
Vedlikehold i borettslaget fremover 
Sak til styremøte mandag 7. desember 2020. Diskusjonsgrunnlag utarbeidet av 

styreleder.  

Hensikten med denne saken er gjennomgå noen sentrale sider ved vedlikehold i borettslaget. I tillegg 

er det skissert en videre prosess. Avslutningsvis er det også et forslag til hvordan vi håndterer 

vedlikehold og særlig kostnadsspørsmålene fremover. 

Hensikten er ikke å konkludere, det må generalforsamlingen gjøre. Det er imidlertid viktig at en sak til 

generalforsamlingen er godt forberedt. 

De siste årene er det gjort en del større og mindre løft i borettslaget. Det største var kanskje 

rehabiliteringen av fasadene. I tillegg er de gamle søppelskurene byttet ut og alle postkassestativene 

er fornyet. Samtidig gjenstår det vesentlige vedlikeholdsbehov. 

Så langt vi har oversikt er det følgende vedlikeholdsbehov i borettslaget: 

- Fasadene må males 

- Det er uklart om takene må rehabiliteres, uklart nå noe sist ble gjort 

- Dreneringen må skiftes. Denne er nå snart 70 år gammel. Her er det noe variasjon i 

borettslaget 

- Bunnrørene må skiftes. Bunnrørene (og i mange tilfeller grenrørene) er snart 70 år gamle. 

Det rettslige utgangspunktet – vedlikeholdsplikten 
Det kan virke litt voldsomt å gå gjennom det rettslige sidene her, men disse har betydning for hvilket 

handlingsrom borettslaget har og hvilke løsninger som er mulige for å håndtere 

vedlikeholdssituasjonen. 

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

vedlikeholdsplikt: 

(1) Andelseigaren skal halde bustaden i forsvarleg stand. 

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

utstyr, apparat og innvendige flater i bustaden. 

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

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

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

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

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

eller leidningar som er bygde inn i berande konstruksjonar. 

(4) Vedlikehaldsplikta gjeld òg utbetring av tilfeldig skade. 

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

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

fastlegging av plikta. 

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

vedlikeholdsplikt: 



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

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

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

andelseigar. 

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

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

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

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

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

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

unødig ulempe for andelseigaren eller annan brukar av bustaden. 

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

av paragrafen her. 

De viktigste poengene i denne saken er: 

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

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

vedlikeholdsplikten i det konkrete tilfellet er lagt på andelseierne. 

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

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

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

gjøres i vedtektene. 

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

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

overholder vedlikeholdsplikten. 

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

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

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

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

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

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

gitt eksklusiv bruksrett til. 

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

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

drenering. 

Ut over det rent rettslige bør vi også ta hensyn til at bygningsmassen i borettslaget er verdifull og den 

er våre hjem. Det skulle egentlig bare mangle at vi ikke sørget for ordentlig vedlikehold. 

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

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

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



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

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

at dreneringen bør skiftes. Samtidig har de fleste deler av en bolig en anbefalt eller normal levetid. 

For dreneringer er dette spennet stort, fra 20 til 60 år. Dreneringene i borettslaget er snart 70 år. Her 

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

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

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

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

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

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

dreneringen ikke er en del av problemet.  

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

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

fordi vi ikke har vedlikeholdt i tilstrekkelig grad. 

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

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

være relevant slik som beskrevet over. 

Det er litt mer uklarhet rundt takene. På nåværende tidspunkt har vi ikke klart for oss når disse sist 

ble vedlikeholdt. Denne saken har vært omtalt i sakspapirene til flere generalforsamlinger, men det 

er vanskelig å finnen annen dokumentasjon på hvilke undersøkelser som eventuelt er gjort. 

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

levetid. Når det gjelder takene er dette noe mere uklart. Imidlertid vil konsekvensen av utette tak 

være store. 

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

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

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

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

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

Styret har ikke kommet langt nok i denne saken til å kunne si noe konkret og etterprøvbart om 

kostnadene. Borettslaget har i dag et lån (fellesgjeld) som ble tatt opp i forbindelse med 

rehabilitering av fasadene. Dette lånet er på om lag 60 millioner. Her snakker vi om kostnader til 

drenering, maling, rehabilitering av tak og utskiftning av bunnrør. Dersom dette i sum skulle koste 

like mye som rehabiliteringen av fasadene, er det snakk om en gjennomsnittlig økning i 

felleskostnadene på 25 %. Trolig er summen høyere enn dette. Dersom summen skulle vise seg å 

være dobbelt så høy, snakker vi om en økning i de månedlige felleskostnadene på 50 %. 

Dette er store kostnader og potensielt en stor økning av felleskostnadene. Det er derfor viktig at 

denne saken forberedes grundig og behandles av generalforsamlingen. Vi bør samtidig ta en 

gjennomgang av alle avtaler borettslaget har, for å se om vi kan spare inn penger andre steder. 



Hva gjør vi videre i denne saken 
Det neste steget i denne saken bør være at generalforsamlingen behandler en sak om vedlikehold og 

prioriterer hvilke oppgaver vi skal ta først og sist. Deretter må styre jobbe videre med de enkelte 

oppgavene i den rekkefølgen generalforsamlingen bestemmer. 

Finansiering av vedlikeholdet vil være krevende som beskrevet over. Det samme gjelder 

gjennomføringen av arbeidene. Her er det noe variasjon mellom de ulike oppgavene. 

Maling er relativt ukomplisert i den forstand at det er lite variasjon mellom husene. Eneste variasjon 

er hvor akutt behovet er. Noen hus har mer akutt behov for maling enn andre. Enkelte beboere har 

også malt selv. Denne oppgaven kan i prinsippet tas på dugnad også. De øvrige oppgavene krever 

fagfolk men det er full anledning til å male huset sitt selv. 

Utskifting av rør er svært komplisert fordi det innebærer pigging av kjellergulv i alle leiligheter. Hvor 

inngripende og komplisert det er, avhenger av hvordan den enkelte har innredet sin kjeller. 

Takene er relativt ukomplisert på samme måte som maling. Det er en stor oppgave, men det krever 

ikke andre inngrep i konstruksjonen og det er liten variasjon mellom husene. 

Den mest kompliserte oppgaven er sannsynligvis drenering. Dette innebærer at vi må grave opp 

rundt alle hus. Her er det stor variasjon mellom husene. Det er særlig tilbygg på påler som gjør dette 

både mer komplisert og dyrere enkelte steder enn andre. 

For alle oppgavene vil det være en omfattende logistikk. Det virker fornuftig at borettslaget knytter 

til seg en profesjonell aktør som kan bistå oss her.  

Kostnadsfordeling ved vedlikehold kan være et vanskelig punkt i vårt borettslag. Dette skyldes 

kombinasjonen av at vi er et borettslag og at vi tillater utbygging av leilighetene. Når en andelseier 

bygger ut, bør ikke økte kostnader som følge av dette belastes fellesskapet. Det innebærer at vi ikke 

bare kan dele kostnadene for en konkret oppgave, f.eks. maling likt på alle andelseiere. Vi må også ta 

hensyn til utbygging og hva den enkelte selv har bekostet av vedlikehold. I noen tilfeller har beboere 

selv drenert eller byttet rør. De bør slippe å betale for dette en gang til. Kostnadene bør derfor i så 

stor utstrekning som mulig bare deles på de andelene hvor det faktisk gjøres arbeid i regi av 

borettslaget. Dette krever både oversikt over hva som er gjort tidligere, når det er gjort og streng 

oppfølging av gjennomføringen av arbeidene. Det er viktig å avklare disse tingene på forhånd for å 

unngå konflikter i etterkant. 

En alternativ løsning 
En alternativ løsning er å endre på fordelingen av vedlikeholdsplikten i borettslaget. For et borettslag 

som består av blokker, er det åpenbart at fellesskapet bør ha ansvar for ytre vedlikehold samt 

vedlikehold av fellesarealer. Det er ikke like åpenbart i Veitvedt Hageby som består av rekkehus og 

tomannsboliger. I vårt borettslag har den enkelte muligheter for å gjøre relativt store endringer på 

selve bygget. Vi tillater både utbygging og endringer av fasadene. I tillegg har den enkelte mulighet 

for å omgjøre tilleggsareal til boareal. Vi snakker da i praksis om å innrede kjellere. Det er sjeldent 

mulig i borettslag som består av blokker. Det er i seg selv positivt at vi har muligheter for utbygging 

av endring av boligene våre. Utfordringen er at fellesskapet fortsatt har vedlikeholdsplikten selv om 

den enkelte kan gjøre endringer på huset. 

Borettslagsloven åpner for at vedlikeholdsplikten for fordeles på en annen måte en reglene i loven. 

Reglene i loven er dermed et utgangspunkt. 



Gitt bygningsmassen og de mulighetene den enkelte har, kan det være fornuftig å vurdere om også 

vedlikeholdsplikten bør fordeles på en annen måte. F.eks. kan vi endre vedlikeholdsplikten slik at den 

enkelte selv har ansvar for vedlikehold av fasaden og dreneringen. Det er vanskeligere å se for seg 

endringer når det gjelder tak og bunnrør. Takene går over alle leilighetene i huset og er én felles 

konstruksjon. Her kan det være vanskeligere å fordele vedlikeholdsansvar på den enkelte. Det 

samme gjelder bunnrør og grenrør. Disse er i de fleste tilfeller felles for to og to andeler, men 

befinner seg i den ene av leilighetene. Endring av vedlikeholdsplikten her, vil føre til en skjevfordeling 

av vedlikeholdsplikten. 

Fordelen med å eventuelt endre vedlikeholdsplikten er at det blir et bedre samsvar mellom de den 

enkelte har mulighet for å gjøre med boligen og ansvaret for vedlikeholdet. Når det gjelder 

kostnader, endrer det egentlig ingen ting. I et borettslag er det uansett beboerne som må dekke alle 

kostnader uavhengig av hvem som har ansvar for vedlikehold. En ulempe er at en slik endring kan 

føre til flere nabokonflikter. 

Etter mitt syn, bør vi utrede de juridiske sidene ved dette. En slik endringer er ikke først og fremst 

knyttet til vedlikeholdsbehovet nå. Den handler i større grad om sammenheng mellom muligheter for 

å endre på huset og hvem som har ansvar for vedlikehold etterpå. 

Hvordan håndterer vi vedlikehold i mellomtiden? 
Vi kan ikke la være å gjøre nødvendig vedlikehold mens vi finner ut hvordan vi skal håndtere disse 

oppgavene. Styret bør prioritere vedlikehold innenfor budsjettet i løpet av året. F.eks. vil det være 

fornuftig å bytte ut rør der hvor andelseierne f.eks. pusser opp bad eller gjør andre arbeider slik at 

rørene er lett tilgjengelig. Dreneringer er kostbare og her er det ikke rom for veldig mange i løpet av 

et år. Her må det prioriteres strengt med utgangspunkt i hvor store problemene er. 

Det vanskeligste punktet handler egentlig om fordeling av kostnader. Dette er enklest å illustrere 

med et eksempel. Dersom generalforsamlingen bestemmer at vi skal prioritere drenering, må styret 

følge opp dette og sørge for at det blir drenert. Da må vi også sørge for finansiering som vil medføre 

en økning i felleskostnadene. Da vil det være noen andeler hvor beboeren selv nylig har gjort dette. 

De bør da slippe å betale for å gjøre jobben en gang til. Kostnadene bør fordeles etter hvor jobben 

gjøres. Vi vil også ha de motsatte tilfellene hvor borettslaget har drenert nylig. Det vil kunne være 

urettferdig dersom de som får drenering av borettslaget rett i forkant av en felles drenering, skal 

slippe å være med på spleiselaget. Altså bør alt vedlikehold fremover gjøres med forbehold om at 

den enkelte kan få kostnadene for arbeidene som fellesgjeld og/eller felleskostnader senere. 

 


