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1.

Hensikt med Byggeveilederen

Byggeveilederen skal:
• Gi føringer til utforming av mindre bygningsmessige endringer i og rundt boligen som
den enkelte andelseier i Hallagerbakken borettslag ønsker å utføre for egen regning. Se
Del 1.
• Definere prosedyrer og ansvarsforhold i forbindelse med større, private utbygginger som
krever søknad om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven. Se Del 2 .
• Generelt skal veilederen hjelpe til med å klargjøre ansvarsforholdene og handlingsrommet
i samspill mellom andelseier, naboer, borettslagets styre og kommunale myndigheter.
Etter fasaderehabiliteringen for rekkehusene i 2010/2011 fremstår Hallagerbakken borettslag
igjen med et gjennomført og helhetlig uttrykk. Styret ønsker at dette bevares over tid. Private
inngrep må ikke være i strid med overordnete arkitektoniske og tekniske premisser. Samtidig skal
denne veilederen beskrive rammene for hva den enkelte beboer kan gjøre for å sette sitt
individuelle preg på sin bolig.
I tillegg legger styret fortløpende ut informasjon og presiseringer knyttet til vedlikeholdsansvaret
til felleskapet og for andelseier på www.hallagerbakken.no.

1.1 Søknadsplikt
Helt grunnleggende er at andelseieren ikke kan begynne på noen arbeider før det er avklart om
det gjelder søknadsplikt internt i borettslaget eller til Oslo kommune. Det er borettslagets styre
som står ansvarlig for at gjeldende lover og forskrifter overholdes. Terskelen for å rådføre seg
med styret i forkant av et privat prosjekt bør derfor være svært lav. Spør heller en gang for mye
enn en gang for lite! At naboen har gjort noe lignende før er ikke nødvendigvis begrunnelse god
nok for at du kan sette i gang!
I det følgende er det oppført eksempler på tiltak som uten tvil krever en søknad til Oslo kommune
ved Plan- og bygningsetaten:
• Fasadeendring - herunder
o Nye vindusåpninger eller endring av vindusformater (se også Del 2, pkt 1.1)1
o Balkongutvidelse
o Innglassing av balkong
• Tilbygg / Påbygg. Som regel vil disse samtidig oppfattes som en fasadeendring.
• Utbygging av bod. Oppføring av ny bod.
• Sammenslåing av leiligheter.
• Endring av bærende konstruksjoner.
• Endring av brannteknisk relevante konstruksjoner.
• Utvidelser som bryter med byggelinjene i utbyggingsplanen.
• Terrengbearbeiding og støttemurer over visse høydemål gitt i offentlige forskrifter.
NB! Er tiltaket så omfattende at du skal søke kommunen, må du lese og følge del 2 i denne
veilederen.

1

Del 2 i denne veilederen erstatter dokumentet ”Regler for utbygging av rekkehus” som ble vedtatt av generalforsamlingen den 9.
mai 2007.
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1.2 Tiltak unntatt søknadsplikten etter plan- og bygningsloven
Det har vært praksis for å anse enkelte mindre tiltak som ikke søknadspliktige etter plan- og
bygningsloven. Uansett skal det søkes til styret også i disse saker. Her er noen eksempler:
• Innsetting av kjellervinduer der de er lite synlige fra gangveiene
• Endring av takoverbygg ved inngangsdør så lenge størrelse på overbygget beholdes
• Mindre boder eller overbygg på baksider og i områder skjermet for innsyn.
Det er viktig å påpeke at offentlige lover og forskrifter i stridstilfelle alltid vil gå foran interne
regler eller etablert praksis i borettslaget. Plan- og bygningsloven, Teknisk forskrift (TEK) med
veileder og Forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK) med veileder definerer en veldig
tydelig ramme. Rommet for utøvelse av skjønn er i utgangspunktet svært begrenset.
I de tilfellene der det vurderes at det ikke er behov for en søknad i en konkret sak, tar styret på
seg et ansvar. Det er derfor viktig at styret behandler saker som ligger i grenseland til
søknadsplikten individuelt i hvert enkelt tilfelle. Styret bør innhente faglig bistand fra
borettslagets Byggeutvalg eller fra uavhengig konsulent og begrunne sitt vedtak.

2.

Ansvar og prosess

Borettslagsloven og Hallagerbakken borettslags vedtekter og husordensregler regulerer bl.a.
fordeling av ansvar for vedlikehold mellom fellesskapet og den enkelte beboer. I grove trekk
gjelder at borettslaget er ansvarlig for utvendig vedlikehold som tak og fasade inklusive
fargevalg. Dette blir finansiert av alle gjennom fellesutgiftene. Beboeren står for innvendig
vedlikehold bortsett fra felles tekniske installasjoner. Elektriske installasjoner fra og med
boligens sikringsskap og innover er beboerne ansvarlige for.
Hallagerbakken borettslagets vedtekter er tydelige på at utvendige arbeider krever styrets
samtykke:
4-3 Bygningsmessige arbeider …
(2) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og
andre offentlige bestemmelser, er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens
eksteriør – herunder oppsetting av private radio- og TV-antenner, markiser mv. - er ikke
tillatt uten styrets forutgående samtykke.
Historikk: utbyggingsplan
Tidlig på 1990-tallet utarbeidet Hallagerbakken borettslag en plan for utbygging av
rekkehus. Arbeidet resulterte i at Oslo kommune i 1993 vedtok en endring av
bebyggelsesplanen for Hallagerbakken. Denne består av plankart datert 15.8.1992 og
tilhørende endrete reguleringsbestemmelser ("Mindre vesentlig endring av regulerings- og
bebyggelsesplan for gnr. 185, bnr. 43, Hallagerbakken borettslag"). Planen representerer en
stor verdi for borettslaget da den tillater en økt tomteutnyttelse og åpner for utvidelse av de
ulike rekkehustypene. Planen har ført til at boligmassen i Hallagerbakken er blitt mer
variert og tilbyr et større spenn av leilighetsstørrelser, noe som var hovedhensikten i
utgangspunktet.
Planen har likevel noen svakheter. Den inneholder noen få "faktafeil" som har
vanskeliggjort saksbehandling i kommunen i enkelte saker. For eksempel at enkelte
balkonger er tegnet speilvendt i forhold til virkeligheten. Planen er håndtegnet i målestokk
1:1000 og ikke målsatt. Det gjør det av og til vanskelig å bestemme helt nøyaktig hvor en
byggelinje løper. Generelt er det behov for en del tolking av planens intensjoner særlig når
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den skal anvendes på mindre tiltak. Dette minsker ikke planens grunnleggende verdi, men
understreker behovet for en supplerende veiledning. Erfaring fra anvendelse av planen
gjennom mange år viser i tillegg at enkelte av utbyggingsmulighetene som planen legger
opp til, er vanskeligere og mer kontroversielle enn andre, for eksempel påbygg på taket og
utgraving inn under eksisterende hus. Planen ligger på borettslagets nettsider som et
scannet dokument i PDF-format.
Styret er ansvarlig overfor kommunen for at alle bygningsmessige endringer i borettslaget er i
tråd med gjeldende plan, lover og forskrifter. Styret vil som regel delegere utarbeidelse og
oppfølging av en byggesøknad til andelseieren som ønsker å bygge, men dette fratar ikke styret
sitt overordnede ansvar. Styret har også et ansvar for å ivareta fellesskapets interesser når det
gjelder kostnadseffektivt vedlikehold av boligmassen. Selv om en andelseier bekoster
utbyggingen av sin bolig selv, kan dårlig planlegging eller utførelse, eller utpreget
«skreddersøm» føre til økte vedlikeholdskostnader i fremtiden, som da vil belastes alle i
borettslaget.
Det er derfor svært viktig at både større og tilsynelatende små byggesaker håndteres på en åpen,
forutsigbar og tillitsfull måte. Det er naturlig at styret, søkeren og direkte berørte naboer kan ha
avvikende interesser i en byggesak. Det skal da så langt som mulig søkes en omforent løsning før
byggearbeid settes i gang eller søknad sendes til kommunen.
I del 2 av denne veilederen er det beskrevet en prosedyre ved søknad om utbygging. Den sikter
først og fremst mot større søknadspliktige tiltak i rekkehusene.
Når det gjelder mindre tiltak eller en første avklaring om et tiltak vil være søknadspliktig, ønsker
ikke styret å pålegge andelseiere å utarbeide profesjonelle tegninger med en gang. Send heller en
forespørsel og en enkel håndtegnet skisse av planene til styret tidlig i prosessen. Skissen behøver
ikke være pen, men den skal være tegnet i målestokk og målsatt slik at det fremgår tydelig hva
som er planlagt. Avhengig av hva som skal bygges, bør det skisseres en plan (prosjektet sett
ovenfra), oppriss (prosjektet sett forfra) og snitt. Husk å oppgi høyder, for eksempel fra
eksisterende terreng til terrassegulv eller fra veinivå til overkant gjerde.
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Eksempel på tilstrekkelig skisse og relevante mål

Styret vil så konsultere Byggeutvalget eller ekstern konsulent og avklare om tiltaket krever
søknad til kommunen og om den er innenfor utbyggingsplanens rammer. Styret vil normalt gi en
tilbakemelding på forespørselen innen 3 uker (med forbehold om ferietid). Tilbakemeldingen skal
inneholde veiledning til videre prosess i saken enten den skal søkes om til kommunen eller
håndteres som ikke søknadspliktig tiltak internt i borettslaget.
Også i ikke søknadspliktige saker krever styret at direkte berørte naboer og gjenboere varsles på
tilsvarende måte som for søknadspliktige tiltak. Styret anser en åpen og ryddig informasjon til
naboene som svært viktig for bomiljøet i Hallagerbakken. Dette innebærer at naboer skal få
utlevert de samme tegningene eller skisser som leveres til styret. Det skal kvitteres skriftlig for
mottak av varsel. Søkeren skal ikke oppfordre naboer direkte til å samtykke til prosjektet. Naboer
kan fremme merknader og eventuelle endringsforslag til styret innen en frist på 2 uker fra mottak
av varselet. Naboer har dog ikke "vetorett" mot enhver endring.
Dersom det ikke er mulig å finne en omforent løsning, vil styret avgjøre saken.
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Ved bevisst brudd på føringene og vilkår gitt i denne veiledningen eller i styrets saksbehandling
vil styret kunne kreve at tiltak blir endret eller fjernet for andelseierens regning.

3.

Generelle premisser for godkjenninger

Dersom en søknad blir godkjent av styret, med eller uten noen spesifikke forutsettinger, så
gjelder følgende i tillegg, dersom ikke annet er konkret avtalt skriftlig:
• Godkjente byggetiltak skal være ferdigstilt innen tre år etter vedtaksdato i styret. Dersom
tiltaket måtte godkjennes av kommunen gjelder deres frister.
• Byggearbeidene skal stå utvendig ferdig senest 6 måneder etter byggestart. For
søknadspliktige tiltak til kommunen gjelder del 2, egenerklæring, pkt. 3.
• Undersøkelser av potensielle skader (f.eks. byggskader, utslipp av radon) og utbedring av
disse, skal dekkes fult ut av søker. Undersøkelser og utbedring skal normalt skje i regi av
styret. For søknadspliktige tiltak til kommunen gjelder del 2, egenerklæring, pkt 4-6.
• Hovedprinsippet er at det er tiltakseier som skal dekke alle kostnader ved tiltaket, dersom
ikke gode grunner tilsier noe annet. Ved f.eks. en omgjøring av et uteområde mot vei, så
inngår det å ferdigstille overgangen til det styret minst oppfatter som vanlig standard i
borettslaget.
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DEL 1:

Mindre bygningsmessige endringer

De følgende avsnittene omhandler typiske mindre byggesaker i borettslaget vårt og gir føringer
for utformingen. Veiledningen er ikke uttømmende og gir heller ikke fasitsvar på alle spørsmål.
Styrets forhåpning er at den skal legge grunnlag for god dialog mellom alle berørte parter og
sikre transparente prosesser rundt bygningsmessige endringer.

3.

Rekkehusene

3.1 Arealet rundt boligen
Borettslaget er reist på én tomt med ett gårds- og bruksnummer. Det vil si at alt uteareal i
Hallagerbakken i utgangspunkt er fellesareal. Hovedideen for utomhusanlegget i Hallagerbakken
var og er at det naturlige terrenget og den naturlige stedstypiske vegetasjonen i størst mulig grad
skal bli bevart mellom husene. Husrekkene følger høydekotene og danner varierte uterom i
samspill med det naturlige terrenget. Borettslaget var i utgangspunkt ikke planlagt med private
hager – kun med mindre uteplasser eller forhager.

Hallagerbakken – opprinnelig situasjonsplan

Likevel er det naturlig at rekkehusene og blokkleilighetene på bakkeplan disponerer umiddelbart
tilliggende areal på utsiden av leiligheten som "sitt" uteareal. Både størrelse og anvendelighet av
arealet varierer avhengig av leilighetstype og beliggenhet i terrenget. Enkelte steder er det for
eksempel bratte skrenter som ikke egner seg til bruk som hage eller uteplass.
Det er derfor vanskelig å bestemme generelle regler for hvor mye av fellesarealet som "tilhører"
den enkelte leilighet. Følgende retningslinjer vil likevel dekke flertallet av situasjonene:
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•

•

Uteplass/forhage på inngangssiden defineres som hovedregel av utebodenes lengde ut fra
hovedfasaden. Der det er en etablert avgrensning på forhager utenfor bodene med mur/
sviller e.l. skal den følge én linje for én rekke. Nye gjerder eller hekker skal ikke plasseres
utenfor denne linjen.
På gavlsider og baksider er det etablert praksis at en leilighet disponerer inntil 4 meter fra
fasaden. Dette innebærer ikke automatisk at det er akseptabelt at hele dette området
privatiseres med platting, gjerde e. l.
4-metersgrensen må heller anses som en maksimalgrense som i hvert fall ikke skal
overskrides. Lokale forhold kan tilsi avvik fra regelen. Det skal være mulig å ferdes i
fellesarealet mellom husene der terrenget tillater det.

Alle endringer og større vedlikeholdsarbeider i utearealet rundt egen bolig skal det søkes om til
styret. Vær oppmerksom på at styret i noen situasjoner vil benytte planlagte og varslede private
endringer til å «rydde opp» i en situasjon. Det kan f.eks gjelde re-etablering av tidligere brutte
grenselinjer i henhold til denne veilederen, nødvendig utvidelse av felles veier og trapper eller
forbedring av dreneringssituasjonen.

Naturlig terreng i Hallagerbakken – vi bor tett inntil naturen

3.2 Terrasser og plattinger
Generelt:
• Søknadsplikt til kommunen må vurderes med tanke på høyde over terreng.
• Det skal søkes til styret.
• Andelseier har vedlikeholdsansvaret.
De fleste rekkehusleiligheter i Hallagerbakken har en privat uteplass på bakken i tillegg til
balkongen. Enkelte har flere og/eller større uteplasser. Uteplassen ligger som regel enten i
tilknytning til hovedinngangen eller på baksiden av huset, da ofte på et høyere eller lavere plan
enn inngangen. Mange uteplasser er orientert mot sør og har gode solforhold store deler av året.
Om uteplassen utformes med et fast belegg eller som gressplen/hageflekk, er opp til den enkelte.
Uteplassen med sin innhegning (se følgende avsnitt) gir muligheter til å sette et personlig preg på
sin leilighet i en ellers nokså enhetlig bebyggelse. Variert utforming av uteplassene innenfor visse
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rammer er med på å gi vårt boligområde dets særegne karakter. Friheten som ligger i dette skal
utøves med ansvar overfor fellesskapet. Følgende regler skal bidra til det:
Ved høydeforskjell større enn 50 cm over bakken skal det sikres med rekkverk jfr. Teknisk
forskrift § 12-11 (2). Areal til terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng, vil dessuten inngå
i beregning av bebygd areal (BYA) og være søknadspliktig i seg selv.
Styret anbefaler i utgangspunkt at terrasser og plattinger plasseres mest mulig på bakken og at
større høydeforskjell og vesentlige terrengbearbeidelser unngås. En høytliggende terrasse med
rekkverk vil fremstå svært markert i terrenget. Fyllinger i forbindelse med terrengbearbeidelse
skal ikke avvike mer enn 0,5m fra opprinnelig terreng. Større terrenginngrep vil i vårt tettbygde
boligområde være søknadspliktig jfr. Byggesaksforskrift SAK 10, §4-1 e)7).
Styret anser støttemurer som et element som bør brukes ytterst varsomt og kun i begrenset
omfang i Hallagerbakken borettslag.
Mindre støttemurer på 1,0m til 1,5m høyde med henholdsvis minst 2,0 eller 4,0m avstand fra
nabogrensen er ifølge forskriftene unntatt kommunal byggesaksbehandling. I Hallagerbakken
som ikke har juridisk definerte nabogrenser, tolker styret denne regelen i forhold til den interne 4
meters-regelen.
Treplattinger eller stein satt i sand anbefales fremfor forseglede overflater som flis eller betong.
Pass på at vannet kan renne av på hensiktsmessig vis. Aldri led vann mot huset. I størst mulig
grad skal nedbør kunne absorberes av bakken. Plattinger mot fjell kan med fordel tilpasses
terrengkonturene. Spill på lag med naturen rundt oss! Plattinger som går inntil fasaden må ikke
hindre lufting av fasadekledning. Plattinger skal heller ikke festes i fasaden.
Aldri fyll jord mot husets trekledning!
Det skal minimum være 15 cm fra jord/ bed opptil underkant fasadekledning.
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Gode eksempler på overganger mellom felles og privat areal på gavlsider.

3.3 Gjerder, hekker og levegger
Generelt:
• Nye gjerder, hekker og levegger er som regel ikke søknadspliktige til kommunen, men det
skal alltid søkes til styret.
• Andelseier har vedlikeholdsansvar for hekker, levegger og gjerder rundt sin uteplass.
Uteplasser i Hallagerbakken har svært ulik beliggenhet. Både behov og muligheter for skjerming
og innhegning varierer sterkt. Det finnes derfor ikke én løsning som passer alle.
Det er forståelig at man ønsker skjerming mot innsyn på «privat» uteplass. Men i Hallagerbakken
bor vi så tett at fullstendig skjerming for innsyn på uteplassen ikke kan være en overordnet
premiss. Særlig i de smale gatene med hus på begge sider kan prioritering av privatliv gå utover
kvaliteten av gaterommet. Det er ikke ønskelig med tette vegger langs med gangveiene – uansett
om de er av planker eller av tuja.
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Asfaltert gangvei skal ha minimum 3m fri bredde, og styret har etter ønske fra Brannvesenet en
ambisjon om gradvis å øke den til 3,5 m der det er mulig og hensiktsmessig. Det er likevel ikke
automatisk greit alle steder å sette opp fast gjerde på begge sider helt inntil veikanten.
Trafikksikkerhet og fremkommelighet for renovasjons- og brannbil må vurderes. Svinger krever
større bredde. Mange steder kan barn løpe rett ut i veien, noe som kan føre til farlige situasjoner i
møte med biler selv om kjørehastighet er begrenset til gangfart. Hekker og annen beplantning må
derfor aldri plasseres slik - eller få vokse seg så store - at det går ut over siktforholdene til
trafikanter på gangveiene. Dette er spesielt viktig der sti møter gangvei.
Hekker skal skjæres slik at grenene ikke henger ut i veien. Ved nyplanting av hekk må man velge
plantested slik at hekken i utvokst tilstand ligger innenfor leilighetens disponible uteareal (se
punkt 3 "areal rundt boligen"). Utrykningskjøretøy vil i en nødssituasjon ikke ta hensyn til
gjerder eller hekker.
Dersom andelseier ikke etterkommer oppfordring om beskjæring av hekk ut mot felles gang/kjørevei, vil styret kunne får dette utført av andre f.eks. vaktmester. Andelseier vil bli fakturer
alle kostnader forbundet med dette..
Mulighet for brøyting og snøopplagring vinterstid må ivaretas. Dette vurderes lokalt.

Flotte terrasser i samspill med naturen rundt
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3.3.1 Utforming av gjerder
Det er ikke ønskelig at gjerder og levegger "smelter" helt sammen med husene. Variasjon i enten
materiale eller utforming i forhold til fasadekledningen anbefales.
Når det gjelder høyde og plassering av gjerder mot gangveien, åpnes det for følgende prinsipielle
løsninger:
1. Et lavt gjerde, plassert inntil veikanten der situasjonen lokalt tillater det. Maksimal høyde:
120cm over bakken, målt fra asfalt i gangveien på laveste punkt langs gjerde.
2. Et åpent gjerde (minimum 50 % mellomrom) dersom det ønskes større høyde.
Fortrinnsvis i kombinasjon med beplantning.
3. Gjerdet trekkes tilbake fra veikanten, og på utsiden – mellom gjerde og kantstein –
etableres det en beplantning. Enten i form av en hekk som etterhvert vil dekke gjerde eller
høyt voksende stauder som vil bidra til å mykne opp uttrykket. I mange tilfeller er det
nærliggende at gjerdet legges til fluktlinje med utsiden av uteboden. Minimum avstand fra
veikant skal være 0,5 m. I denne løsningen kan en maks høyde på 1,50 m og en relativ tett
utførelse av gjerdet aksepteres. Et "relativt tett" gjerde kan med fordel ta utgangspunkt i
spaltekledningen som er brukt til å kle inn krypkjellere eller i levegger mellom enhetene.
Høyde måles for alle alternativer fra asfalt i gangveien på laveste punkt langs gjerdet. Hekker kan
være noe høyere enn gjerder likevel ikke over øyehøyde til en gående voksen person. Det skal
være mulig å oppleve rommet fra husvegg til husvegg når man beveger seg gjennom gaten.
Detaljering og farger:
• Alle gjerder skal utføres med mellomrom mellom bordene. Helt tette plankevegger tillates
ikke
• Gjerder skal ha vertikalt preg men ikke nødvendigvis samme panel som fasaden. Bruk gjerne
lister eller plank med mindre dimensjoner enn på fasaden. Dette gir gjerdet et eget, noe lettere
preg i forhold til huset. Liggende panel, skigard el.l. er ikke tillatt.
• Unngå malte gjerder i kraftige farger. Utover royal brun (som fasaden) anbefales gråtoner
eller naturlige trefarger. Beising anbefales fremfor dekkende maling
• Kombiner gjerne gjerde og beplantning for å mykne opp gatebildet
• Vurder gjerne andre, mer stedstypiske vekster enn thuja når en ny hekk skal plantes.
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Gode eksempler på utforming av gjerder

3.3.2 Levegger
Levegger mellom enhetene ble satt opp enhetlig under fasaderehabiliteringen med dobbel
spaltepanel, royalimpregnert, brun. Eventuelle nye levegger skal utformes tilsvarende.
Høyden på leveggene må tilpasses stedlige forhold (terrengsprang mellom enheter, hensyn til
solinnslipp). Normalt skal leveggen ikke være høyere enn til ca midt i høyeste tilliggende vindu i
fasaden. I enkelte situasjoner kan det være hensiktsmessig å skrå den ytterste delen av leveggen
for å holde gaterommet mest mulig åpent.
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Detalj typisk levegg

3.4 Inngangspartier
Inngangspartiet utenfor inngangsdøren er et halvprivat rom som definerer overgangen fra felles
gangvei til den private boligen. En bevisst og innbydende utforming av inngangspartiet vil bidra
vesentlig til å gi besøkende et vennlig førsteinntrykk.
Åpenhet er viktig, særlig når uteplassen for øvrig er forholdsvis skjermet. Som en regel skal
inngangsdøren synes lett fra gangveien. Vær forsiktig med grinder eller porter rett i veikanten!
Disse vil fort virke avvisende da de definerer et bastant skille mellom felles og privat. Om man
anser en grind for uunnværlig av sikkerhetsmessige årsaker, kan den med fordel trekkes litt
tilbake fra veien. Grinden skal aldri slå utover i veien
De fleste rekkehus har noen utvendige trinn opp fra veinivå og inn til leiligheten. Disse skal
holdes i forsvarlig stand slik at de er sikre å gå i.
I noen situasjoner er inngangstrinnene blitt integrert i terrasser eller det er oppført trapper med
flere trinn. Ved planer om denne type tiltak skal styret kontaktes. Viser til avsnitt 4 og 5 om
terrasser og gjerder. Husk at rekkverk skal settes opp dersom det er over 50cm høyde.
Som belegg i inngangspartier utenfor inngangene er asfalt en grei standard. Småbrostein og andre
steinbelegg i kombinasjon med grus og beplantning kan være flotte alternativer for å markere
overgangen fra felles vei til privat bolig.
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Inngangspartier med karakter
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3.4.1 Postkasser, utelamper, husnumre, navneskilt
Dette er viktige detaljer i en inngangssituasjon som kan bidra til å skape et personlig preg. Det er
ikke nødvendig med søknad ved endring av disse elementene
Når det gjelder utelamper ved innganger, ble det tilbudt et utvalg av modeller under fasaderehabiliteringen. Bruk gjerne disse når det er behov for ny utelampe. Det er likevel ikke noe
påbud om dette, og andre lamper er fortsatt tillatt.
Skilt til postkassene bestilles gratis via styret (Beboerservice på www.hallagerbakken.no). Egne
skilt på postkassene er ikke tillatt.
Gatebelysning vedlikeholdes av styret.
3.5. Takoverbygg
Generelt:
• Takoverbygg kan være unntatt søknadsplikt til kommunen, men det skal søkes til styret
dersom takoverbygg ønskes endret. Søknadsplikt vurderes i enkelttilfelle.
• Borettslag har vedlikeholdsansvar for eksisterende takoverbygg. Alle ble fornyet under
fasaderehabiliteringen 2010-11.
Følgende typer er de dominerende etter rehabiliteringen (gjelder rekkehus):
• stålramme med glassplate – erstattet opprinnelig bølgeplastløsning
• utvidet takoverbygg med bærekonstruksjon i tre inntil/langs med utebod. Som regel tett
tak med papptekking tilsvarende bod. Enkelte tilfeller med transparent tak av
polykarbonatplater.

Inngang med standard takoverbygg
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Det er ønskelig at eventuelle nye takoverbygg følger de eksisterende typene i størrelse og
utførelse. Under fasaderehabiliteringen ble overgang taktekking/fasadekledning for uteboder og
takoverbygg utført slik at papp er trukket oppå vindtettplate bakenfor kledningen for å hindre
vanninntrenging. Dette er kun mulig når fasadekledningen tas ned og kuttes opp. Nyetablering av
tette takoverbygg etter avsluttet rehabilitering medfører derfor forholdsvis omfattende og teknisk
krevende fasadearbeider. Disse skal kun utføres av fagfolk.
Takoverbygg på balkonger er ikke en del av den opprinnelige arkitekturen i Hallagerbakken. Det
er tillatt enkelte unntak tidligere, men styret ønsker ikke å åpne for dette generelt. I tilfelle ville
dette kreve søknad til kommunen som fasadeendring.
Montering av markise er et godt alternativ.
3.6. Balkonger
Generelt:
• Balkongutvidelse er søknadspliktig til kommunen som fasadeendring
• Det skal først søkes til styret i henhold til "Utbygging av rekkehus i Hallagerbakken
borettslag". Styret anser rekkehusenes balkonger som ferdig utvidet og vil kun unntaksvis
godkjenne ytterliggere utvidelser
• Ved avvik fra byggelinjene i utbyggingsplanen må det søkes dispensasjon fra planens
bestemmelser i tillegg til vanlig byggesøknad til kommunen.
• Borettslag har vedlikeholdsansvar for balkonger- bortsett fra innvendig oljebeising. For
rekkehusene ble alle balkonger fornyet under fasaderehabiliteringen 2010-11.
• Levegg på rekkehusenes balkonger innenfor oppsatt rammeverk er som regel ikke
søknadspliktig til kommunen. Dersom reglene gitt i denne veiledningen følges er det ikke
nødvendig med søknad til styret.
• Andelseier har selv vedlikeholdsansvar for levegg/skjerming. Ved bestilling av glass bør
styret kontaktes for å sikre riktig leveranse.
Historikk
Balkongene for rekkehusene har en historie med flere ombygginger bak seg:
• Opprinnelige balkonger viste seg fort å være for små og lite funksjonelle. •
• Allerede i 1984 sendes det en felles søknad om utvidelse av balkongene for alle rekkehusene.
Balkongene utvides i dybden med ca.50cm, for enkelte balkonger ca. 130cm. Det
karakteristiske rammeverket beholdes.
• Forsterkninger av konstruksjonen (innfesting, vindkryss) settes inn flere steder opp gjennom
årene. Likevel er det stadig klager på balkonger som beveger seg ubehagelig mye.
"Vannfaste" finerplater i brystningen holder ikke mål og begynner å råtne mange steder.
• Mange private oppgraderinger gjennomføres over tid. Balkongene gir et svært sprikende
helhetsbilde ved tilstandsanalyse i 2009 før rehabiliteringen startes. Bl.a. er det mange ulike
typer kledning på brystningen. Rammeverk ble fjernet ved enkelte balkonger pga utsikt. Flere
utvidelser utover standardstørrelse er realisert – håndtert som enkeltsøknader.
• Rekke 60 og rekke 96 har etablert bygningsmessige terrasser i tillegg til balkongen med
enhetlig utforming for hele rekken.
• Rehabilitering av balkonger 2010/11: rivning og nyoppsetting av alle balkonger. Forsterket
konstruksjon, enhetlig rekkverk med stående panel som kledning. Rammeverk tilbys som
opsjon for dem som ønsker skjerming – flertallet velger det. Siktelinje per rekke strammes
opp slik at alle balkonger i en rekke får samme dybde. Flere søknader om utvidelse av
balkongen godkjennes og utføres. Bl.a. blir de siste opprinnelige balkongene utvidet i henhold
til forutsetningene fra søknad i 1984.
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Etter rehabiliteringen anses balkongutvidelsene nå som avsluttet.
3.6.1 Rammeverk på balkonger
Under rehabiliteringen ble det gjennom HB-nytt i oktober 2010 informert om forutsetningene for
den enkeltes valg av rammeverk. Disse hovedreglene gjelder fortsatt:
• "Alle som vil ha sideveis skjerming på sin balkong, skal ha rammeverket.
• Oppsetting av skjermbrett og lignende på utsiden av rammen er ikke tillatt.
De som velger rammene, skal ha dem på begge sider av balkongen selv om det evt. kun er behov
for skjerming på én side. Det åpnes for at beboere kan velge bort rammeverket, men da under
forutsetning at det ikke settes opp andre typer skjerming på rekkverket. Ved senere endring av
skjermingsbehov kan rammene ettermonteres på beboers regning."
Ettermontering av rammeverket vil som regel ikke være søknadspliktig til kommunen. Styret skal
søkes og naboer varsles.
Når en beboer ønsker ettermontering av rammeverk på sin balkong skal dette utføres på samme
måte som på øvrige balkonger både når det gjelder dimensjoner, materialvalg og konstruktive
detaljer. Rammen skal ikke bare settes oppå rekkverket. Den skal gå helt ned til bunnsvill for
balkongrekkverket.
Følgende presiseringer ble gjort under rehabiliteringen og skal gjelde videre:
• Senterlinjen vertikalstolpe skal flukte med senterlinjen til bæresøylen under balkongen eller
treffe bærepunktet for skråstag under balkongen.
• Øvre del av rammen legges oppunder takutstikk/raftekasse. Vinkel skal være lik takvinkelen.
• Rammene i en rekke skal ligge på en siktlinje. I rekker med knekk skal rammene i begge
deler av rekken stå like langt ut fra fasaden.
For balkonger med dybde tydelig over normalmål (ca. 2,10) gjelder:
• Skjermingsløsning skal i utgangspunkt basere seg på standardprinsipp med rammer og
skjerming innenfor rammen.
• Når det gjelder rammeverkets størrelse, tas utgangspunkt i nærmeste standardbalkong med
rammeverk.
• Stendere i rammeverket vil her ikke flukte med bæresøyler under balkongen. Dette
aksepteres.

3.6.2 Skjerming på balkonger
Når det gjelder skjerming innenfor oppsatte rammer, skal anbefalinger gitt i forbindelse med
rehabiliteringen videreføres:
Følgende materialer anbefales brukt som "innfill" i rammen:
• Opalglass (frostet glass) Enten skal hele rammeverket fylles eller opp til knekken i ca.
80cm høyde
• Levegg av tre. Utføres som dobbel spaltepanel, horisontal forskjøvet, royalimpregnert
brun. Panelet skal ligge innenfor rammen slik at den blir synlig. NB! Denne tette
treveggen er forbeholdt skille mellom balkonger som ligger inntil hverandre
• Tekstile skjerminger
• Skjerming med planter (ampler, klatreplanter på wire eller espalier, blomsterkasser)
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Fordelen med de to sistnevnte løsningene er at skjermingen kan settes opp på sommerhalvåret når
balkongen brukes mest. På vinterhalvåret kan den tas bort og utsikten åpnes.
Disse materialene ønskes ikke:
• Dekorglass, farget glass
• Plastmaterialer
Beboere med balkonger som ligger helt inntil hverandre, kan gjerne dele på skjermingen de
bestiller innenfor rammen. De må da selv bli enige om hvilken ramme som skal fylles. I
situasjoner med høydesprang anbefales å tette den øvre rammen.
Vær oppmerksom på følgende når det gjelder skjermvegg av glass: Det er svært viktig at riktig
type sikkerhetsglass og innfesting benyttes til skjerming med opalglass på balkongen.
Andelseier kan holdes ansvarlig for skader voldt på andre dersom uegnet glass blir knust og
faller ned!

Levegger på balkonger – opalglass i ramme

Under rehabiliteringen ble riktig glassvalg og fagmessig montasje sikret gjennom en rammeavtale
med en kvalifisert glassmester. Avtalen er utgått etter ferdigstilt rehabilitering. Ved etterbestilling
er andelseieren ansvarlig for å bruke godkjent glassmester som leverer og monterer riktig
skjermings-glass iht. til gjeldende regelverk. Vis til eksisterende glasskjerm fra 2011 – 6 mm
opalglass - som referanse ved bestilling. Ta gjerne kontakt med styret dersom det oppstår
usikkerhet rundt bestillingen.
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3.7 Markiser og persienner
Generelt:
• Som regel trenger man ikke søke til kommunen, men det skal søkes til styret.
• Andelseier har vedlikeholdsansvaret.
Enkelte steder i rekkehusene er det behov for utvendig solskjerming for å unngå overoppvarming
om sommeren, særlig på sør- og vestvendte vinduer. Der behovet først og fremst er beskyttelse
mot innsyn, og ikke solskjerming, skal dette løses med innvendige gardiner eller lignende.
OBS! Markiser må monteres på yttervegg og ikke på vinduskarm. Det skal ikke borres i
aluminiumsbeslag på vinduer og balkongdører! Det er vanskelig å få festet utvendige persienner
til balkongdører på en praktisk måte. Her anbefales innvendige løsninger. Markiser må ikke
monteres slik at de reduserer eller hindrer lufting av taket.
Tidligere har det vært påkrevd at hver rekke måtte bli enig internt om én farge til alle markiser i
rekken. Dette er fortsatt ønskelig, men vanskelig å håndheve overfor enkelte andelseiere der
praksisen ikke tidligere er blitt fulgt.
Når styret finner det hensiktsmessig, vil borettslaget kunne tilby felles innkjøp av f.eks. markiser
og persienner. Dette vil i så fall være knyttet til bestemte betingelser og vilkår, og slike tilbud er
ikke permanente.
Dersom kun én andelseier på annet tidspunkt skal bytte eller anskaffe markise, oppfordres det
sterkt til å ta hensyn til eksisterende farger i samme fasade. Unngå sterke kontrastfarger eller
urolige mønstre. Når det gjelder solskjerming, bør man også unngå farger som står i sterk
kontrast til fasaden for øvrig. En svart eller grå persienne- eller screenkasse er i vår situasjon
bedre egnet for rekkehusene enn en hvit eller sølvfarget og bør foretrekkes.
Åpninger/spalter under raftekasse på balkongside skal ikke tettes. Dette er en utfordring i alle
rekkehus som har balkong tilknyttet øverste plan.
Styret skal søkes før solskjerming monteres. Det skal benyttes solide produkter. Motorstyrte
persienner som krever gjennomføring av kabel gjennom ytterveggen, skal kun monteres av
fagfolk. Se avsnitt 5.3. «Gjennomføring av ledning gjennom yttervegg».
Også når det gjelder solskjerming bør man unngå farger som står i sterk kontrast til fasaden for
øvrig. En svart persiennekasse er i vår situasjon bedre egnet enn en hvit eller sølvfarget og bør
foretrekkes.
Markiser og persienner som ikke er vedlikeholdt, men betydelig slitt, vil virke skjemmende.
Styret kan i slike tilfeller pålegge andelseier å fjerne disse, evt. skifte. I visse tilfeller kan
reparasjon være påkrevet.
3.8 Utvendige tekniske installasjoner
Generelt:
• Som regel trenger man ikke søke til kommunen, men det skal søkes til styret.
• Andelseier har vedlikeholdsansvaret.
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Før man monterer følgende private tekniske installasjoner på utsiden av skal det søkes til styret:
• Antenner, parabolantenner
• Utedel av varmepumper eller air-condition anlegg
• Andre tekniske "bokser" over en størrelse på ca. 30cm x 30cm
Styret vil ved behandling av slike søknader legge særlig vekt på estetikk og eventuell sjenerende
støy og kondens fra tekniske innredninger.
Elektriske kabler som legges utvendig på mørke trefasader, skal være svarte eller brune, ikke
hvite.
Strømuttak på balkong kan installeres uten søknad forutsatt at autorisert elektriker installerer i
tråd med gjeldende regelverk. Se avsnitt 5.3. «Gjennomføring av ledning gjennom yttervegg».
Romoppvarming (og – kjøling) med luft-luft-varmepumper ønskes i utgangspunktet ikke. Slike
varmepumper representerer en form for elektrisk oppvarming. Oppvarming i Hallagerbakken brl
er basert på vannbåren oppvarming med fjernvarme. Det elektriske anlegget i borettslaget er
derfor ikke dimensjonert for elektrisk oppvarming i større omfang. Luft-luft-varmepumper er
med stor sannsynlighet ulønnsomme for rekkehus i Hallagerbakken etter at oppvarmingsbehovet
er vesentlig redusert pga. etterisoleringen av alle fasader.
Det er utarbeidet egne Retningslinjer for montering av parabolantenne (Vedtatt i styremøte 201306-04.) som gjelder både rekkehus og blokker. Se punkt 5.2.
3.9 Innvendige arbeider
Generelt:
• Kan være søknadspliktige til kommunen dersom bærende vegger eller brannteknisk relevante
konstruksjoner er berørt. Ta kontakt med styret om du er usikker!
• Behandling av innvendige overflater og flytting av ikke bærende innervegger er ikke
søknadspliktig og det er ikke nødvendig å varsle styret. Dersom arbeidene medfører støy eller
ekstra trafikk, anbefales det likevel å informere naboer på forhånd.
• Vedlikeholdsansvar er delt mellom andelseier og borettslag.
o Andelseier er ansvarlig for
§ innvendige overflater,
§ fastmontert utstyr som f.eks. servant eller WC
§ elektrisk anlegg fra og med første hovedsikring.
§ håndtak og låser på alle ytterdører og vinduer
§ ringeklokke
§ at sluker er åpne og fungerer
o Fjernvarmerør og ventilasjonsanlegg er borettslagets ansvar. Ved driftsproblemer skal
styret eller vaktmester kontaktes!
• Radiatorer. Inntil videre tar borettslaget ansvaret for de vannbårne radiatorene inkl tilhørende
røropplegg i borettslaget. NB! Dette kan endres uten foregående varsel.
Det vises til borettslagets vedtekter § 5-1 (1) og (2) og til OBOS-veilederen: "Vedlikehold og
Ansvarsforhold – håndbok i vedlikehold for eiere i boligselskap" (sistnevnte er delt ut til alle
husstandene og skal følge leiligheten ved eierskifte).

Side 23 av 46

3.9.1 Bærende innervegger i rekkehusene.
Vær oppmerksom på at enkelte innervegger i rekkehusene faktisk bærer overliggende
trebjelkelag. Det finnes også innebygde bæresøyler. Disse bygningsdeler må ikke røres uten
godkjent søknad!
Trebjelkelag ligger i 90 graders vinkel mot fasaden. Det er derfor tverrgående innervegger i
etasjen under som kan ha en funksjon som bærevegger.
Styret har ikke detaljerte tegninger for hver enkel leilighet og kan derfor kun uttale seg på
generelt grunnlag om rekkehusenes bæresystem.

Prinsippskisse bæresystem rekkehus
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3.9.2 Rehabilitering av baderom
Etter en kort periode med søknadsplikt er rehabilitering av baderom igjen blitt unntatt
søknadsplikten iht. til Plan- og bygningsloven.
Styret skal likevel orienteres om planlagte større rehabiliteringsarbeider i god tid før andelseieren
kontraherer entreprenør. Særlig når baderommet skal utvides eller slås sammen med toalettrom,
ønsker styret en intern kontroll av planene. Styret forbeholder seg retten til å pålegge andelseier
at rehabiliteringsplanene kontrolleres av borettslagets rørleggerfirma på andelseiers regning.
Borettslaget har ingen planer om felles oppussing av baderom. Således er innvendig vedlikehold
andelseiers ansvar og den enkelte bestemmer selv hvilket kostnads- og kvalitetsnivå man legger
seg på ved rehabilitering. Følgende skal man likevel ikke kompromisse på:
• Det skal brukes fagfolk til rørlegger- og elektrikerarbeider samt til legging av gulv- og
veggmembran. Utførende firma skal utstede samsvarserklæringer og annen aktuell
dokumentasjon for at arbeidene er utført etter gjeldende regler og forskrifter.
• Gulvmembran skal legges i hele baderommet – også når rommet utvides.
• Hovedvannkran og vannmålere skal ikke bygges inn. Disse skal være lett tilgjengelige for
avlesning og revisjon.
• Det forutsettes i utgangspunktet at rehabiliteringen ikke griper inn i felles røropplegg. Det vil
si at naboens vann- eller varmeforsyning ikke skal forstyrres under byggefasen. Unntak fra
denne regelen krever søknad til styret.
• Gulv i baderom skal ha fall mot sluk. Vær oppmerksom på at det å flytte gulvsluk som regel
medfører at gulvnivået må endres i hele rommet. Dette vil som oftest være svært
kostnadsdrivende.
3.9.3 Radiatoranlegg
Hele det vannbårne oppvarmingsanlegget inklusive røropplegg og radiatorer inne i hver enkel
leilighet er felles infrastruktur. Borettslaget har vedlikeholdsansvar.
I utgangspunkt skal radiatorer ikke flyttes. Møbleringen skal tilpasses gitt radiatorposisjon, ikke
omvendt. Unntak fra denne regelen krever søknad til styret. Dersom radiatoren unntaksvis skal
flyttes eller kobles ned/opp, kan dette kun gjøres av det VVS-firmaet borettslaget har avtale med.
Dette gjøres på andelseiers regning når styret ikke har initiert tiltaket.
Det skal søkes til styret når enkelte radiatorer skal fjernes permanent. Særlig på bad og kjøkken er
dette gjort fra før i mange rekkehus. Også i entreen har mange erstattet vannbåren radiator med
elektrisk gulvvarme. Styret vil normalt innvilge slike endringer, men ønsker søknad for å holde
oversikt over endringer i bygningsmassen. Demonteringen skal utføres av borettslagets rørlegger.
Teknisk levetid: Når radiatoren får tilført kun behandlet vann, som er tilfellet hos oss, så har de
en levetid på ca. 50 år, mens termostatventilen normalt kan holde 20-30 år. Den svakeste delen i
systemet er selve termostaten som har en levetid på ca. 10 år.
Ved problemer med radiatorer/termostater: Gi først beskjed til vaktmester som avgjør om
rørleggeren må tilkalles. Ved lekkasjer: Ring direkte til borettslagets rørlegger. Styret skal i
tillegg alltid varsles.
For å unngå større skader skal alle vise stor forsiktighet i omgang med radiatorene. Ikke stå på
dem! Ikke prøv å ta dem ned fra veggen når du skal male! Ved legging av nytt gulv: sørg for å ha
tilstrekkelig bred bevegelsesfuge rundt radiatorrør.
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Husk lufting av radiatorer en gang i året, før fyringssesongen starter.
Borettslaget har avtale med VVS Gruppen AS, som er godt kjent med vårt oppvarmingsanlegg.
Se også avsnitt om varmeteknisk anlegg i del 2 av denne veilederen (gjelder større ombygginger).
3.9.4 Ventilasjonsanlegg / utskifting av kjøkkenvifte
Alle leiligheter i borettslaget har ventilasjon og kjøkkenavtrekk basert på vifter som står på taket.
Både blokker og rekkehus har egne vifter for hver leilighet. Hastigheten på viften styres via en
bryter på kjøkkenhetta. Borettslaget har vedlikeholdsansvar for viftene plassert utenfor
leilighetene.
Kjøkkenhettene er av en spesiell type uten egen vifte. I stedet er de koblet til en luftekanal som
fører luften ut til viften på taket.
Dette ventilasjonsprinsippet skal ikke endres. Det er derfor ikke lov å:
• Koble fra takvifta eller skru den permanent av.
• Tette igjen ventilene på bad og toalett.
• Koble andre vifter inn mot ventilasjonskanalen.
• Montere kjøkkenhette med egen vifte inn mot ventilasjonskanalen. Montere kjøkkenhette
med egen vifte og egen kanal ut gjennom veggen eller over taket.
• Åpne eller flytte på ventilasjonskanaler inne i leiligheten.
• Tette / stenge luftespalter over vindu eller ventiler i yttervegg.
• Tette / stenge luftinntak via «snorkel» i utebod.
Slik fungerer ventilasjonen:
Avtrekk fra takviftene sørger for gjennomstrømning av luft i leilighetene. Frisk luft trekkes inn
gjennom luftespaltene over vinduene, ventiler i ytterveggene og/eller gjennom en «snorkel»
plassert i uteboden. Luften suges ut igjen via kjøkkenhetta og lufteventilene på bad og toalett.
Dørene til bad og toalett skal normalt ha en litt stor åpning nederst, slik at luft skal kunne
strømme inn uhindret.
For å sikre god ventilasjon er det viktig at alle luftespalter og avtrekksventiler i yttervegg er åpne
hele tiden, også om vinteren. Spalteventiler og ventiler skal ikke fjernes eller tettes permanent.
Det skal heller ikke settes inn egne, separate vifter eller ventiler i ytterveggene. Når innvendig
himlingen endres eller ny himling etableres må alle eksisterende ventilasjonsventiler, både for
inn- og utluft, tilpasses slik at de beholder sin funksjon.
Anlegget er konstruert slik at det er ett minimum grunnavtrekk fra kjøkken og bad. Når bryteren
står på 1, skal det normalt være henholdsvis 36 m³/h (10 l/s) fra kjøkken og 54 m³/h (15 l/s) fra
bad.
Avtrekket skrus opp når matlaging eller bruk av badet gjør det nødvendig. Ved fullt avtrekk vil
det bli en avtrekksmengde på ca 108 m³/h fra kjøkken eller bad.
Det er viktig å skru opp avtrekket når man dusjer eller bader, og at fuktig luft trekkes ut, for å
hindre sopp og muggvekst i leiligheten!
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Denne artikkelen på borettslagets nettside gir flere råd og forklaringer angående lufting av egen
bolig. Les denne for å unngå fukt- og kondensproblemer i huset!
• https://hallagerbakken.no/vedlikehold-i-egen-leilighet/dugg-fukt-og-kondens-i-boligen/
Slik fungerer kjøkkenavtrekket
Kjøkkenhettene er av en spesiell type uten egen vifte. I stedet har de en bryter som regulerer
hastigheten på takvifta, og et spjeld som åpner seg når bryter skrus opp fra grunnivået.
Selv når bryteren står på null, vil viften gå med nok hastighet til å holde ventilasjonen i gang.
Hvilke kjøkkenhetter kan brukes? De opprinnelige kjøkkenhettene som ble installert av
borettslaget, er av merket Villavent, produsert av Systemair (www.systemair.com/no/Norge/).
Andre merker og modeller kan benyttes dersom de fungerer sammen med takviftene. Den enkelte
andelseier vil selv være ansvarlig for å passe på dette dersom man bytter ut kjøkkenhetta.
Kjøkkenleverandører vil kunne gi råd om valg av riktig produkt dersom du kan beskrive type
ventilasjonssystem.
Også den nye kjøkkenhetten skal gi mulighet til trinnvis styring av ekstern vifte. Bruk elektriker
for å koble til eksisterende vifte. Koblingsboks skal være tilgjengelig fra kjøkkenet.
Dette er viktig!
• Kjøkkenhettene må ikke byttes ut med vanlige kjøkkenhetter med innebygd vifte eller
kullfilter. Da vil ikke takviftene virke, og ventilasjonen slutter å fungere. I tillegg vil det
bygge seg opp et lag med brannfarlig fett oppover i ventilasjonskanalen.
• Rengjør filteret i kjøkkenhetta regelmessig. Se bruksanvisning for din type kjøkkenhette.

3.9.5 Elektrisk anlegg
Kapasiteten på det elektriske anlegget i rekkehusene i Hallagerbakken er mindre enn det som er
vanlig i nybygg idag. I utgangspunkt ble hele borettslaget planlagt med vannbåren fjernvarme
som eneste varmekilde og el-tilførselen er dimensjonert deretter.
Mange har lagd elektrisk gulvvarme i bad og entré som opprinnelig ikke var forutsatt. Dermed er
reservekapasiteten nesten spist opp. Særlig ved rehabilitering av kjøkken opplever flere at elkapasiteten setter begrensning for hvor mye elektrisk utstyr som kan installeres.
Andelseier kan ikke regne med at inntakskabel inn til huset kan oppdimensjoneres, selv om en er
villig å betale for det. Den resterende kraftreserven som finnes tilgjengelig i borettslaget, ønsker
styret å holde tilbake for å kunne reagere dersom det oppstår helt spesielle behov i enkelte
husstander.
Ved overgang til moderne automatsikringer opplever mange at disse er mer følsomme enn de
gamle skrusikringene. Snakk med elektrikeren din dersom dette blir et problem og prøv å finne
en løsning ved å omdisponere innad i leiligheten.
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Uansett anbefaler styret på det sterkeste å skifte ut gamle sikringsskap der dette ikke er allerede
gjort. Ansvaret for det ligger hos andelseieren. Det gjelder også utbedring av eventuelle mangler
som blir oppdaget under tilsynskontroller.
3.9.6 Vedlikehold av dører og vinduer
Utforingene (vinduspostene) må ikke utsettes for vannpåkjenning over tid, som f.eks. lekkasje fra
blomsterpotter. Dersom dette skjer, vil foringen risikere å svelle i det aktuelle området. Et ekstra
strøk vannbasert maling vil gjøre vinduskarmene mer motstandsdyktige mot vannsøl.
Renhold av vindusposter kan foretas med skånsom vask med lunkent vann tilsatt syntetisk
vaskemiddel (f.eks. Zalo). Bruk lite vann og tørk av raskt. Avslutt med rent vann for å unngå
rengjøringsmidler. Vaskemidler som inneholder aminer/ammoniakk (f. eks. Ajax), må ikke
brukes eller komme i kontakt med de malte flatene.
De nye ytterdørene ved inngang og boder anbefales vasket regelmessig. For dører som er spesielt
utsatt for vær og vind er det viktig med vask 4 – 5 ganger i året. Til vask benyttes mildt såpevann.
Bruk aldri konsentrerte vaskemidler, salmiakk eller andre sterke vaskemidler - dette vil ødelegge
malingsoverflaten.
Det anbefales også at alle bevegelige deler som hengsler, lås og sylinder oljes en gang pr år. I lås
og sylinder benyttes låsolje, på hengsler noe tykkere olje (uten silikon) eller fett.

3.9.7 Avretting av gulv i rekkehusene
I flere av rekkehusene er gulvene noe ut av vater. Det skyldes som oftest setninger i byggetiden
eller kort tid etter. Borettslaget overtar ikke økonomisk ansvar for oppretting av skjevheter i
gulvkonstruksjoner. Her gjelder prinsippet at huset er kjøpt «som det er».
Om man ønsker på egen regning å avrette gulv på trebjelkelag, er det to alternative utførelser:
• Dersom skjevhetene ikke er for store, kan det benyttes selvutjevnende avretningsmasse.
På underlag av tre krever en slik avretting spesiell priming av underlaget. Leverandørene
av avretningsmasser har egne produktblad som beskriver metode.
• En annen metode som er mer omfattende, er oppretting av selve bjelkelaget. Det er da
best å ta av den kryssfiner som er undergulv oppå de eksisterende gulvbjelkene. Deretter
måles behovet for retting. Det skjæres så trekiler med en utforming som kompenserer
skjevhetene. Disse monteres oppå de gamle bjelkene. Deretter legges kryssfineren tilbake,
eller erstattes med nytt undergulv. Dersom man fjerner undergulvet, bør man samtidig
benytte sjansen til å «kubbe» mellom de gamle bjelkenr, noe som vil gi en stivere
konstruksjon. Ved eventuelle bygningsmessige endringer i underliggende etasje er det
også lurt å plassere eventuelle nye delevegger slik at overliggende trebjelkelag gis
ytterligere understøttelse. Generelt er spennviddene i våre rekkehus strukket til det
maksimale da husene ble oppført. Om man ikke har erfaring med denne type
gulvarbeider, anbefales det sterkt å engasjere fagfolk.
3.9.8 Tunge laster på etasjeskillere av trebjelkelag
Vanlig dimensjonerende nyttelast i boliger er 1,5 kN per m2. Dvs 150kg fordelt på 1m2 gulvareal.
Trebjelkelag i rekkehusene i Hallagerbakken er i hvert fall ikke overdimensjonert, mest
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sannsynlig akkurat utført på minstekrav. Lokale avvik kan forekomme, styret har ingen detaljert
oversikt over tilstanden til bærende bygningsdeler i de enkelte hus.
Når det skal plasseres uvanlig tunge møbler eller andre innredningsgjenstander, kan det hende at
grensene for konstruksjonens bæreevne overskrides. Eksempler kan være piano, flygel eller store
akvarier.
Følgende tommelfingerregler kan være nyttig å ha med seg når tunge objekter skal plasseres:
• Plassér lasten over eller nær en bærevegg. Aldri midt i spennet.
• Bruk sokkel eller plate til å fordele lasten over et større areal.
• Unngå å plassere flere tunge objekter i nærheten til hverandre
Har andelseieren den minste tvil om belastningen på dekkekonstruksjonen er forsvarlig, må han
selv innhente faglig bistand innen statikk/ byggkonstruksjon. Styret skal isåfall informeres.
Eventuelle endringer/forsterkninger i bærekonstruksjonen skal det søkes om både internt i
borettslaget og til kommunen.
3.10 Vedlikehold av royalimpregnert trevirke
Fasadene: Det ble valgt royalimpregnert materiale for veggene under rehabiliteringen av
rekkehusene fordi det innebærer redusert vedlikehold. Men royalimpregnert tre trenger også
vedlikehold, riktignok langt sjeldnere enn materialer som er ubehandlet eller trykkimpregnert.
Treet er svært stabilt slik at man unngår krymping og sprekkdannelser.
Materialet er også motstandsdyktig mot fukt, råte og angrep av sopp. Bare det ytterste laget på
royalimpregnert tre vil over tid bli bleket av vær og vind. Vedlikeholdet vil derfor i hovedsak
bestå i å olje bleke områder. Hvor ofte dette må gjøres avhenger av vær og vind, og hvor
eksponert området er for sol.
Noen steder i borettslaget har det dukket opp noen «bleke områder» og «merker» på enkelte
kledningsbord. Styret har bestemt at behandling av fasader skal utføres i borettslagets regi og
helst samlet for et større område av gangen. På samme måte som med trepleie vil styret foreta en
runde ved jevne mellomrom for å identifisere og bestemme hvilke fasader som eventuelt skal tas.
Balkongene: Toppbordet på balkongene og endestolpene vil normalt være det første som blekner
og mister noe farge. Det er viktig at andelseier påser at toppbordene på balkongen oljebeises
jevnlig, gjerne annethvert år. Borettslaget vil inntil videre låne ut korrekt oljebeis. Dersom
toppbordene må skiftes ut på grunn av manglende vedlikehold, vil utbedringen bli belastet
andelseier. Vask og vedlikehold av balkongveggen på innsiden, samt gulvet er andelseiers ansvar.
Dersom du velger å handle olje selv: Velg en oljetype med tørrstoffandel over 40%! «Alvdal
Royal olje» ble benyttet som originalolje.
3.11 Farger
Følgende fargekoder kan være nyttige å kjenne til. Gjelder rekkehusene etter rehabilitering:
• Utside vinduer, dører, understell takoverbygg: grå RAL 7012
• Kledning: Royalimpregnert, brun, Alvdal Royal Treolje RB10 (originaloljen)
• Gjerder / annet treverk: Trebitt oljebeis 676 tjærbrun for å få omtrent samme utseende som
kledningen f.eks. ved bygging av tretrapp ti inngangen osv
• Innside vinduer, dører, listverk: NCS S0502-Y
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4.

Blokker

Det er naturligvis mindre anledning til å foreta private tiltak eller ombygginger i
blokkleilighetene enn for rekkehusene. I dette avsnittet er det samlet noen spesifikke føringer for
blokkene. Vær oppmerksom på at innledende deler av denne veilederen gjelder for både rekkehus
og blokker. Søknadsplikt for alle utvendige arbeider er et prinsipp som gjelder for blokker like
mye som for rekkehus.
Hovedreglene for innvendige arbeider og vedlikeholdsansvar i punkt 3.9 gjelder tilsvarende for
blokker som for rekkehus.
4.1 Balkonger og uteplasser
Tidlig på 2000-tallet ble det montert balkonger med ny design på alle blokkleilighetene. Dette gir
fortsatt et flott helhetsbilde. Løsningen anses som vellykket og skal bevares. Levegger og
blomsterkasser ble spesialprodusert i forbindelse med montasje av nye balkonger, og beboerne
fikk anledning til å bestille mot pristillegg. Denne enhetlige løsningen ønskes videreført.
Eventuelle nye levegger skal være lik eksisterende. Det skal søkes til styret for alle synlige
endringer på balkongen.

Blokker - balkonger og markterrasse

De fleste balkongene har en rømningsluke i gulvet. I 2019 ble det dobbelsjekket og klarert med
brannvesenet at disse inngår som en del av rømningsveiene fra boligene. Når det brenner i
boligen og primær rømningsvei via inngangsdør og trappehus er sperret skal beboere åpne luken
og klatre ned til balkongen i etasjen under.
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Der det er rømningsluke skal den være lett å åpne og ingenting man gjør på balkongen skal
vare til hinder for rømningen i en akutt nødsituasjon. Styret har i 2019 gjennomført en
kontroll av lukene og sørget for at alle er tilgjengelige og i funksjon.
Andelseier er ansvarlig for å sjekke om luken lar seg åpne minst et par ganger i året. Vi
anbefaler at dette gjøres en gang tidlig på våren og en gang sent på høsten. Andelseier skal
varsle styret dersom rømningsluken ikke lar seg åpne.
Generelt skal ikke balkonger være et lagringssted for bokser, sykler og annet (pga sikkerhet),
men utemøbler kan gjerne være plassert der. Balkongen er en rømningsvei for boligen og
derfor skal det være færrest mulige hinder plassert der.
Løse gulv eller andre typer belegg som beboer etablerer oppå balkongens bærende
betongelement må ikke vare til hinder for rømning gjennom gulvluken, og skal ikke skade
underlaget eller vanskeliggjøre nødvendig renhold mellom balkong og fasade.
Andelseier skal jevnlig holder rent balkongflaten og spesielt området mellom fasaden og
balkongen. Vannansamlinger der blir fort et problem for naboene under. Der det finnes en
vannrenne skal denne holdes fri for blader og smuss.

Private uteplasser på bakkeplan kan være dypere enn balkongene i etasjene over der situasjonen
tillater det. 4meter-regelen anvendes som beskrevet i avsnitt 3.1. Arealet rundt boligen.
Mellom uteplassene er det i hovedsak benyttet hvitmalte levegger av tre med liggende
spaltepanel. Dette harmonerer bra med blokkenes lyse fasader. Eksisterende eksempler skal
følges ved oppsetting av nye levegger.
Ekstra strømuttak på balkong eller uteplass kan installeres uten søknad forutsatt at en autorisert
elektriker installerer i tråd med gjeldende regelverk. Se avsnitt 5.3. «Gjennomføring av ledning
gjennom yttervegg».
4.2 Markiser og persienner
Generelt:
• Som regel trenger man ikke søke til kommunen, men det skal søkes til styret.
• Andelseier har vedlikeholdsansvar.
Enkelte steder i blokkene er det behov for utvendig solskjerming for å unngå overoppvarming om
sommeren, særlig på sør- og vestvendte vinduer. Der behovet først og fremst er beskyttelse mot
innsyn, og ikke solskjerming, skal dette løses med innvendige gardiner eller lignende.
OBS! Markiser må monteres på yttervegg, i vindussmyget eller på murveggen over vinduet, aldri
på vinduskarm. Det skal ikke borres i aluminiumsbeslag på vinduer og balkongdører! Det er
vanskelig på en praktisk måte å få festet utvendige persienner til balkongdørene. Her anbefales
innvendige løsninger.
Det skal søkes til styret før solskjerming monteres. Det skal benyttes solide produkter.
Motorstyrte persienner som krever gjennomføring av kabel gjennom ytterveggen, skal kun
monteres av fagfolk. Festeanordninger som benyttes, må være tilpasset markisens vekt og være
egnet for innfesting i skallmur med teglforblending. Gjennomføringer og borehull må lages slik
at vann ikke kan trenge inn i veggen. (Se avsnitt 5.3 «Gjennomføring av ledning gjennom
yttervegg» under punkt 5.2 om parabolantenner.) Vær oppmerksom på at skader i
teglforblendingen og bakenforliggende isolasjonssjikt kan få store negative konsekvenser og vil
være svært kostbart å utbedre.
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Når styret finner det hensiktsmessig etter felles utskifting av vinduer, vil borettslaget kunne tilby
felles innkjøp av f.eks. markiser og persienner. Dette vil i så fall være knyttet til bestemte
betingelser og vilkår, og slike tilbud er ikke permanente.
Markiser og persienner som ikke er vedlikeholdt, men betydelig slitt, vil virke skjemmende.
Styret kan i slike tilfeller pålegge andelseier å fjerne disse, evt. skifte. I visse tilfeller kan
reparasjon være påkrevet.

4.3 Innganger
Takoverbygg ved oppganger og inngangsdører til blokkene er utført i stål og glass. Disse er en
del av fasaden og faller inn under borettslagets vedlikeholdsplikt. Private takoverbygg for
eksempel på uteplasser eller balkonger tillates ikke.
Inntil videre tar borettslaget ansvaret for belysningen utenfor ytterdørene i blokkene. Dette kan
endres uten foregående varsel.
Navneskilt ved ytterdøren i blokkene har et standardisert feste på dørene, og skiltet kan inntil
videre bestilles gratis via styret.
4.4 Rehabilitering av baderom
I blokkene er gjennomgående avløpsrør borettslagets ansvar. Disse skal ikke endres på ved
private arbeider. Individuell oppgradering av baderom som er tilknyttet én felles vertikal stamme
skal utføres slik at øvrige bad i samme oppgang kan rehabiliteres uavhengig. Det betyr at
rørføringer skal fornyes helt inntil stamledningene.
På grunn av stor fare for lekkasjeskader i underliggende leiligheter skal det utvises ekstra
varsomhet ved rehabilitering av baderom og rørleggerarbeider generelt i blokkleiligheter. Sjekk
at firmaet som utfører arbeidene er forsikret mot eventuelle skader! Ellers sitter du med ansvar
for skadene på egen og andres eiendom.
Styret skal orienteres om planlagte rehabiliteringsarbeider i god tid før andelseieren kontraherer
entreprenør. Særlig når baderommet skal utvides eller slås sammen med toalettrom ønsker styret
en intern kontroll av planene. Styret forbeholder seg retten å pålegge andelseier at
rehabiliteringsplanene kontrolleres av borettslagets rørleggerfirma på andelseiers regning.
Borettslaget har ingen planer om felles oppussing av baderom. Det forventes heller ikke
utskifting av stamledninger med det første. Således er innvendig vedlikehold andelseiers ansvar
og den enkelte bestemmer selv hvilket kostands- og kvalitetsnivå man legger seg på ved
rehabilitering.
Følgende skal man likevel ikke kompromisse på:
• Det skal brukes fagfolk til rørlegger- og elektrikerarbeider samt til legging av gulv- og
veggmembran. Utførende firma skal utstede samsvarserklæringer og annen aktuell
dokumentasjon for at arbeidene er utført etter gjeldende regler og forskrifter.
• Gulvmembran skal legges i hele baderommet – også når rommet utvides.
• Hovedvannkran og vannmålere skal ikke bygges inn. Disse skal være lett tilgjengelige for
avlesning og revisjon
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Det forutsettes i utgangspunkt at rehabiliteringen ikke griper inn i felles røropplegg, dvs
naboens vann- eller varmeforsyning skal ikke forstyrres under byggefasen. Unntak fra
denne regelen krever søknad til styret.
Gulv i baderom skal ha fall mot sluk. Vær oppmerksom på at å flytte gulvsluk som regel
medfører at gulvnivået må endres i hele rommet. Dette vil som oftest være svært
kostnadsdrivende.

4.5 Radiatoranlegg
Hele det vannbårne oppvarmingsanlegget - inklusive røropplegg og radiatorer inne i hver enkel
leilighet - er felles infrastruktur.
Inntil videre tar borettslaget ansvaret for de vannbårne radiatorene inkl tilhørende røropplegg i
borettslaget. Dette kan endres uten foregående varsel.
I utgangspunkt skal radiatorer ikke flyttes. Møbleringen skal tilpasses gitt radiatorposisjon, ikke
omvendt. Unntak fra denne regelen krever søknad til styret.
Dersom radiatoren unntaksvis skal flyttes eller kobles ned/opp, kan dette kun gjøres av det VVSfirmaet borettslaget har avtale med. Dette gjøres på andelseiers regning når styret ikke har initiert
dette. Det skal søkes til styret når enkelte radiatorer skal fjernes permanent. Demonteringen skal
utføres av borettslagets rørlegger.
Teknisk levetid: Når radiatoren får tilført kun behandlet vann, som våre får, er det beregnet en
levetid på ca. 50 år, mens termostatventilen normalt kan holde 20-30 år. Den svakeste delen i
systemet er selve termostaten som har en levetid på ca. 10 år.
Ved problemer med radiatorer/ termostater: Gi først beskjed til vaktmester som avgjør om
rørleggeren må tilkalles. Ved lekkasjer: Ring direkte til borettslagets rørlegger. Styret skal i
tillegg varsles.
For å unngå større skader skal alle vise stor forsiktighet i omgang med radiatorene. Ikke stå på
dem, prøv heller ikke å ta dem ned fra veggen når du skal male! Ved legging av nytt gulv: sørg
for å ha tilstrekkelig bred bevegelsesfuge rundt radiatorrør.
Husk lufting av radiatorer en gang i året, før fyringssesongen starter.
Borettslaget har avtale med VVS Gruppen AS, tel. 94880836, som er godt kjent med vårt
oppvarmingsanlegg.
4.6 Ventilasjonsanlegg
Ventilasjonsprinsippet i blokker og rekkehus er det samme og det er de samme rådene som kan
gis. Se avsnitt 3.9.4 for veiledning ved for eksempel utskifting av kjøkkenhette.
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5.

Diverse annet

5.1 Skal det graves?
Dersom man har planer om å grave utenfor boligen, bør man sjekke om det ligger kabler, rør og
lignende der. Påvisning av hva som ligger i bakken kan man får gjort ved å ringe 09146
(www.gravemelding.no, paavisning.oslo@geomatikk.no) to-tre uker før man har planlagt å
begynne å grave. Påvisningen er gratis for privatpersoner første gang dette gjøres, og
'visningsgarantien' gjelder for en måned.

5.2

Parabolantenner

I. Parabolantenne kan monteres på følgende vilkår
• Antennen skal være forsvarlig montert slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade på
bygning eller person.
• Antennen skal være diskret plassert på innsiden av egen balkong, på platting eller direkte på
mark. Inntil halvparten av antennen kan være synlig over balkongkanten.
• Antennen skal ikke være til betydelig ulempe for noen nabo
• Antennen skal ikke være større enn 85 centimeter i diameter.
• Alle elektriske installasjoner skal utføres av godkjent elektriker.
• Årsaken til at man ønsker parabolantenne anses ikke relevant for borettslaget
• Søknad skal være mottatt og godkjent av styret før parabolantennen settes opp.
II. Begrunnelse for restriksjonene på montering av parabolantenne
• Parabolantenner montert på fasaden anses som arkitektonisk skjemmende og i strid med
styrets ønske om å bevare borettslagets arkitektoniske egenart.
• Montering av parabolantenner kan resultere i skader på bygningen, enten direkte eller over
tid.
• En parabolantenne kan stjele sol og utsikt fra naboer.
III. Krav til søknad
Søknad om montering av parabolantenne må inneholde følgende informasjon:
• Navn på søker
• Kontaktinformasjon til søker (telefonnummer og e-postadresse)
• Adresse og leilighetsnummer der antennen ønskes satt opp
• Hvor antennen skal monteres (legg ved bilde eller tegning)
• Hvordan antennen skal festes
• Hvor ledning skal føres gjennom vegg (se eget avsnitt 5.3)
Parabolantenner som er montert opp uten godkjenning fra styret, må fjernes inntil godkjenning
fra styret foreligger.

Side 34 av 46

5.3 Gjennomføring av ledning gjennom ytterveggen
Gjennomføring av ledning gjennom yttervegg skal gjøres så skånsomt som mulig, og slik at ikke
vann kan trenge inn bak vindtettingen/kledningen i trevegger eller bak mursteinskledning i
blokkenes yttervegg. Vanninntrenging i yttervegger kan potensielt medføre store skader på
bygningskonstruksjonen og utløse betydelige reparasjonskostnader. Er du usikker, bør boringen
og tettingen overlates til fagfolk. Dette gjelder spesielt for betong-ytterveggene i blokkene.
• Lag gjennomføringen skrått, med fall utover.
• Plasser hullet på et beskyttet sted i forhold til slagregn og vannsprut, for eksempel under
takutstikk eller vannbord.
• Det skal ikke lages hull gjennom vindu eller vindusomramming.
• Hullet skal ikke være større enn nødvendig og det skal tettes luft- og vanntett på innsiden
og utsiden.
• Unngå å trekke el-ledninger utvendig på fasaden. Om dette ikke er til å unngå i enkelte
tilfeller, skal det brukes hvite kabler på lyse vegger (blokker) og brune eller svarte kabler
på mørke vegger (rekkehus).
5.4 Katteluker
Å lage hull i døren for at katten kan komme seg inn og ut på egen hånd innebærer i utgangspunkt
en forringelse av døren. De færreste som ikke har katt selv, vil sette pris på en dør med hull i.
Styret tolererer at det settes inn katteluke under forutsetning at døren tilbakeføres til original
stand når leiligheten avhendes. Kostnadene knyttet til dette må andelseieren bære. Unntaket kan
aksepteres hvis også ny eier vil ha katteluke. Styret henstiller til katteeierne å prøve ut andre
løsninger før man går til det skrittet å «ødelegge» utvendige komponenter som er en del av felles
fasade.
Etablering av katteluke skal meldes til styret slik at det blir et kontrollpunkt ved neste eierskifte.

5.5 Myggnett i vinduer
Myggnett skal sikre lufting gjennom åpent vindu om sommeren, men holde uønskete insekter ute.
Det aksepteres at beboere installerer myggnett på mindre synlige vinduer. Av estetiske hensyn er
netting utenpå vinduet uønsket på vinduer i fasader som er eksponert mot fellesareal der folk
ferdes. Styret forbeholder seg retten å kreve at myggnett fjernes der det virker skjemmende. Er du
i tvil, avklar med styret på forhånd.
Det samme som gjelder for persienner, gjelder også for myggnett, nemlig at det ikke skal borres i
aluminiumsbeslagene på utsiden av vinduene. Nettingen skal monteres slik at det kan fjernes uten
at vinduet skades. Et alternativ kan være å bruke glidelås som teipes/limes på vindusbeslag.
Vær ytterst forsiktig ved montering på utsiden av vinduer som sitter høyt over bakken. Dersom
monteringen medfører fare for fallulykker, skal det ikke tas noen sjanser. Borettslaget påtar seg
ikke noe ansvar for risikable arbeider som beboere utfører på eget initiativ.
5.6 Navneskilt til postkasser
Korrekt skilt til postkassen bestilles gratis via styret. Gjelder postkassene på felles stativer, ikke
private postkasser ved inngangsdør.
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5.7 Utekraner
Dersom man har en egen utekran skal denne stenges og tømmes for vann før vinteren. Gjelder
også for «frostsikre» utekraner.

5.8 Radon
Hallagerbakken borettslag er helt eller delvis bygget på uranholdige masser som produserer
radongass. Målinger i perioden 2012 til 2014 viste at 44 leiligheter på bakkeplan hadde for høye
radonverdier i forhold til anbefalingene fra Statens strålevern. Det er nå utført en rekke tiltak for å
få radonverdiene ned på et akseptabelt nivå i alle disse leilighetene. Tiltakene er av tre
hovedtyper: Tetting av sprekker og åpninger i betongsålen, ekstra lufteventiler og vifter som
suger radon ut fra grunnen under leilighetene. Det er meget viktig at disse tiltakene holdes ved
like og ikke på noen måte kompromitteres.
• Radonviftene skal aldri justeres, skrus av eller dekkes til av beboerne selv. Borettslaget
har vedlikeholdsansvaret og styret avgjør eventuelle endringer.
• Luftespalter over vinduene og andre ventiler skal ikke fjernes, tettes igjen eller lukkes
over lengre tid. Ved bygningsmessige endringer må det sørges for minst like god tilførsel
av frisk luft som før tiltaket.
• I mange leiligheter er det tettet med en spesiell fugemasse i overgangen mellom bærevegg
og betongsåle. Dette er et tiltak som forhindrer radongass å komme inn i boligen. Ved
utskifting av gulv og lister må man passe på at denne tettingen ikke ødelegges. Ødelagt
tetting må erstattes på korrekt vis. Ta kontakt med styret i borettslaget for nærmere råd.
Per 2019 er alle boliger i borettslaget 'friskmeldte'. Alle undersøkte boliger finnes det en rapport
på.

5.8.1 Når du pusser opp eller bygger om
Ved utskifting av gulv eller andre bygningsmessige endringer i rom på bakkeplan kan det oppstå
endringer i radonsituasjonen. Styret anbefaler at alle som gjør noe med gulvene sine, legger
membran mot betongsålen og sørger for å tette i overgangene mot vegg. Andelseierne er selv
ansvarlige for at det utføres skikkelig og at man benytter riktig type membran. Vær også
oppmerksom på eventuelle åpninger i betongsålen i forbindelse med rørgjennomføringer etc. og
sørg for å tette disse med egnet tetningsmasse.
Dersom det blir oppdaget for høye radonverdier i etterkant av en oppussing kan andelseier bli stilt
til ansvar for utbedringer. Det gjelder også ved økte radonverdier i naboleiligheten.
Styret anbefaler at det gjennomføres nye radonmålinger i berørte rom / leiligheter etter at
tiltakene er ferdige. Meld fra til styret om de nye måleverdiene.
Styret kan bistå med praktisk gjennomføring av radonmålingen. Kostnader dekkes av
andelseieren som har igangsatt byggearbeidene.
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5.9 Parkeringsplass
Dersom man disponerer en parkeringsplass i parkeringshuset så er den i utgangspunktet til for et
kjøretøy som ikke representerer noen form for risiko. Innenfor oppmerket plass, kan man også
plassere dekk såfremt disse er plassert stødig. Et barn skal ikke kunne velte dem. Ingenting annet
kan plasseres der av hensyn til fremkommelighet og sikkerhet.
Det er ikke tillatt å montere opp noe på veggene, stolpene og i taket uten eksplisitt tillatelse fra
styret. Det er to unntak for dette: Oppmontering av feste for takboks i taket er tillatt, samt
oppmontering av ladeboks for elbil, utført av fagfolk.

5.10 Fellesrom - Bodhus
Dersom man har bod i fellesrom/bodhus der det er flere boder, så er alle ansvarlig for at ingenting
lagres i korridor-/gangområde og utenfor bodhuset. Alle skal ha så lett tilgang som mulig til egen
bod.
Ansvarlig andelseier vil få regningen uten forhåndsvarsel dersom borettslaget må bruke ressurser
på å rydde opp slike ting.

5.11 Oversiktskart over borettslaget
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DEL 2: Utbygging av rekkehus i Hallagerbakken borettslag
1.

Innledning

På borettslagets ordinære generalforsamling i 1991 ble det vedtatt at det skulle utarbeides en
samlet plan som viste utbyggingsmulighetene. Daværende styre ga arkitektgruppen HB
Arkitekter, som bodde i borettslaget, i oppdrag å utarbeide denne planen. Utbyggingsplanen ble
vedtatt av Oslo kommune den 19.2.1993 og endelig av ekstraordinær generalforsamling i
Hallagerbakken borettslag den 16.3.1993.
Planens offisielle navn er: Mindre vesentlig endring av regulerings- og bebyggelsesplan for gnr.
185, bnr. 43, Hallagerbakken borettslag Dato 15.08.1992, Tegn.nr. ØBB-9244
Det følger også med endrede reguleringsbestemmelser.
Viktige momenter som ble vektlagt i arbeidet med utbyggingsplanen:
• respekt for borettslagets særpreg og arkitektur
• huskroppenes nåværende fine tilpasning til terrenget må opprettholdes
• bevaring av grøntområdene mellom husene
• tilstrebing av rettferdig fordeling av utbyggingsmulighetene, men ikke nødvendigvis
likhet, ettersom situasjonen for de enkelte boligene er svært forskjellig
• utbyggingene må være til minst mulig sjenanse for naboer, spesielt når det gjelder
solforhold og utsikt
• restriktiv holdning til detaljer og utførelse

Skisse fra reguleringsplanen.
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1.1 Prinsipper for utbygging
Utbyggingsplanen inneholder fire prinsipielle utvidelsesvarianter.
1. rene tilbygg på eksisterende halvprivat område
2. takoppbygg
3. innglassing eller innbygging av eksisterende balkong
4. utbygging av ekstra underetasje
På plankartet fra Plan- og bygningsetaten, datert 15.08.92, er det for hver enkelt rekkehusleilighet
angitt hvilke utbyggingsprinsipper som i utgangspunktet kan gjøres. Det vil så i hvert enkelt
tilfelle, ut fra bl.a. hensyn til brannkrav, naboer m.m. bli vurdert om utbygging kan skje.
Generelt gjelder at man aldri kan bygge ut hele fasadebredden på et rekkehus, og maksimalt 4
meter ut fra eksisterende huskropp. Samtidig skal utvidelsen alltid ligge innenfor eksisterende
ytre bygningslinjer (f. eks. ytterkant eksisterende balkong, ytterkant eksisterende utebod).
Eventuelt takoppbygg skal ikke omfatte mer enn 2/3 av boligbredden.
Utbygging av gavler vurderes i hvert enkelt tilfelle, og det skal da også tas hensyn til
utbyggingsmulighet for motstående gavl. Gavlutbygginger og annet som ikke er vist på plankart
datert 15.08.92 krever dispensasjonssøknad. (Jfr. Pkt.1 i prosedyre for utbygging.)
Fasadeendringer
Styret får med jevne mellomrom forespørsler om å få sette inn større vinduer både i blokker og
rekkehus. Ønsket er forståelig, men…
Vindusformater i Hallagerbakken, særlig det typiske spillet mellom større og mindre
vinduer i fasadene, er en vesentlig del av fasadekomposisjonen og gir bebyggelsen sitt
arkitektoniske særpreg. Som hovedregel vil styret derfor avslå søknader om endring av
vindusformat.
Utgangspunkt for alt vedlikehold i regi av borettslaget er at vinduer og dører skiftes mot
nye med tilnærmet samme utseende.
Utenfor hovedfasadene – på gavler eller tilbygg – kan nye vinduer og unntaksvis avvikende
formater vurderes.
Uansett vil innsetting av nye vinduer være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.
Prosedyren ved søknad om utbygging som er beskrevet herunder, skal følges.
1.2 Borettslaget i søknadsprosessen
Borettslag er i en spesiell situasjon når det gjelder søknadsprosessen mot kommunen: Det er
borettslaget som er tiltakshaver (byggherre) i enhver byggesak i borettslaget. Derfor er det
borettslaget ved styret som skal avgjøre om en søknad om utbygging skal sendes inn til
kommunen. Det er imidlertid andelseier, eller en av denne engasjert ansvarlig søker, som skal
sende inn søknaden og som er ansvarlig i forhold til Plan- og bygningsetaten. Vi er ikke naboer i
vanlig forstand iht. Plan- og bygningsloven. Likevel har borettslaget bestemt at "naboene" internt
i borettslaget skal varsles og at det skal være en "interngodkjenning" av styret i borettslaget av en
utbyggingssøknad før denne sendes inn til Oslo kommune. Dersom en søknad avslås av styret,
skal det ikke sendes søknad til kommunen.
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1.3 Tekniske forskrifter og krav til dokumentasjon i søknaden
Den som ønsker å bygge ut, må først sette seg inn i borettslagets regler for utbygging og innhente
relevant informasjon og grunnlagsmateriale fra Plan-og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune.
PBEs krav til tegningsmateriale og dokumentasjon skal følges, også for tegninger som leveres til
styret og naboer i borettslaget.
Utfyllende informasjon og veiledninger finnes på
• www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no og på hjemmesiden til Direktoratet for
byggkvalitet (DIBK) www.dibk.no
• PBEs kundetorg i Vahls gate 1 kan også anbefales.
De mest sentrale forskriftene en skal forholde seg til i en byggesak er følgende: Teknisk forskrift
(TEK) og forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK) med veiledning. Veiledningene blir
fortløpende oppdatert og lagt ut på DIBK sin hjemmeside.
Det kreves at andelseier som ønsker å bygge ut, engasjerer profesjonell hjelp, for eksempel
arkitekt, for bistand med tegninger og annen dokumentasjon.
Plan- og bygningsloven åpner for en forenklet søknadsprosess for enkelte typer utbygging som
kan foretas av byggherren selv, uten bistand fra profesjonell "ansvarlig søker".
Det er viktig å være oppmerksom på at byggherren i slike tilfeller selv overtar det fulle ansvaret
for at gjeldende lover og forskrifter overholdes både under prosjektering og oppføring av bygget.
Styret forbeholder seg retten til å pålegge andelseieren som søker om utbygging, å engasjere
profesjonell bistand.
1.4 Erfaringer og presedenser fra behandling av utbyggingssaker
Det er viktig å presisere at de prinsipielle utbyggingsmulighetene som er vist på planen, ikke gir
en automatisk rett til å foreta denne utbyggingen. Hver utbygging skal vurderes for seg fra sak til
sak.
I alle tidligere behandlede saker er det sterk presedens på at utbygging har blitt nektet eller krevd
redusert dersom eksisterende situasjon for nabo blir vesentlig forringet som følge av utbyggingen.
Det kreves at det legges ved søknadstegninger til nabovarselet for at naboen lettere skal forstå
hvordan utbyggingen blir.
Utsikt og solforhold er viktig i vårt borettslag. Tomten er grovt sett orientert mot nordvest, og
mange har lite sol i vinterhalvåret. Leilighetene er som regel gruppert i par. Dvs. at to og to
balkonger ligger inntil hverandre. Dersom nabo som ligger mot sola, ønsker å bygge ut sin fasade
tilsvarende ytterkant balkong, kan naboens balkong bli liggende i skygge store deler av dagen.
Noe som ofte har ført til klager på utbyggingen. Slike utbygginger har til nå blitt nektet. Derfor er
det en del utbygginger som bør utføres i to-spann.
1.5 Varmeteknisk anlegg
Følgende pre-aksepterte løsninger skal følges ved utvidelse av varmeteknisk anlegg i
rekkehusene:
1. Oppvarming av utvidet areal skal skje ved tilknytning til rekkehusets varmeanlegg.
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2. Radiator / gulvvarme skal tilknyttes som to-rørssystem.
3. Ved tilknytning av gulvvarme skal denne skilles ut fra varmeanlegget for øvrig med
varmeveksler.
4. Maksimal økning er satt til 600 W.
5. Radiator / varmeveksler skal dimensjoneres for Tur / retur - 70 / 50 °C.
6. Det skal benyttes termostatventil og forinnstillingsventil forhåndsinnstilt på 10 kPa.
7. Det skal benyttes samme type og fabrikat på termostathode som øvrige termostathoder i
rekkehuset.
8. Det skal benyttes stålrør ved tilknytning til varmeanlegg.
9. Det er ikke tillatt å endre varmeanleggets forhåndsinnstilte strupeventil.

2.

Prosedyre ved søknad om utbygging

Denne delen av veilederen gjelder primært søknadspliktige, større utbygginger av rekkehus i regi
av andelseieren.
Fremgangsmåte for den interne søknadsprosessen i borettslaget
1) Les Byggeveilederen nøye.
2) Valgfritt: Ta kontakt med styret for avklaring av eventuelle åpne spørsmål. Enkle
foreløpige skisser og beskrivelse av planlagt utbygging oversendes. Styret vil konferere
med Byggeutvalget. Styrets svar i denne fasen vil være veiledende og foreløpig med
forbehold om at endelig søknad skal vurderes når den foreligger.
3) Engasjer arkitekt til å utarbeide søknad med nødvendige tegningsvedlegg. Avklar om
arkitekt overtar rollen som ansvarlig søker eller om byggherre (andelseier) overtar
ansvaret selv. Vær klar over konsekvensene som følger med.
4) Når søknaden er klar:
• Lever nabovarsel til berørte naboer og gjenboere internt i borettslaget. Naboer skal
kvittere for mottatt nabovarsel, ikke samtykke eller kommentere på stedet. Eventuelle
merknader skal sendes skriftlig til styret innen 14 dager etter at nabovarsel er mottatt.
• Send komplett søknad til styret, rett etter at internt nabovarsel er levert.
Dokumentasjon skal være den samme som senere leveres til kommunen. Kvittering
for nabovarsel legges ved. Egenerklæring, som finnes sist i denne veilederen, skal
leveres underskrevet sammen med søknaden.
5) Styret skal involvere Byggeutvalget eller ekstern konsulent for behandling av søknaden.
Søknad vurderes i henhold til bl.a. plankart fra Plan- og bygningsetaten, hensyn til naboer,
tidligere sammenlignbare saker i Hallagerbakken borettslag og gjeldende lover og
forskrifter.
6) Det tilstrebes svar innen seks til åtte uker etter at søknaden er mottatt. I ferietiden –
sommer, jul og påske – kan behandlingstiden være lenger.
7) Dersom dokumentasjonen, særlig tegningsvedleggene, er mangelfull vil søknaden bli
avslått og behandlingen bli utsatt til komplett dokumentasjon foreligger. Ved store avvik
kan det også være nødvendig med nytt internt nabovarsel.
8) Dersom søknaden godkjennes på vilkår skal styret presisere hvilke vilkår som skal
ivaretas før søknaden sendes til kommunen og hvilke som skal følges opp under
detaljprosjektering og bygging.
Frister
• Søknad som ønskes ferdig behandlet før sommerferien skal senest være levert innen 5.mai
• Søknad som ønskes ferdig behandlet før jul skal være levert innen 5.november
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•

Nabovarsel som leveres ut like før eller i fellesferien i juli eller før jul skal ha forlenget
frist for merknader til 14 dager etter ferien slutter.

NB! Styret og Byggeutvalget har i utgangspunkt begrenset kapasitet til individuell veiledning,
møter og befaringer ifm private utbyggingssaker. Likevel ønsker styret en god dialog gjennom
søknadsprosessen for å unngå avslag og tidskrevende ekstrarunder. Følg veilederen og bruk
muligheter for avklaring av spørsmål i tidligfase!
Søknadsprosess til kommunen
1) Søknad til kommunen kan sendes etter at styret har godkjent utbyggingen internt
2) Hallagerbakken borettslag er tiltakshaver i byggesaken, mens andelseier, eller en av denne
engasjert ansvarlig søker, er ansvarlig i forhold til plan-og bygningsloven, og signerer
søknadsskjema. Ansvarsforholdet mellom andelseier og borettslaget ivaretas av signert
egenerklæring.
3) Det vises til plan- og bygningsetatens hjemmeside og kundetorg for informasjon om
kommunens krav til søknadsmateriale.
4) NB! Avklar med plan- og bygg om det for et konkret prosjekt er nødvendig med
nabovarsel av naboer i lovens forstand (nabotomter: skolen, naboborettslag, kommunen).
Disse naboer vil i mange tilfeller ikke være berørt av utbygginger inne i Hallagerbakken
borettslag.
Øvrige krav og anbefalinger ved private utbygginger
•

Alle utbyggingsplaner skal være i henhold til plankart fra Plan- og bygningsetaten (PBE)
datert 15.08.92 og gjeldende reguleringsbestemmelser.

•

Ved avvik fra plankartet krever PBE søknad om dispensasjon.

•

Tegningsunderlag bestilles hos plan- og bygningsetaten eller produseres etter oppmåling.
Styret kan ikke bistå med aktuelle tegninger.

•

«Berørte» naboer som skal varsles er leiligheter vegg i vegg og gjenboere på en eller
begge sider avhengig av utbygging.

•

Andelseier som bygger ut, må betale et utbyggingsgebyr til borettslaget.
Utbyggingsgebyret fastsettes av styret i hver enkelt sak. Gebyret skal dekke borettslagets
faktiske omkostninger i forbindelsen med behandling av søknaden.

•

Andelseier må selv bære alle utgifter i forbindelse med søknad/melding, herunder blant
annet utgifter til utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon og tegninger, samt alle
påløpende gebyrer i forbindelse med behandling av søknad/melding i PBE.

•

Styret vil fastsette størrelsen på tilleggsleien for leiligheter som er blitt utbygget/påbygget
etter at boligarealet har økt. Denne tilleggsleien skal dekke borettslagets økte kostnader til
ytre vedlikehold, forsikring, offentlige avgifter, eiendomsskatt og andre utgifter som har
sammenheng med påbygget.

•

I tråd med overordnete politiske føringer for bydelen skal oppvarming i Hallagerbakken
borettslag skje ved fjernvarme.
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•

Andelseier som bygger ut, plikter å følge de preaksepterte tekniske løsningene som er
beskrevet i dette dokumentet.

•

Byggingen må ikke igangsettes uten at endelig igangsettingstillatelse fra Plan- og
bygningsetaten i Oslo kommune foreligger. Kopi av igangsettingstillatelse sendes styret.

•

Andelseier står selv som oppdragsgiver og kontraktspartner for entreprenør/håndverkere
og overtar byggherreansvar i byggeprosessen. Andelseier må sørge for at håndverkeren
han engasjerer, følger borettslagets regler og eventuelle spesielle vilkår for prosjektet i
tillegg til gjeldende offentlige byggeregler. Dersom styret ser seg nødt til å gripe inn i en
utbygging på grunn av brudd på gitte vilkår, vil det være andelseieren som styret
kontakter. Styret vil normalt ikke gi direkte anvisninger til håndverkere som er engasjert
av en andelseier.

•

En andelseier som selv har nødvendig kompetanse til å utføre ansvarsbelagte arbeider i en
byggesak kan overta en formell rolle på samme vilkår som andre prosjekterende eller
utførende. Styret går ikke inn og vurderer enkeltpersoners fagkompetanse.
Dokumentasjon som er påkrevd av gjeldende lover og forskrifter må kunne forelegges. I
praksis vil det si at andelseieren må ha et foretak som er godkjent for ansvarsrett.

•

Utgraving under eksisterende bygningskropp, f.eks. utbygging av krypkjeller til
boligetasje, er den mest krevende type utbygging som kan være aktuell i Hallagerbakken.
Her gjelder følgende:
o Tradisjonell sprengning skal ikke benyttes
o Splitting eller wire-saging av fjell kan være aktuelle metoder. Pigging skal unngås
så langt som mulig av hensyn til støy og rystelser. Slike arbeider må kun utføres
av autoriserte firmaer som kan vise til relevant erfaring fra prosjekter i
eksisterende bebyggelse.
o Eksisterende fundamenter til bærevegger eller -søyler skal sikres. De må ikke
undergraves eller på annet vis svekkes. Det er utbyggers ansvar å få utført
nødvedig byggteknisk prosjektering.
o Dersom eksisterende bærekonstruksjoner skal erstattes må både midlertidig
støttekonstruksjon og den nye bærekonstruksjonen være prosjektert av rådgivende
ingeniør bygg (RIB).
o Søknaden skal redegjøre utfyllende for omfang av graving, valgt metode,
sikringstiltak under byggefasen m.m
o Det er andelseiers ansvar å dokumentere tilstand før utbygging både for egen
andel og naboenhetene. Dersom det oppstår skader på bygningene som følge av
utbyggingen vil disse bli vurdert opp mot dokumentert status før byggestart.
o Utførende firma må ha forsikring som dekker mulige skader som følge av feil eller
uhell under byggingen.

•

Fjellskjæring utenfor huset i forbindelse med en utbygging skal begrenses til et absolutt
minimum. Fjell i dagen i friområdene anses som miljøskapende element som skal
bevares. Dersom det unntaksvis må kuttes skal kuttlinjen være rett og presis. Wire-saging
er sterkt anbefalt.
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Egenerklæring
I forbindelse med min søknad2 om påbygging av min andel (nr ____________) i
Hallagerbakken _______, i Hallagerbakken borettslag forplikter jeg meg til følgende:

KRAV TIL TEGNINGER, HÅNDVERKERE OG FERDIGSTILLELSESTID
1. Byggeprosjektet skal gjennomføres i samsvar med godkjente tegninger i søknaden og
byggeforskrifter.
Påbygget blir borettslagets eiendom, men ved omsetning skal verdien av påbygget tilfalle
selger som en del av det totale vederlag for andelen.
2. Det skal som hovedregel kun brukes autoriserte håndverkere med sentral godkjenning.
VVS og elektriske arbeider skal alltid gjennomføres av autoriserte håndverkere.
3. Byggearbeidene skal stå utvendig ferdig senest 6 måneder etter byggestart.
Selges boligen i byggeperioden, skal det tas inn i kjøpskontrakten at kjøper er ansvarlig for
ferdigstillelse, eller for å føre boligen tilbake til opprinnelig standard kostnadsfritt for
borettslaget.
Ved overskridelse av frist for ferdigstillelse kan borettslaget ved styret kreve en bot på kr
1000,- pr. måned3. Styret kan anbefale at betaling av bot utsettes med angitt tidsfrist, dersom
det foreligger grunn til forsinkelsen som ligger utenfor utbyggers påvirkning.
ØKONOMISK ANSVAR
4. Undertegnede overtar ved utbyggingen det fulle økonomiske ansvar for byggeprosjektet og
for eventuelle skader byggingen medfører.
5. Dersom det på grunn av påbyggingen oppstår skade eller andre uregelmessigheter (for
eksempel sprekker eller fuktighet) på eksisterende bygninger, aksepterer jeg å dekke de
utgifter som går utover det borettslaget ellers ville dekket som normalt vedlikehold. Dette
gjelder når utbedring må skje for borettslagets regning og utgiftene ikke dekkes av
borettslagets ordinære bygningsforsikring. Samme ansvar gjelder også problemer som oppstår
eller kommer til syne etter at byggeperioden er avsluttet. Før sprengning eller andre tunge
byggearbeider settes i gang skal utbygger sørge for at nabohusene kontrolleres for eventuelle
skader som var før oppstart.
Bygningsmessige feil og mangler som måtte oppstå på nybygget, er likeledes utbyggers
ansvar.

2
3

Sidene med erklæringen kan kopiere/skrives ut, og gis styret etter initialene påført hver side og erklæringen er
underskrevet.
Styret fastsatte denne boten i februar 2007. Fra og med 2008 justeres beløpet i samsvar med konsumprisindeksen for undergruppe:
”Vedlikehold og reparasjon av bolig og fritidsbolig” i SSB’s statistikk.
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6. Utbygger skal betale et depositum som sikrer borettslagets økonomiske utgifter i de tilfeller
utbyggingen har forårsaket skade på borettslagets eiendom. Størrelsen på depositumet
fastsettes til kr 500,- pr. m2 som skal bygges ut2. Hvis utbygger kan vise til kontrakt med
entreprenør som kan fremlegge tilfredsstillende økonomisk sikkerhet, bortfaller depositumet.
HELSE, MILJØ og SIKKERHET
7. Alt byggearbeid skal skje i henhold til borettslagets husordensregler og byggherreforskriften.
I byggherreforskriften er det krav om helse, miljø og sikkerhet (HMS) som er viktig.
8. HMS-plan og Riggplan skal utarbeides av entreprenør og være godkjent av styret før arbeidet
igangsettes. Anleggsområdet skal om nødvendig sikres for utbyggers regning (jfr. HMSplan).
9. Byggearbeidet skal gjennomføres slik at naboleiligheter og deres uteareal ikke påføres skade
eller vesentlig ulempe. Utbygger er forpliktet til uten ugrunnet opphold å utbedre eventuelle
skader på naboeiendom og deres uteareal.
10. Dersom borettslaget påføres skader/utgifter som følge av anleggstrafikk, er dette utbyggers
ansvar.
11. Anleggstrafikken i forbindelse med utbygging må ikke hindre ferdsel inn/ut av borettslaget
for f. eks. beboere, utrykningsbiler og renovasjonsbiler.
12. Sprengning av fjell er ikke tillatt.
13. Grav/sprengmasse bringes fortløpende til godkjent fyllplass.
KONTROLL FRA BORETTSLAGET
14. Byggingen må ikke igangsettes uten at endelig "tillatelse til tiltak" fra Oslo kommune,
Plan- og bygningsetaten, foreligger. Kopi av igangsettingstillatelse sendes styret.
15. Borettslagets styre skal varsles for befaring på følgende tidspunkt:
• ved ferdig oppmåling/merking av utvendig hjørner og høyder for tilbygget
• før innsending av søknad om ferdigattest
16. Styret har fullmakt til å stoppe byggearbeidet dersom tegningene ikke blir fulgt. Før
innsending av ferdigmelding skal det avtales en ferdigbefaring med representant fra styret
som deretter skal skrive en rapport til styret. Eventuell påviste mangler skal utbedres før
ferdigmelding innsendes.
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GENERELT ANSVAR
17. Jeg er innforstått med at brudd på ovennevnte forpliktelser er å betrakte som vesentlig
mislighold i relasjon til min husleiekontrakt med borettslaget og at dette således kan få
konsekvenser for mitt leieforhold på lik linje med andre overtredelser av forpliktelser overfor
laget.
18. Grove brudd på byggereglene samt brudd på forpliktelsene i egenerklæringsskjemaet kan
dessuten føre til at byggearbeidene blir stoppet for kortere eller lengre varighet. Eventuelle
kostnader forbundet med dette er utbyggers ansvar.

Hallagerbakken, den ……………………..
……………………………………………………………………..
Sign.
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