ikkje utskifting av vindauge og ytterdører til bustaden, eller 

reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, berande veggkonstruksjonar og røyr 

eller leidningar som er bygde inn i berande konstruksjonar. 

(4) Vedlikehaldsplikta gjeld òg utbetring av tilfeldig skade. 

(5) I vedtektene kan vedlikehaldsplikta fastleggjast annleis enn det som går fram 

av paragrafen her. Ein andelseigar kan òg gjere avtale med laget om anna 

fastlegging av plikta. 

Denne bestemmelsen må leses i sammenheng med § 5-17 som omhandler borettslagets 

vedlikeholdsplikt: 
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(1) Laget skal halde bygningar og eigedommen elles i forsvarleg stand så langt 

plikta ikkje ligg på andelseigarane. Skade på bustad eller inventar som tilhøyrer 

laget, skal laget utbetre dersom skaden kjem av mishald frå ein annan 

andelseigar. 

(2) Felles røyr, leidningar, kanalar og andre felles installasjonar som går gjennom 

bustaden, skal laget halde ved like. Laget har rett til å føre nye slike installasjonar 

gjennom bustaden dersom det ikkje er til vesentleg ulempe for andelseigaren. 

(3) Andelseigaren skal gi tilgjenge til bustaden for utføring av arbeid som nemnt i 

første og andre leddet, og for ettersyn i høve til slikt vedlikehald, reparasjon eller 

utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomførast slik at det ikkje er til 

unødig ulempe for andelseigaren eller annan brukar av bustaden. 

(4) I vedtektene kan vedlikehaldsplikta fastleggjast annleis enn det som går fram 

av paragrafen her. 

De viktigste poengene i denne saken er: 

1. Borettslaget har en vedlikeholdsplikt. Dette følger av § 5-17 (1). Her fremgår det at laget skal 

holde bygninger og eiendommen vedlike (i forsvarlig stand). Eneste unntak er dersom 

vedlikeholdsplikten i det konkrete tilfellet er lagt på andelseierne. 

2. Grovt sett har borettslaget ansvar for ytre vedlikehold av bygninger mens andelseierne har 

ansvar for indre vedlikehold. Unntaket er blant annet felles rør slik som bunnrørene. 

3. Et borettslag kan selv bestemme en annen fordeling av vedlikeholdsansvaret, men det må da 

gjøres i vedtektene. 

I praksis betyr dette at borettslaget ikke står fritt til å velge om vi vil vedlikeholde bygningene eller 

ikke, vi er pliktig til det. Det er knyttet et erstatningsansvar til denne bestemmelsen dersom vi ikke 

overholder vedlikeholdsplikten. 

Det neste spørsmålet er om våre vedtekter har en annen fordeling av vedlikeholdsansvaret enn det 

som følger av borettslagsloven. Det korte svaret er nei. Vedtektenes § 5 har tittelen «Andelseiers 

vedlikeholdsplikt». Formuleringene her er nær identiske med borettslagsloven. Det er to unntak: 

1. Andelseiere har også ansvar for vedlikehold og utskifting av sluk i boligen 

2. Andelseiere har vedlikeholdsansvar for utearealer som «blir tillagt dennes leilighet». Det 

innebærer at andelseier har vedlikeholdsplikten for de deler av fellesarealene som beboer er 

gitt eksklusiv bruksrett til. 

Oppsummert har borettslaget en vedlikeholdsplikt. Vi står ikke fritt til å velge om vi vil utføre 

vedlikehold eller ikke. Pr i dag har borettslaget vedlikeholdsplikten for maling, tak, bunnrør og 

drenering. 

Status for vedlikehold 
Gitt at borettslaget både har plikt til og ansvar for vedlikeholdet vi her snakker om, er neste spørsmål 

når det må gjennomføres vedlikehold. I noen tilfeller gir dette seg litt selv, slik som med malingen. 

Det er på det rene at den flasser av mange av husene og det må derfor males. 

Når det gjelder drenering er det både et spørsmål om levetid på drenering og omfanget av 

problemer. Dersom vanninntrenging i kjellere er et økende problem, er det i seg selv en indikasjon på 

at dreneringen bør skiftes. Samtidig har de fleste deler av en bolig en anbefalt eller normal levetid. 
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For dreneringer er dette spennet stort, fra 20 til 60 år. Dreneringene i borettslaget er snart 70 år. Her 

er det imidlertid noe variasjon. Enkelte steder er det drenert i regi av borettslaget. Det gjelder typisk 

der hvor det har oppstått problemer. Andre steder har beboere drenert selv i forbindelse med 

utbygging eller bruksendringer i kjeller. Det er et kjent problem at det flere steder er innredet i 

kjelleren uten at det er drenert. Så lenge dreneringen var innenfor levetiden, kunne slike tilfeller 

enklere håndteres ved å peke på mangler i utførelsen fra andelseier. Når dreneringen har passert 

levetiden, er det imidlertid vanskeligere å nå gjennom (rettslig) med et argument om at alderen på 

dreneringen ikke er en del av problemet.  

Her kommer vi også inn på forholdet til forsikringen. Det er vilkår i forsikringen av borettslaget må 

vedlikeholde bygningene. På ett eller annet tidspunkt vil få avkortning eller avslag i forsikringssaker 

fordi vi ikke har vedlikeholdt i tilstrekkelig grad. 

Når det gjelder bunnrørene er dette støpjernsrør som er fra byggeåret. Slike rør har lang levetid, men 

utskiftning etter 50 år er anbefalt. Våre rør nærmer seg 70 år. Også her kan forholdet til forsikringen 

være relevant slik som beskrevet over. 

Det er litt mer uklarhet rundt takene. Det ser ut til at siste vedlikehold var for om lag 20 år siden. 

Denne saken har vært omtalt i sakspapirene til flere generalforsamlinger, men det er vanskelig å 

finnen annen dokumentasjon på hvilke undersøkelser som eventuelt er gjort. 

Oppsummert må borettslaget males. I tillegg har både dreneringen og bunnrørene passert anbefalt 

levetid. Denne vinteren har bydd på en langvarig kuldeperiode som det har resultert i mange 

henvendelser med det som kan ser ut som lekkasjer fra taket. Ca 10 enheter har opplevd at vann har 

rent ned langs innertaket og ned til vinduer/yttervegg. Styret har hatt befaring med 4 firmaer som 

jobber spesifikt med tak, én blikkenslager og to store firmaer som leverer prosjektledelser innenfor 

alle typer rehabiliteringsprosjekter. Enkelte av problemene har blitt utbedret, og har hatt en klar 

årsak. For de andre takene er foreløpig konklusjon at takene er for dårlig isolert for en slik 

kuldeperiode, og fuktig luft fra enhetene kondenserer i møtet med det kalde taket i 2.etg. Det som 

mangler er dampsperre, tilstrekkelig isolasjon samt nytt og oppgradert takbelegg. Rehabiliteringen av 

fasadene med ekstra isolasjon har trolig forverret ventilasjonen og taket står igjen å rehabilitere for å 

unngå kondens innendørs. I tillegg må det gjøres en del vedlikehold utendørs. 

Kostnader for vedlikehold 
Det er på det rene at totalsummen for det vedlikeholdsbehovet vi her snakker om, er stor. Det er 

viktig å minne om at borettslaget ikke er noen andre enn vi som bor her. Til syvende og sist er det 

beboerne som må betale for vedlikeholdet, uavhengig av hvem som har ansvaret. Borettslaget har 

ikke andre midler enn det som beboerne betaler inn til fellesskapet. Dersom borettslaget tar opp lån, 

vil dette være fellesgjeld som alle må betale sin andel av. 

Det er selvsagt et mål å holde felleskostnadene så lave som mulig. Så mye som mulig av 

vedlikeholdet bør derfor fordeles ut over år slik at også kostnadene fordeles. Enkelte oppgaver må 

imidlertid gjennomføres som større prosjekter. Da vil det kunne være nødvendig å øke 

felleskostnadene. 

Vedlikeholdsplan 
Tabellen under viser oversikt over status og vedlikeholdsbehov for ulike områder. Tabellen viser også 

styrets forslag til prioritering. 
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Vi foreslår å prioritere to større oppgaver, maling og tak. Der hvor vi foreslår «løpende prirotering», 

mener vi at vi forsøker å fordele vedlikeholdet ut over år. Det kan likevel være behov for større 

prosjekter også på disse områdene senere. Det er derfor viktig at styret har god oversikt over hvor 

det gjennomføres vedlikehold slik at eventuelle senere ekstrakostnader kan fordeles riktig. 
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Område Status Nødvendig vedlikehold Prioritet 

Fasader Ble rehabilitert 2011-2012. Fasadene må males 2 

Vinduer og dører Ble rehabilitert 2011-2012. Ikke behov for større vedlikehold nå.  

Tak Takpappen ble byttet i perioden 1999-2001. Det har vært store problemer med fukt. Årsaken er i 
de fleste tilfeller en kombinasjon av utilstrekkelig 
isolasjon og mangel på fuktsperre. Styret vurderer at 
det umiddelbart bør settes i gang et forprosjekt for å 
få oversikt over alternative løsninger og kostnadene 
ved disse. 
 

1 

Drenering Varierer. Det er ikke gjort noen samlet 
rehabilitering av drenering siden byggeåret. 
Samtidig er enkelte hus/andeler drenert i regi 
av borettslaget. Andre har drenert selv i 
forbindelse med utbygging eller innredning av 
kjeller. 

Det er behov for å ta dreneringene. Samtidig 
vurderer styret at maling og tak haster mer. Vi 
anbefaler derfor at styret prioriterer drenering der 
hvor problemene er mest akutte, men innenfor 
vedlikeholdsbudsjettet. 

Løpende 

Avløpsrør Varierer. Det er ikke gjort noen samlet 
rehabilitering av avløpsrør siden byggeåret. 
Samtidig er det gjort utskiftninger og 
vedlikehold enkelte steder både i regi av laget 
og i regi av beboere. 

Det er behov for å rehabilitere avløpsrørene. Styret 
vurderer at maling og tak haster mer enn dette. 

 

Gjerder Vi snakker her om de gjerdene borettslaget har 
satt opp mot offentlig vei. Bunntråden har 
løsnet en del steder. Alder varierer en del. 

Det er behov for å vedlikeholde enkelte 
gjerdestrekk. Dette er en mindre jobb og styret 
foreslår at dette prioriteres innenfor det ordinære 
vedlikeholdsbudsjettet. 

Løpende 

Postkasser Er nylig byttet ut. Ikke behov for vedlikehold  

Avfallsbeholdere Er nylig byttet ut. Ikke behov for vedlikehold  

Varmekabler Større problemer med de fleste av 
varmekablene i vinter. 

Det er behov for gjennomgang av elektriske 
komponenter og retting av jordfeil. Det er sannsynlig 
at flere av varmekablene må graves opp. Styret har 
startet på denne jobben. 

Pågår, men 
kostnader må 
vurderes 
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Område Status Nødvendig vedlikehold Prioritet 

Garasjer To av garasjerekkene ble rehabilitert innvendig i 
2019/2020. Den siste rekken er ikke vedlikehold 
på en stund. 

Taket på en av garasjerekkene begynte å lekke 
denne høsten. Styret har satt i gang utbedringer her. 
Dessverre må en del av arbeidet som nylig var gjort, 
gjøres en gang til. Styret mener at andre 
vedlikeholdsoppgaver må prioriteres høyere enn 
ytterligere rehabilitering av garasjene. 

 

Utvendige stoppekraner Vi mangler oversikt over utvendige 
stoppekraner og tilstanden på disse. 

Det er som et minimum behov for å få oversikt over 
de stoppekraner som er montert. På sikt burde vi ha 
et fullstendig kart over stoppekraner og 
stikkledninger. 

 

 

Forslag til vedtak: 
- Generalforsamlingen vedtar vedlikeholdsplanen som beskrevet i tabellen over med den angitte prioriteten. Styret jobber videre med maling og 

forprosjekt for rehabilitering av tak med oppstart så snart som mulig. 


