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NBBL's anbefaling og standard vedtekt
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Eiers ansvar
NBBL's anbefaling og standard vedtekt

Innvendig dør
(Vedlikehold + utskiftning)

Radtato r
(Vedlikehold + utskift ning)

Gulv, tak og vegger
(Vedlikehold + utskifting)

lnnsekter og skadedyr
(Bekjempelse)
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(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor
borettslaget.

Vedlikehold

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal
som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer,
inngangsd ør, rør,ledninger med tilbehør, varmekabler (unntatt der
varmekabler var en del av den opprinnelige varmekilden), inventar, utstyr
inklusive vannklosett og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må
brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt
som rør, ledninger med tilbehør, varmekabler (unntatt der varmekabler var en
del av den opprinnelige varmekilden), inventar, utstyr inklusive slik som
vannklosett og vasker, tapet, gulvbelegg,vegg-, gulv- og himlingsplater,
skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.

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

(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder
skade påførl. ved innbrudd og uvær.

(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å
utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.

(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger
av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og
5-15.

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig
stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. skade på bolig eiler
inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av
mislighold fra en annen andelseier.

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

Nødvendig utskifting av termoruter og inngangsd ører er borettslagets ansvar.
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