
Brukerhåndbok 
for utbygginger



BRUKERHÅNDBOK FOR UTBYGGINGER

Denne brukerhåndboken beskriver alle de krav borettslaget stiller til en utbygging og 
en praktisk veileder i alle faser av en byggesak. 

Munkerudsletta borettslag lagde i 2001 den første utgaven av «Brukerhåndbok for 
byggesaker». Boken har vært en god veileder for andelseiere som har ønsket å utvide sin 
egen andel. Den som bygger ut, bygger ut på vegne av borettslaget. Derfor stiller fellesskapet 
strenge krav til utbyggingen. En utbygging av en andel skal ikke føre til at de andre 
andelseierne får økte kostnader som følge av utbyggingen.

Siden den første utgaven kom, har det vært mange endringer i relevant lovverk. Styret satte 
i gang arbeidet med denne utgaven av brukerhåndboken i 2014. Både den første og denne 
utgaven er utarbeidet av OBOS prosjekt i samarbeid med juristene i OBOS. 

Denne utgaven har en vesentlig endring. Den som ønsker å bygge ut vil være tiltaks-haver, 
og dermed byggherre for utbygging med alt det medfører av byggherreansvar. Det stilles 
strenge krav til alle som skal utføre prosjektering og byggearbeider samt at styret skal ha all 
dokumentasjon i alle faser av byggesaken.

Når byggesaken er gjennomført og ferdigattesten foreligger vil borettslaget ta over tilbygget og 
ha vedlikeholdsansvaret på tilbygget i samsvar med borettslagets vedtekter.

Lykke til med utbyggingen!

Oslo, 17.02.2017, 
Styret i Munkerudsletta borettslag
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1 GENERELT 

1.1 Beskrivelse for bruk av dette dokument 
Boken er delt inn i 9 kapitler hvor de 3 første tar for seg overordnede 
saker. De neste 4 er fasebestemt og til slutt er det 2 kapitler som 
omhandler våtrom og ildsteder. Det er utarbeidet sjekklister for hver del 
av byggesaken. Disse skal andelseier kvittere for når de enkelte punkter 
er gjennomført, og sjekklistene vil inngå som del av dokumentasjonen av 
bygningsarbeidene.  
 
Det forutsettes at andelseier knytter til seg rådgivere som hjelper til med 
utførelsen av byggesaken, slik at denne boken tar ikke for seg hvordan 
ting skal gjøres, bare hva som skal gjøres. 
 

1.2 Bakgrunn 
Bakgrunnen for utarbeidelsen av denne håndboken er behovet for en 
veileder i forbindelse med utbygginger av borettslagets rekkehus. Det har 
vist seg at ikke alle tilbyggene er utført bygningsmessig korrekt og skader 
har oppstått. For å forebygge skader ved fremtidige utbygginger har 
styret funnet det nødvendig å stille større krav til kontroll og 
dokumentasjon av de utbygginger som skal gjøres. 
 
Når det oppstår skader i rekkehus som har skiftet eier, kan 
ansvarsforholdet for skader bli vanskelig å avklare. Etter borettslagets 
vedtekter ligger ansvaret for tidligere utbygginger og eventuelle byggefeil 
på den andelseier som til enhver tid eier andelen. Ansvar for vedlikehold 
og reparasjoner er fordelt mellom andelseier og borettslaget i 
borettslagets vedtekter.  
 
Borettslaget ser det som meget viktig at boligene skal kunne tilpasses 
individuelle behov. Derfor er det utarbeidet en bebyggelsesplan for 
området, der det fremgår en rekke forskjellige utbyggingsvarianter.  
 
For å ivareta kvaliteten på tilbyggene settes det en del krav til de 
involverte i prosjektet. Dette dreier seg i første rekke om at alle aktører 
som medvirker skal være godkjent for det arbeidet de utfører, slik at en 
sikrer at både prosjektering og utførelse er i henhold til gjeldende krav og 
forskrifter, samt at arbeidene er av god håndverksmessig kvalitet. 
  
Det er også viktig at hensyn til helse, miljø og sikkerhet ivaretas ved å 
stille krav til de firma som skal gjennomføre arbeidet.  
Se mer om dette i pkt. 4. 
 
 

1.3 Husleie 
Det vil bli en økning i husleien for alle som bygger ut rekkehuset sitt. 
Tillegget i husleien beregnes ut i forhold til antall påbygd kvm BRA 
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(bruksareal) og skal benyttes til å dekke borettslagets økte utgifter til 
løpende vedlikehold, forsikringer mm.  
 
Det skal fremgå av nye plantegninger hvor mange kvm som andelen er 
utvidet med.  
 
Umiddelbart etter ferdigstillelse av arbeidene skal andelseier v/ansvarlig 
søker, sende inn søknad om ferdigattest for tiltaket. Når ferdigattest 
foreligger skal styret sende en kopi av denne til forvaltningskonsulenten i 
OBOS, slik at ny husleie kan beregnes på grunnlag av økning i 
bruksareal for andelen. 
 
 
 

2 ORGANISASJON 

2.1 Organisasjonsplan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offentlige etater Andelseier  
Tiltakshaver 

Ansvarlig søker 

Ansvarlig 
prosjekterende / 
rådgiver 

Ansvarlig 
utførende / 
Entreprenører 

Ansvarlig 
kontrollerende/ 
Uavhengig kontr. 

Munkerudsletta brl. 
v/ styret 
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2.2 Ansvarsforhold 
Den aktuelle andelseier er tiltakshaver, og dermed byggherre i 
byggesaken. Det er avgjørende at offentligrettslige krav i Plan- og 
bygningsloven med forskrifter blir overholdt, derunder brannkrav og krav i 
kommunens regulerings- og bebyggelsesplan.  
Andelseier står ansvarlig for sitt prosjekt overfor borettslaget, nærmere 
definert nedenfor, og for at utbyggingen følger offentligrettslige krav.  
 
Andelseier er videre ansvarlig for å engasjere foretak med godkjenning 
innen sitt fagområde for utførelse av de ulike arbeidene. Med 
godkjenning menes enten sentral godkjenning (oversikt over sentralt 
godkjente foretak finnes på: https://sgregister.dibk.no/ ) eller tilstrekkelig 
dokumentasjon på at firma har den nødvendige faglige kompetanse for 
tiltaket (for eksempel mesterbrev), samt egne kvalitetssikringssystemer 
iht. SAK kap.10. 
For å velge seriøse firma, er det lurt å be om skatteattest, cv og sjekke 
referanser før kontrahering.   
 
I noen byggesaker, kreves uavhengig kontroll. Dette vil være andelseiers 
ansvar, se pkt. 4.1. 
 
Styret i borettslaget forbeholder seg retten til å engasjere et byggeteknisk 
kontrollforetak til å forestå kontroll utover offentlige krav til uavhengig 
kontroll. Eventuelle avvik skal utbedres snarest. Skulle kontrollen 
avdekke avvik som må rettes opp, kan styret kreve at ny kontroll 
gjennomføres etter at avviket er utbedret. 
Alle kostnader til kontrollforetaket skal dekkes av andelseier.  
 

2.3 Øvrige forutsetninger 
Borettslaget skal ikke under noen omstendigheter få økonomiske 
belastinger som følge av utbyggingen. Søker plikter å dekke alle utgifter 
som relateres til utbyggingen. 
 

2.4 Taktekking 
Erfaringen fra omtekking av takene og utskifting av beslag i 2015, viste at 
taktekking av nye tilbygg er blitt mangelfullt utført og med dårlig 
håndverksstandard.   
 
Borettslaget stiller derfor krav til at det ved nye utbygginger kun skal 
benyttes samme taktekkingsfirma som utførte takrehabiliteringen i 2015.   
 
Dette kravet gjelder inntil videre. 
 
 

https://sgregister.dibk.no/
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2.5 Adresseliste 
 
Firma /adresse Prosjektansv. 

Saksbehandler 
Telefon 
E-post 

Org. 
nummer 

Tiltakshaver: 
Andelseier 
 

 
Andelseier 
 

 
 

 

 
 

Uavhengig kontrollforetak  
SHA repr. / for eksempel 
OBOS Prosjekt A/S 
Pb.6666 St. Olavs pl. 
0129 OSLO 

 
 
NN 

2286 5500 
http://www.obosprosjekt.no/ 

 

 
931536532 

Ansvarlig søker 
 
 
 
 

   

Arkitekt: 
 
 
 
 
 

   

Rådgivende ingeniør: 
 
 
 
 
 

   

Entreprenør: 
 
 
 
 
 

   

Rørlegger: 
 
 
 
 

   

Elektriker: 
 
 
 
 

   

Taktekker (skal benyttes): 
Eidsvoll Taktekking AS 
Skinnstudumpa 6 
2071 DAL 
 
 

 
Dag Olsen 

 
9514 8244 
Et-tak@online.no 

 
991 98 773 

Eventuelle andre fag som  
murer, graver  

   

 

mailto:Et-tak@online.no
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3 ØKONOMI 

3.1 Oversikt over kostnader som skal dekkes av Andelseier 
 
Type kostnad Beskrivelse Antatt kostnad Ansvarlig 
Plan og Bygningsetaten 
 

Byggesaksgebyrer 
Se Oslo kommune:  
Gebyrregulativ for plan og byggesaker 
 

  Andelseier 

Hafslund Nett  Evt. kostnader til økning av 
hovedsikring og flytting av kabler. 

  
 

Andelseier 

Telenor / Canal Digital Evt. kostnader til flytting av kabler 
  

 Andelseier 

OBOS Prosjekt A/S 
 

Eventuell kontroll av byggearbeid iht. 
avtale 

  Andelseier 

OBOS Prosjekt A/S Eventuell prosjekt og byggeledelse.  
Bistand til andelseier etter evt. avtale 

 Andelseier 
 

Arkitekt/ansvarlig søker Honorar  Andelseier 

Rådgiver 
bygningsteknikk 

Honorar  Andelseier 

Rådgiver brannteknikk 
 

Honorar  Andelseier 

Øvrige rådgivere  
 

Honorar  Andelseier 

Entreprenør 
 

Kontraktsbeløp  Andelseier 

Rørlegger 
 

Kontraktsbeløp  Andelseier 

Elektriker Kontraktsbeløp  Andelseier 
 

Eventuelle andre fag Kontraktsbeløp  Andelseier 
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4 PLANLEGGINGSFASEN 

4.1 Beskrivelse 
• Andelseier skriver en søknad til styret vedrørende tilbygg, der det 

fremgår hvilket alternativ som ønskes bygget (Kfr. bebyggelsesplan 
datert 22.11.00). 
 

• Styret behandler henvendelsen i første styremøte og gir sin tillatelse så 
sant utbyggingen er i samsvar med bebyggelsesplanen.  

 
• Hvis det er et søknadspliktig tiltak, må andelseier engasjere et ansvarlig 

foretak som søker for hele byggesaken, fram til mottatt ferdigattest. 
 

• Prosjektering: Andelseier skal i denne fasen engasjere ansvarlig 
prosjekterende i nødvendig omfang. Hvilke fag dette omfatter kan variere 
fra sak til sak, men vil som regel gjelde arkitekt for prosjektering av ny 
løsning, beregning av bygningskonstruksjon med fundamentering (RIB), 
og brannsikkerhet (RIBr). Alle tekniske løsninger i prosjektet skal være 
iht. gjeldende forskrifter og preaksepterte løsninger. 
 
Merk! Arkitekt kan ivareta både funksjon som ansvarlig søker og 
prosjekterende. 
 

• I de tiltak som pålegges uavhengig kontroll, er det Andelseier sitt ansvar, 
som tiltakshaver, å engasjere foretak for kontroll. Hvilke arbeider som 
krever uavhengig kontroll, vil fremgå i saksforskriften, SAK  kap. 14. 
 

• Styret skal ha kopi av alle saksdokumenter i tiltaket, uansett om 
arbeidene er søknadspliktige eller ikke. 

 
• Først når tillatelse til tiltak er mottatt, kan arbeidene igangsettes. 

Prosjektet går da over i byggefasen. 
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5 BESTILLINGSFASE FOR UTFØRELSE  

5.1 Kort redegjørelse – Styrets forutsetninger  
 

• Andelseier skal engasjere firma med godkjenning innen sitt fagområde, 
som beskrevet i pkt. 2.2.  

 
• Andelseier skal sørge for skriftlig kontrakt med de valgt entreprenør, der 

omfang av arbeider, kvalitet på leveransen, kontraktssum, oppstart og 
sluttdato er klart definert. Kontrakt skal baseres på Lov om 
håndverkertjenester: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-63 
Skjema for kontrakt kan lastes ned fra Forbrukerrådets hjemmeside: 
http://fbrno.climg.no/wp-content/uploads/2015/09/Forbrukerrådets-
kontrakt-for-håndverkertjenester-24.11.15.pdf 

 
• Det stilles også visse krav til innholdet av kontrakten med utførende 

entreprenør. Konferer punkt 5.2 
 

• I kontrakt med utførende firma, skal Andelseier sørge for at 
entreprenøren har et system som sørger for at ikke arbeidene går ut over 
sikkerheten for øvrige beboere i borettslaget. Konferer punkt 5.2. Helse 
Miljø og Sikkerhet. 

• Utførelse, materialer, dimensjoner og farger skal være som i bygget for 
øvrig og iht. borettslagets retningslinjer. Fargekodene finnes på 
borettslagets nettsider eller kan fås ved henvendelse til styret. Det skal 
brukes normal norsk handelsvare. Ved eventuell flytting og gjenbruk av 
vinduer, kledning, beslag og annet som tilhører styrets vedlikeholdsplikt 
skal styret konsulteres i god tid før oppstart. 

 
• Dersom arbeidene vil vare over 30 dager, eller den forventede 

arbeidsmengde vil overstige 500 dagsverk, skal Andelseier sørge for at 
entreprenør sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet, senest 1 uke 
før oppstart. Skjema kan lastes ned her: 
http://www.arbeidstilsynet.no/skjema/index.html?tid=207271 

 
• Alle dokumenter som fremgår av punkt 5.2 skal være avklart før bygging 

kan begynne. 
 

• Etter ferdigstillelse skal området settes i samme stand som før 
byggearbeidet ble på begynt. Andelseier skal påse at istandsetting av 
fellesarealer / grøntanlegg etter ferdigstillelse av arbeider, er medtatt i 
kontrakt. Det bør avtales bøter for ulike type skade (trær, busker, 
gressplen, kantstein/heller osv.) Hvis ikke, vil Andelseier selv være 
ansvarlig for å bekoste eventuell istandsetting av fellesarealer. 
 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-63
http://fbrno.climg.no/wp-content/uploads/2015/09/Forbrukerr%C3%A5dets-kontrakt-for-h%C3%A5ndverkertjenester-24.11.15.pdf
http://fbrno.climg.no/wp-content/uploads/2015/09/Forbrukerr%C3%A5dets-kontrakt-for-h%C3%A5ndverkertjenester-24.11.15.pdf
http://www.arbeidstilsynet.no/skjema/index.html?tid=207271
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• Andelseier er ansvarlig for alle skader som oppstår som følge av at 
boligen er påbygd etter at borettslaget ble oppført, herunder eksempelvis 
at drenering, vann, strøm, kloakk og tilsvarende må fungere som 
opprinnelig oppført. Ansvaret innebærer plikt for Andelseier til, uten 
ugrunnet opphold, å foreta utbedring av slik eventuell skade for egen 
regning.  
 

• Andelseier er ansvarlig for tilbygget inntil ferdigstillelse er meldt styret, 
dette inkluderer forsikringsmessige forhold. Dersom borettslagets 
forsikring dekker skaden, belastes andelseieren for egenandelen. 

 
• Andelseier plikter å følge eventuelle pålegg fra borettslaget ved styret. 

Ved eventuelle tvister eller uenigheter med Styret, vil Styret kunne søke 
råd hos juridisk avdeling i OBOS for Andelseiers regning med bakgrunn i 
at borettslaget ikke skal bli påført kostnader som følge av utbyggingen. 
 

5.2 Krav til dokumentasjon/kontrakter 
 
Krav til utførende entreprenør  
Dokumentasjon på sentral godkjenning eller annen dokumentasjon iht. 
pkt. 2.2. skal fremlegges. 
 
Krav til utført arbeid. 
Det stilles krav til samtlige arbeider at de utføres iht.: 

• gjeldende lover og forskrifter / eks. TEK 10  
• Norsk Standard,  
• preaksepterte løsninger, jf. Sintef Byggforsk / NBI-blader,  
• produsenters anbefalinger.  

Er det motstrid mellom disse, skal gjelder dokumentene i nevnte 
rekkefølge.   
 
Våtrom:  
 
Omfatter arbeidene våtrom, skal våtromsnormen legges til grunn. Se pkt. 
8 vedr. våtrom. 
 
Piper:  
 
Omfatter arbeidene piper, se pkt, 9 vedrørende piper og ildsteder. 
 
Garanti 
 
Det skal stilles garantier i byggetiden.  
 
Garanti nedregnes etter vanlige regler. 
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Reklamasjonstid. 
 
Det stilles krav til vanlig reklamasjonstid på arbeidene, minimum 5 år iht. 
lov om håndverkertjenester for forbruker. Andelseier plikter å sikre at 
dette ivaretas i kontrakten med valgt entreprenør.  
 
Forsikring 
 
Byggmesteren skal fremlegge bekreftelse fra forsikringsselskap på 
ansvars- og prosjektforsikring i byggetiden. Andelseier skal avklare med 
borettslagets forsikringsselskap om det stilles krav til tilleggsdekninger på 
grunn av utbyggingen, og bestille/betale denne. 
 
Hvis entreprenør har kombinert forsikring, skal denne være på minimum 
3x kontraktssum. 
 
Forsikringspolisene skal oversendes til styreleder for kontroll før 
bygningsarbeidene kan starte. 
 
Helse Miljø Sikkerhet 
 
Det er en klar målsetting at alt arbeid utføres slik at beboerne i 
borettslaget, og andre som ferdes i området, ikke blir utsatt for skader i 
forbindelse med arbeidene.  
 
Andelseier skal påse at valgt entreprenør har en plan som viser de 
risikofaktorer som er knyttet til arbeidene og hvilke sikringstiltak 
entreprenør skal iverksette for å forebygge uhell. Planen skal sendes 
styret for kontroll før arbeidene kan starte. 
 
Fremkommelighet i borettslagets fellesområder skal opprettholdes. Gang 
og kjøreveier må ikke sperres for alminnelig ferdsel. Dette gjelder også 
ved lagring av materialer. Spesielt skal det tas hensyn til at barn leker i 
området og tilgjengelighet for utrykningskjøretøy skal ivaretas.  
 
Byggeplassen skal sikres mot "uvedkommende" med min. 2 m høye og 
sammenmonterte byggegjerder når det utføres arbeider i 2 plan.   
 
Ved transport til og fra byggeplass skal det alltid være "ryggemann" til 
stede ved rygging. 
 
Arbeidsplassen og fellesområdene skal være ryddet ved arbeidets slutt 
den enkelte arbeidsdag. 
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Fremdriftsplan / Kontrollplan 
 
Det skal utarbeides fremdriftsplan som varighet for de ulike arbeidene i 
prosjektet, avtalt oppstartdato og ferdigstillelsesdato. Planen sendes 
styret og kontrollerende foretak før oppstart slik at de kan planlegge når 
kontroller og eventuell stikkprøver skal foretas.  
 
Det forutsettes at arbeidet blir avsluttet så fort som mulig og uten 
unødige forsinkelser etter arbeidets påbegynnelse. Ved forsinkelser på 
over tre måneder skal utbyggeren varsle styret skriftlig så raskt som 
mulig om forsinkelsen. 
 
Arbeidstid og støyende arbeider 
 
Arbeidstid bør avklares med entreprenøren på forhånd.  
 
Normal arbeidstid er hverdager, mandag til fredag, mellom kl.07 og 17.   
 
Støyende arbeider bør begrenses til tidsrommet mellom kl.8 og 16, og 
naboer varsles på forhånd. 
 
Ved eventuelt nødvendig arbeid på lørdager skal arbeidet ikke 
påbegynnes før kl. 0900 og avsluttes senest kl. 1500.  
 
Det skal ikke arbeides på søn - og helligdager. 
 

5.3 Sjekkliste for bestillingsfasen 
Aksjon Dato Sign 
Andelseier må sørge for ansvarlig utførende entreprenør 
for arbeidene. 

  

Andelseier må sørge for oversendelse av garanti og 
forsikringspoliser fra entreprenør til styret for kontroll. 

  

Andelseier må sørge for at forhåndsmelding sendes 
Arbeidstilsynet. (hvis dette kreves, konf. pkt. 5.1.) 

  

Egenerklæring om KS-system fra entreprenør fremlegges. 
Videresendes styret. 

  

HMS-plan fra entreprenør fremlegges. Videresendes 
styret. 

  

Fremdriftsplan/kontrollplan fremlegges. Videresendes 
styret. 

  

Avtale om FDV-dokumentasjon (drifts- og vedlikeholds-
instruks) fra utførende firma for de ferdige arbeidene / 
produktene. 
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6 BYGGEFASEN 

6.1 Kort redegjørelse 
Oppstart byggearbeider forutsetter at det foreligger tillatelse til 
igangsetting av tiltak fra bygningsmyndighetene, og styret har mottatt 
kopi av tillatelse. 
 
Utbyggingen må være i tråd med de tegninger som ble fremlagt for styret 
da søknaden ble behandlet og samme tegninger må ligge til grunn for 
søknaden til Plan- og bygningsetaten. 
 
I byggetiden skal andelseier føre nøye tilsyn med de håndverkere som er 
engasjert. Andelseier plikter selv å rydde opp daglig dersom 
naboandeler/fellesarealer skulle belastes med avfall, beskadiges eller 
påføres urimelige ulemper.    
 

6.2 Sjekkliste for byggefasen 
Aksjon Dato Sign 
Varsling av styret og berørte naboer så tidlig som 
mulig før oppstart. 

  

Varsle styret og kontrollforetak om eventuelle 
endringer i fremdriftsplanen. 

  

Varsling av naboer ved støyende arbeider. 
 

  

Se etter at borettslagets reglement blir fulgt opp, i 
første rekke på støy og avfallshåndtering. 

  

Følge med på evt. beskadigelse av fellesarealer. 
 

  

Påse at avfall kjøres bort. Hvis ikke entreprenør 
besørger dette, er andelseier ansvarlig for bortkjøring. 
Bygningsavfall skal ikke kastes i borettslagets 
beholdere/containere.  

  

Følge med og bruke sunn fornuft. Husk at området 
vårt skal være en trygg plass hvor barn ferdes.  

  

 

6.3 Ferdigstillelse 
 
Når utbygging er ferdig, har andelseier ansvaret for at søknad om 
ferdigattest sendes inn til plan- og bygningsetaten.  
 
Det er ikke tillatt å ta i bruk utbyggingen før ferdigattest er mottatt, eller 
søknaden har ligget til behandling lenger enn fastsatte frister.  
 
Endringer i elektrisk anlegg skal dokumenteres med samsvarserklæring 
fra ansvarlig installatør. Kursfortegnelse i tavle skal oppdateres hvis det 
er gjort endringer. Disse dokumenter skal følge boligen ved eierskifte. 
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Overlevering av FDV-dokumentasjon  
 
Dokumentasjonen skal beskrive for riktig vedlikehold for 
kontraktsarbeidet og inneholde: 
• En oversiktlig liste/tabell eller lignende som innenfor hver enkelt bygningsdel 

viser følgende innhold: 
• Type overflatebehandling. 
• Produktnavn. 
• Leverandør med adresse, tlf. nr. og kontaktperson. 
• Spesifikasjon over tekniske data for levert utstyr. 
• Datablad/brosjyreblad for alle anvendte produkter. 
• Protokoller fra prøving, innregulering og måling. 
• Samsvarserklæring og sluttkontroll for hver leilighet. 
• Som bygget-tegninger. 
Dokumentasjonen skal være i avtalt format: 2 stk minnepinner. 
 
Sluttbefaring med overtakelsesprotokoll 
 
Overtakelse fra entreprenør skal dokumenteres med særskilt protokoll 
som undertegnes av andelseier og byggmester. Alle forhold knyttet til 
utbyggingen skal være oppgjort før overtakelse skjer.  
 
Alle mangler som ble påpekt under ferdigbefaring skal være kvittert ut før 
borettslaget vil overta vedlikeholdsansvar for bygningen. Borettslagets 
plikt til vedlikehold strekker seg ikke lenger enn til det som fremkommer 
av borettslagets vedtekter. 
 
Reklamasjoner på feil og mangler 
 
Reklamasjonstid skal være 5 år, og gjelder fra dato for overtakelse av 
arbeidene (dato for overtakelsesprotokoll) 
 
I reklamasjonstiden har andelseier en særskilt plikt til å følge opp og 
reklamere til ansvarlig entreprenør på feil som måtte oppstå.  
 
Ved manglende reklamasjoner kan andelseier selv måtte bekoste 
utbedringene.  

6.4 Sjekkliste for avslutningsfasen 
 

Aksjon Dato Sign 
Innsendelse av søknad om ferdigattest.  
Kopi av mottatt ferdigattest sendes styret. 

  

Andelseier er ansvarlig for å utbedre evt. skader på 
fellesområdene.  

  

Overlevering av FDV-dokumentasjon i 2 eksemplarer:1 
sett til andelseier og 1 sett til styret.  

  

Sluttbefaring med overtakelsesprotokoll og  
utkvitterte mangellister. Videresendes styret. 

  

Reklamasjoner på eventuelle feil og mangler følges 
opp i reklamasjonstiden. 
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7 DOKUMENTASJON 

7.1 Kort redegjørelse 
Dokumentasjon fra samtlige faser av prosjektet er viktig, både som 
grunnlag for å kontrollere at arbeidene er planlagt og utført på riktig måte, 
og for å sørge for at alle krav i forhold til offentlige myndigheter er 
ivaretatt.  
 
Andelseier er pliktig til å innhente og ta vare på nødvendig 
dokumentasjon. I tillegg skal styret oversendes kopi av dokumentasjon i 
listen nedenfor. 
Dokumentasjon vil også være viktig ved en eventuell reklamasjon. 
 

7.2 Dokumentasjonsliste 
Følgende dokumentasjon skal være overlevert til styret. 
 
Dokumentasjon Frist 
Kopi av søknad om tillatelse til tiltak 
 

 

Kopi av mottatt rammetillatelse 
 

 

Kopi av mottatt igangsettingstillatelse 
 

 

Andelseiers sjekklister, utkvitterte. 
 

 

Entreprenørens sjekklister, utkvitterte. 
 

 

Rapporter fra kontroller. 
 

 

Oppdatert adresseliste for alle involverte parter i prosjektet, 
med angivelse om hvilke arbeider den enkelte har utført. 

 

Tegninger 
 

 

FDV-dokumentasjon  
 

 

Overtakelsesprotokoll med eventuell mangelliste, utkvittert. 
 

 

Mottatt ferdigattest. 
 

 

Kopi av varsling til forsikring om ferdigstillelse. 
 

 

Kopi av brev til OBOS Forvaltning angående beregning av 
husleie. 

 

 

8 VÅTROM 
 
Når det gjelder oppussing eller utvidelse av eksisterende våtrom, skal 
dette meldes til kommunen i den grad gjeldende regelverk krever dette.   
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En skal likevel alltid søke styret om tillatelse.  
 
Nyetablering av våtrom med sluk er meldepliktig til Plan - og 
Bygningsetaten. Kvaliteten på arbeidet er meget viktig i slike rom derfor 
må det brukes godkjente fagfolk til disse arbeidene.  
 
Krav i Byggebransjens våtromsnorm skal følges.  
 
Ved påstøp og varme i gulv må det gjøres statiske beregninger for å 
vurdere forsterkning under gulv.  
 
Alle nye utvendige rør skal isoleres og varmekabler benyttes. Vannrør 
skal ikke kasses inn i yttervegg. Vegghengt toalett på yttervegg skal gis 
tilstrekkelig varmetilførsel, gjelder og tilførselsrør.  
 
Det skal utvises spesiell aktsomhet ved sammenknytning av avløpsrør på 
gulvenes underside. Dette er erfaringsmessig svake punkter både der rør 
går ut gjennom gulv og kobles sammen med rør som går ned i grunnen 
 
Det er viktig å ivareta brannsikkerheten ved rørgjennomføringer fra 
leilighet til leilighet (hver leilighet er en egen branncelle, konf. 
byggeforskriften). Brannsikring av sluk og rørføringene må prosjekterers 
og dokumenteres. 
 
Ved omfattende våtromsrehabilitering skal stoppekranens tilstand 
vurderes. Original stoppekran skal byttes. Ny stoppekran skal monteres 
synlig og lett tilgjengelig for inspeksjon, bruk og eventuelt bytte.  
Adkomstluke skal merkes tydelig.  
 
Obos Prosjekt AS kan på vegne av Munkerudsletta borettslag utføre en 
visuell sjekk og kontroll av tilbygget som nærmere beskrevet i bilag 1. 
Kontrollen bekostes av andelseier som nærmere beskrevet i vedlegget. 
Eventuelle avvik og mangler som påpekes etter kontroll, skal utbedres 
snarest.  
 
Det gjøres oppmerksom på at andelseier er fullt og helt ansvarlig for at 
eventuelle påpekte mangler fra kontrollene lukkes og er en forutsetning 
for at tilbygget skal anses som ferdigstilt. 
 
Til slutt skal det utarbeides dokumentasjon for de arbeidene som er 
utført. Her skal inngå alt relevant iht. kapittel 7.2 dokumentasjonsliste. 
 
 

9 ILDSTEDER 
 

Etablering av ildsted (peis, vedovn eller lignende) er ikke 
byggemeldingspliktig, såfremt det ikke skal etableres ny pipe på huset.   
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Montering av nytt pipeløp er å anse som teknisk installasjon og er 
søknadspliktig.  
 
Andelseier søker styret om tillatelse til å montere pipe, styret godkjenner, 
andelseier sender søknad om tillatelse til Plan og bygningsetaten.  
 
Det settes krav fra feievesenet om bruk av godkjente fagfolk.  
 
Fagmannen skal etter at arbeidene er ferdig sende inn melding om dette 
til feievesenet med kopi til styret, slik at ildstedet/pipa blir registrert.  
 
Om ildsted blir demontert skal styret og feievesenet varsles. 
 
Dokumentasjon for godkjent fagmann sendes styret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt borettslaget: 
 

styret@munkerudsletta.no 
 

Munkerudsletta borettslag  
v/OBOS forretningsfører 

Postboks 6666 St.Olavs plass 
0129 OSLO 

 
Orgnr: 950 016 418 

 
Styreleder: Gunnar Aanonsen 

Mobil: 922 06 125 
styreleder@munkerudsletta.no 



NOTATER:



Munkerudsletta borettslag er et av Oslos flotteste eksempler på borettslag fra 70-årene hvor 
arkitekten har skapt et godt sosialt bomiljø for både barn, voksne og eldre. Borettslaget vårt 
har bilfri vei og stier, felles parkering, flotte lekeplasser, grillplasser, grenser mot en fredet 

grønn lunge som er en av Oslos best bevarte urskoger.

Munkerudsletta borettslag 
v/OBOS forretningsfører

Postboks 6666 St.Olavs plass
0129 OSLO

Orgnr: 950 016 418

munkerudsletta.no
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