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VIKTIG

Brann: 110, Politi: 112,
Ambulanse: 113
BOLIGEN – EN STOR
INVESTERING SOM SKAL VARE
For de fleste av oss er kjøp av bolig den største investeringen vi gjør. Boligen skal
gi oss rom for trivsel, trygghet og rekreasjon. Å ta vare på og vedlikeholde denne
investeringen, er en viktig oppgave for alle som bor her. Du har selv ansvar for
vedlikehold innenfor boligens «4 vegger», mens sameiet har ansvar for vedlikehold
av uteareal, fellesareal og bygning. Eierseksjonsloven gir klare retningslinjer for
hva som er ditt ansvar og plikter. I denne boken ønsker vi å gi deg informasjon om
Ullernåsen Boligsameie, eierseksjonsloven, samtidig som vi ønsker å gi råd og
veiledning om hvordan du best kan vedlikeholde boligen din.
Vi ønsker lykke til med vedlikeholdsarbeidet, og husk: godt vedlikehold gir deg økt
trygghet og færre tilfeldige skader i boligen. Økt trivsel og et godt bomiljø kan deg
en bedre pris når du en gang skal selge.
__
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Tekst: Styret
Foto: Shutterstock

Med vennlig hilsen
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ULLERNÅSEN BOLIGSAMEIE

Viktige data
Denne boken er din veiledning om Ullernåsen Boligsameie og et hjelpemiddel i
arbeidet med ansvarsforhold og vedlikeholdet av boligen din. Mer informasjon om
sameiets regler, rutiner, kontaktinformasjon til styret, daglig leder og vaktmester
finnes på: www.ullernaasen.no
ULLERNÅSEN BOLIGSAMEIE
Org. nr: 971 493 666
Web: www.ullernaasen.no
Mail: post@ullernaasen.no
ADRESSE KONTOR/ STYREROM:
Ostadalsveien 83
0753 Oslo
POSTADRESSE:
1212 Ullernåsen Boligsameie v/ OBOS Eiendomsforvaltning
Postboks 6668
0179 Oslo
FORSIKRINGSSELSKAP:
Fremtind
Polisenr: 3015402
Tlf: 915 02 300
Mail: storskadebygning@fremtind.no
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LOV OG REGELVERK
Eierseksjonsloven lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65
Seksjonsbegjæring 1975
Vedtekter
Ordensregler
Paragrafer i Eierseksjonene vedr vedlikeholdsansvar
- Beboer §32 og §34
- Sameiet §33 og §35
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Lov og
regelverk
Å være seksjonseier i et privat sameie gir mange rettigheter og muligheter rundt
valg av egne løsninger i egen boenhet. Det er i utgangspunktet den enkelte seksjonseier selv som beslutter, besørger og bekoster vedlikehold av sin egen seksjon.
Hvilket vedlikehold den enkelte seksjonseier velger å utføre i sin egen seksjon, er
således i utgangspunktet de øvrige seksjonseierne uvedkommende. Det foreligger
derimot en lovmessig forpliktelse om at den enkelte seksjonseier skal holde sin

seksjon forsvarlig vedlike slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre
seksjonseierne.
Dette innebærer at eieren må sørge for at vedlikeholdet er så bra at det ikke oppstår
skade eller ulempe for andre. Badegulvet må for eksempel være tett slik at det ikke
oppstår fukt- eller vannskader. Dersom det oppstår dekningsmessig skade på
bygning eller fastmontert utstyr, kommer sameiets bygningsforsikring til anvendelse uavhengig av seksjonseiers vedlikeholdsansvar. Se kapittel 2.
SEKSJONSEIERS VEDLIKEHOLDSANSVAR
Eierseksjonsloven lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65
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FORSIKRING
Bygningsforsikringen dekker hele bygningsmassen vi bor i,
men ikke innbo/løsøre seksjonseierne har brakt med seg inn.
Ved vannskade fra bad som er fra før 2009 og som ikke er utbedret
i henhold til dagens forskrifter vil egenandel være kr. 25.000,-.
For bad som er forskriftsmessig utbedret i henhold til forskrifter fra
og med 2009 vil egenandel være kr 10.000,-.

Forsikringsselskap:
Fremtind
Polisenr: 3015402
Tlf: 915 02 300
Mail: storskadebygning@fremtind.no
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Tallmateriale fra FinansNorge sin skadestatistikk
Erstatningsfordelig etter skadetype i 2017
Kilde: Finans Norge

Bygningsforsikring
SAMEIETS FELLESFORSIKRING DEKKER:
Vannskader fra utette rør.
Tyveri/ skade på fellesareal.
NB! Dekker ikke skade på innbo, løsøre eller bil mm.
Brann (35,5 %)
Vannledning (34,4 %)

NB! Lekkasjer fra utette bad og våtrom dekkes ikke av sameiets forsikring.

Innbrudd / tyveri / ran (5,1 %)
Glass (inkl. san. pors.) (0,6 %)
Matvarer i fryser (0,4 %)
Kaskoskader (11,4 %)
Ansvar (0,3 %)

EGENANDEL:
Ordinær skade kr. 10.000,Skade fra vannrør eldre enn 10 år kr. 25.000,Se vilkår på sameiets hjemmeside.

Rettshjelp (4,3 %)
Annet (8,1 %)
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VIKTIG

Du får ingen erstatning for dine
eiendeler uten innboforsikring.
Innboforsikring
Det er viktig å være oppmerksom på at du som seksjonseier selv må forsikre ditt
innbo. Alt du eier og har av ting og gjenstander i boligen er innbo. Hvis uhellet er
ute ved for eksempel brann, får du ingen erstatning for dine eiendeler dersom du
ikke har tegnet innboforsikring.

Hva bør du forsikre?
Tenk deg at uhellet er ute. Du kommer hjem fra ferie og finner leiligheten fullstendig utbrent. Alt du eier av innbo må erstattes. Hva koster det å kjøpe nytt? Det er
dermed svært viktig å ha en innboforsikring som er dimensjonert riktig i forhold
til dine verdier og eiendeler.

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap og finn en forsikringssum som passer deg.
Gode forsikringer er den beste beskyttelsen mot uventede økonomiske tap om
ulykken skulle være ute. Godt vedlikehold og forebyggende tiltak er derimot den
beste måten å hindre at «ulykker» oppstår.
Det er dessverre et økende antall skadesaker i norske boliger. Noen små, andre
omfattende og kostbare, men en ting er sikkert; alle kunne vi vært foruten.
I 2017 ble det utbetalt 2,5 mrd kr i skadesaker i norske hjem. Dette er tall som
innvirker på forsikringspremien vi betaler. Går tallene opp øker forsikringspremien,
går tallene ned går premien ned.

Innbo / løsøre i boenhet + garasje/ bod.
Vinterhage og utstyr/møblement der
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Søppelhåndtering
Avfall av ulik karakter skal sorteres i henhold til kommunens og sameiets retningslinjer og deponeres på anvist sted. Sameiet har egne avfallsbeholdere for kildesortering. Disse er plassert ved innkjøringen ved Ullernkammen og Ostadalsveien.
De som har begrenset bevegelighet kan søke styret om å benytte søppelcontainere som er plassert ovenfor Ostadalsveien 60 og lekeplass, på snuplassen under
høyspentlinjen. Disse er plassert ved innkjøringen ved Ullernkammen (2020) og
Ostadalsveien (2019). Søknad til styret.
Ikke la søppel stå for lenge i leiligheten, men fjern avfall så fort som mulig. Knytt
avfallsposen godt igjen.

Dører og vindueR
VINDUER
Vinduets levetid avhenger av vedlikeholdet. Det er sameierens ansvar å vedlikeholde både innside og utside
DETTE SKAL DU GJØRE FOR Å VEDLIKEHOLDE:
Karmer, listverk og foringer; pusses og males/lakkes
– Skrap bort malingrester/lakkrester og rengjør. Mal eller lakker minst 2 strøk.
Lukkemekanisme:
– Alle bevegelige metalldeler kontrolleres og smøres halvårlig med 5-56 el.
liknende. Byttes ved feil.
MELD IFRA TIL STYRET OM:
Eldre vinduer som er i dårlig forfatning og må skiftes ut.
Vinduer med unormal oppvekst av sopp og råte.

LEILIGHETSDØR
Alle dører skal fungere godt og være fri for skader.
DETTE SKAL DU GJØRE FOR Å VEDLIKEHOLDE:
Maling og behandling av karmer, listverk og foringer.
Over tid vil sylinder, vridere og hengsler bli slitt eller defekt.
Alle bevegelige metalldeler kontrolleres og smøres halvårlig med 5-56 el.
liknende, og skruer trekkes til. Byttes ved feil.
BALKONGDØR
Døren skal fungere godt og være fri for skader
Dette skal du gjøre:
Justering og forsvarlig festing slik at døren fungerer godt.
Maling og rengjøring.
Reparasjon av feil på låser, beslag og dørhåndtak.
(Se også kapittel som sikkerhet)
VIKTIG! Dersom ytterdøren er defekt og må skiftes, må du ta kontakt
med sameiet.
FARGEKODER:
PANEL: NORDSJØ ONE SUPERTECK NCS S-5502-Y
BETONGVEGGER: STO CRYL RB. RAL 9010
BLOMSTERKASSER: STO SILCO. RAL 9010
INNGANGSDØR LEILIGHETER: NCS S 9000-N
BALKONGDØR: NCS S-0502-Y
VINDUER: NCS S-0502-Y
SPILER GRÅ SKRÅSKJÆRT: S 8502-Y
SPILER SORT: S 8502-Y
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Lås og sikkerhet
NAVNESKILT TIL POSTKASSE OG LEILIGHETSDØR
Postkasseskilt bestilles ved adresseendring. posten.no
Navneskilt til entredør bestilles hos Mister Minit, Røa senter.
misterminit.no
NØKKEL TIL POSTKASSE
Kopieres hos Mister Minit, Røa senter.
Har du mistet nøkkel må lås skiftes av en låsesmed.
nordic-security.no
CALLING ANLEGG
Endring av navn på ringetablå eller nye nøkkelbrikker meldes via
hjemmesiden ullernaasen.lettstyrt.no/#/kontakt_styret
Sameiet tillater ikke installering av mer enn én dørtelefon per seksjon.
Ved flytting av eller endringer på installasjonen, kontakt Nordic Security
på deres døgnbetjente vakttelefon tlf. 67 900 200
Se hjemmeside for brukerveiledning ullernasen.lettstyrt.no/info_pages/278
PORTER
Brukerveiledning:
Fjernkontroll - Primæråpner
Nøkkel - Sekundær
På stativ/ vegg ute og inne
NB! Dør er for rømning
Normal drift, grønt håndtak på motor skal være ned, rød opp
Ved strømbrudd/feil dra rødt håndtak på motor ned for å skyve port i åpen stilling
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VED FEIL:
Om port ikke åpnes:
– Sjekk om grønt håndtak er nederst
– Sjekk om noe hindrer porten
– Sjekk batteri på fjernkontroll
– Prøv nøkkelbryter ute eller inne
– Ved strømbrudd fungerer ikke fjernkontroll eller nøkkel
– Varsle og beskriv feil via hjemmeside
OM PORT IKKE LUKKES:
– Sjekk om grønt håndtak er nederst
– Sjekk om noe hindrer porten
– Sjekk om sensor mellom åpning nede er tildekt
– Sjekk om sensor mot kjørebane oppe er tildekt
– Vent inntil 90 sekunder uten å stå foran
– Ved strømbrudd fungerer ikke fjernkontroll eller nøkkel
– Varsle og beskriv feil via hjemmeside
VINTERHAGER
På hjemmesiden ullernaasen.no finner du de til enhver tid gjeldende regler for
etablering av vinterhage.
GASSPEIS
Gasspeis er tillatt, under forutsetning at den er montert av en autorisert installatør. Avgassrøret kan bare føres ut gjennom yttervegg på egen terrasse og må
være slik at det ikke er til sjenanse for andre sameiere. Det er ikke tillatt å føre
avgassen gjennom gavler eller tak. Innsetting av gasspeis skal meldes til styret.
Peisselskapet har montert gasspeis på kontor/styrerom for demo SL 350.
peisselskabet.no/produkter/gasspeiser/sl350
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Sykkel
SYKKELBODER/ STATIV - FORDELING OG PLASSERING
Sameiet ønsker å tilrettelegge for at flest mulig sykler, men for å utføre vedlikehold og ren
gjøring må stativ og boder tømmes jevnlig. Sykler som ikke er i kjørbar stand vil bli fjernet.
Der det er stativ i 2 høyder, oppfordres de som klarer å løfte sykkelen til øverste
nivå til å benytte disse, da barn og eldre kan benytte de nederste stativene.
SYKKELBODER: Sykkelbodene skal rengjøres i forbindelse med vårdugnaden, og
må derfor tømmes i forkant. Sykler som ikke er fjernet innen vårdugnaden, vil bli
fjernet av sameiet, mellomlagret i 3 mnd. og deretter donert til veldedige formål.
Låsene vil bli klippet og kastet. Dagen etter dugnad for respektive boder kan sykler
settes tilbake i boden.
SYKKELSTATIV: Frittstående sykkelstativ samles inn den første november hvert år.
Dette gjør vi for å få måkt gangveiene skikkelig om vinteren. Sykler som ikke er fjernet
innen første november, vil bli fjernet av sameiet, mellomlagret i 3 mnd. og deretter
donert til veldedige formål.
Låsene vil bli klippet og kastet. Sykkelstativene blir satt ut igjen første april, i god
tid før vårdugnaden. Det vil bli sendt ut varsel via SMS før opprydding, mottar du
ikke SMS-varsling fra sameiet, kontakt daglig leder.
ALLE SAMEIERE HAR TILGANG VIA NØKKELBRIKKE TIL
SYKKELBOD I HENHOLD TIL FØLGENDE OVERSIKT.
Bygg 1 - UK20 U.etg mot barnehage
Bygg 2 - UK27 og UK24
Bygg 3 - OV70 og OV72
Bygg 4 - OV52 og OV56
Bygg 5 - UK20

Bygg 6 - UK24 og UK28
Bygg 7 - OV52 og OV56
Bygg 8 - OV50 og OV52
Bygg 9 - OV81
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Parkeringsbestemmelser
GJESTEPARKERING OSTADALSVEIEN 50 STK.
Foran butikk: 8 a 2,75x5m + 2 a 4,5x6m foran butikk, tidsbegrenset parkering.
Foran OV48: 7 a 2,75x5m parkering 72 timer
Ned mot OV58: 26 a 2,75x5m parkering 72 timer
Mellom bygg 3 og 4: 7 a ca. 3x5m parkering 72 timer.
Mellom bygg 3 og 4: MC parkering
Sør OV81 ved sykkelbod: MC parkering
GJESTEPARKERING ULLERNKAMMEN: 18 STK.
Ved innkjøring: 10 a 2,75x5m parkering 72 timer
Ved innkjøring: 6 a 2,7x5m + 2 a 4,5x6m, tidsbegrenset parkering.
Mellom bygg 1 og 2: Parkering 72 timer.

Ladestasjoner
LADESTASJON TIL HYBRIDBIL PLUG-IN OG ELBIL
Alle beboere i sameiet kan bestille ladepunkt mode 3, type 2 for Hybrid Plug-In
og Elbil. Andre ladestasjoner kan leveres på forespørsel.
Vi har avtale med elektro entreprenør for etablering av ladepunkter.
Dette for å sikre at arbeid i fellesarealene blir inkludert i sameiets FDV.
Det er heller ikke tillatt å benytte ”vanlige kontakter” til lading av elbiler.
Dette av brannmessige hensyn.
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dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-ogsikkerhet/#bruk-av-eksisterende-kontakter
PRISER:
Fysisk etablering av ladepunkt u/ladekabel til bil kr 17 490,- inkl. mva
(faktureres av elektro entreprenøren).
Fast beløp for tilknytning kr 13 450,- (faktureres av sameiet) som dekker administrasjon og nedbetaling av anlegg installert i alle garasjer for tilrettelegging til ladning.
Forbruk per måned er kr 250,- og dekker strømforbruk, service og drift av anlegget
samt nedbetaling av anlegg installert i alle garasjer for tilrettelegging til ladning.
(faktureres av sameiet). Normal leveringstid mellom 2-4 uker.
Sjekk ullernaasen.no for dagens priser.
Avtale vedlagt signeres og sendes daglig leder i sameiet. Etablering bestilles deretter av daglig leder.

Leie av p-plasser
og gitterbod
Sameiet har en del garasjeplasser i flere av byggene og innvendige boder i bygg 3
som leies ut. Minste leieperiode er 12 måneder, etter 12 måneder er det 1 måneds
oppsigelse. Se ullernaasen.no for mer informasjon.
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VANN OG AVLØP
Hvert år oppstår det en mengde omfattende vannskader i
bygningene våre. Statistikk fra Finans Norge viser at erstatninger fra vannskader beløper seg til nærmere 3 mrd kr årlig
på landsbasis. Her får du en innføring i ansvarsforhold, hva
du bør holde oppsyn med i din leilighet og hvordan du kan
forebygge skader.
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ANSVAR INNEN EGEN LEILIGHET:

ANDELSEIER

KALDT VANN
VARMT VANN
AVLØP

SAMEIETS ANSVAR FREM TIL STOPPEKRAN
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ANSVARSFORHOLD SEKSJONSEIER § 32 OG 34
Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene
og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper
ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.
Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som;
a) inventar
b) utstyr, som vanntoalett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
c) apparater, for eksempel brannslukningsapparat
d) skap, benker, innvendige dører med karmer
e) listverk, skillevegger, tapet
f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
g) vegg-, gulv- og himlingsplater
h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
i) vinduer og ytterdører.
Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.
Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen.
Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.
Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det
som er nevnt i annet, tredje og fjerde ledd, men ikke utskifting av sluk, vinduer
og ytterdører.

Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag,
bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bæren
de konstruksjoner.
Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel
skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.
I vedtektene kan det fastsettes at vedlikeholdsplikten etter denne paragrafen
helt eller delvis påligger sameiet.
Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold,
inkludert reparasjoner og utskifting, etter denne paragrafen. Denne plikten
gjelder selv om vedlikeholdet skulle ha vært utført av den tidligere seksjonseieren.
SAMEIETS VEDLIKEHOLDSPLIKT
Et utdrag fra eierseksjonsloven sier;
§33 Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert
bygningen og felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres
slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og
slik at seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som
ikke faller inn under den enkelte seksjonseierens vedlikeholdsplikt etter § 32.
§ 35 Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt etter § 33, skal erstatte
tap dette påfører seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene.
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VIKTIG

Vannskader er ofte
omfangsrike og svært kostbare.
Vann og avløp
Hvert år oppstår det en mengde omfattende vannskader i bygningene våre.
Vannskadene er ofte en følge av manglende vedlikehold. Her får du en innføring
i hva du bør holde ekstra godt oppsyn med.
HVA ER MITT ANSVARSOMRÅDE?
Seksjonseier har innenfor sin egen leilighet ansvar for:
Vedlikehold og reparasjon av vannrør inklusive stoppekran. Det vil si alt
horisontalt fordelernett (vannrør) inne og utenfor vegger i egen seksjon som er
tilkoblet stigeledningene (vertikal hovedtilførsel) i rørsjakt.
Rengjøring, vedlikehold og reparasjon avløpsrør til hovedstamme i rørsjakt.
Ved lekkasjer må skadeomfanget begrenses og rørlegger kontaktes umiddelbart,
og alle skadesaker skal meldes inn til daglig leder.
VIS FORSIKTIGHET:
Det er svært begrenset hva ufaglærte har lov til å gjøre på ev rørarbeider og
tilkoblinger. Er du i tvil, ta kontakt med rørlegger.
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VIKTIG

Hvordan stenger jeg av vannet
I leiligheten min?
Stoppekraner
Hoved stoppekraner i egen eierseksjon.
– En til varmtvann og en til kaldtvann.
– Stopper all vanntilførsel til leiligheten.
– Normalt plassert i kjøkkenbenken ved rørsjakt.
– Seksjonseier må gjøre seg kjent med hvordan hovedstoppekraner virker.
– Ved vannlekkasje i leiligheten eller ved lengre reiser må hovedstoppekraner
stenges.
Hovedstoppekraner for hele rørsjakt.
– Seksjonseier kan ikke stenge uten nærmere avtale.
– Går fra garasjen og horisontalt opp til øverste seksjon. 3 stk. pr oppgang.
– En til varmtvann og en til kaldtvann.
– Stenger vannet for alle seksjoner rett over hverandre.
Hovedstoppekran for hovedvanninntak.
– Seksjonseier kan ikke stenge uten nærmere avtale.
– Kaldtvann som også går til berederrom.
– Stenger for hele bygget eller flere bygg.
– Kun driftspersonell for sameiet som kan stenge.
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Varmtvann
Tenk på miljø og økonomi ved bruk av varmtvann.
Sameiet har 5 berederrom som forsyner alle seksjoner med varmtvann. Det utføres systematisk service og vedlikehold på vann og avløp inkl. legionella kontroll.

Waterstop og vannlekkasje sensor
Det er mange løsninger som kan avverge/ begrense vannlekkasjer, men det viktigste er å ha et rørsystem som er lekkasjesikkert som f.eks. rør i rør system.
ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruk.
BEBOERMANUAL | ULLERNÅSEN | 22

Vann og avløp i kjekkenbenk

Kraner

VANN OG AVLØP: Bruk alltid faglært rørlegger!

Kraner (også kalt blandebatterier) finnes i mange varianter. Avstengt kran skal
ikke dryppe. Kraner skal være forsvarlig fastmontert til underlaget. Dryppende
kran kan bety utett pakning. Løs kran vil før eller siden forårsake lekkasje. Sørg
for forsvarlig festing.

Rørkoblinger skal være tette. Avløpsrør skal være forsvarlig festet. Kontroller rør
i kjøkkenbenken jevnlig slik at en lekkasje blir raskt oppdaget. Sjekk om det er
fuktig i bunnen av skapet. En lekkasje må utbedres umiddelbart.
Kontroller avløpet ved å tappe store mengder vann i vasken i minst ett minutt.
Se spesielt etter vanndråper på avløpsrør og koblinger.
Rørkoblinger er utsatt for lekkasjer. Hvis det drypper fra en kobling må du
straks sørge for utbedring.

Kontroller om det er tett rundt gjennomføring i dusjkranen. Utetthet rundt
mansjett kan gi fuktskade i veggen.
Gamle utette kraner bør skiftes ut.
Ved endring på temperatur over tid på kaldt eller varmt kan det være overslag
i en kran i deres rørstrekk. Meld fra til daglig leder.

TIPS: Tett med silikon rundt rør og åpninger i benkebunnen slik at lekkasjer i
oppvaskbenken ikke kommer under benkeskapet.
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Bad og våtrom
Arbeider på våtrom skal i all hovedsak utføres av faglært personell.
Det stilles store krav til et rom som er utsatt for mye fuktighet. Vi dusjer og bader
som aldri før, og i en moderne leilighet må vi kunne stole på at gulv og vegg virkelig er tettet. Dette betyr at kravene til godt vedlikehold også er store.

DETTE SKAL VI VÆRE OPPMERKSOMME PÅ:
Gulv og vegger på våtrom skal være tette.
Skader forårsaket av utette gulv eller vegg i våtrom, som skyldes alder eller feil
utførte våtromsarbeider, dekkes ikke av forsikringen.
TIPS: Ved mistanke om feil eller mangler på våtrom skal seksjonseier
kontakte håndverker.
Slike skader blir ofte omfattende og kostbare om de får utvikle seg over tid.

KONTROLLER VÅTROMMETS TAK, GULV OG VEGGER OG SE ETTER:
Utetthet i våtromstapet eller skader på flis og fuger.
Avflassing av maling og murpuss
Utetthet mellom vannrør og vegg
Misfarging eller spor av sopp/råte
Tette sluk og vann som blir liggende på gulvet
Vond lukt
DE VANLIGSTE VANNSKADER OPPSTÅR PÅ GRUNN AV:
Lekkasje fra utette rørkoblinger i kjøkkenbenk
Vanninntrenging i gulv på grunn av utett overgang rundt sluk
Lekkasjer fra toalett
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Servant
Servanten skal ha god avrenning og være forskriftsmessig forankret til vegg. En
dårlig festet servant kan føre til vannlekkasje. Kraner og vann lås skal også være
forsvarlig festet.
Ved dårlig avrenning demonteres vannlåsen og rengjøres.
Om vann låsen er rengjort og det fremdeles er dårlig avrenning, prøv Mudin
ellers må rørlegger kontaktes for staking. Vannlåsen må gjerne rengjøres 2
ganger årlig.
Kontroller vanntilførsel og avløpsrør med jevne mellomrom. Alle lekkasjer må
utbedres.
NB! Skift servanten ved sprekker eller skade på servanten.

Toaletter
Toalettet skal forsvarlig boltes fast eller festes med spesiallim eller silikon. Hvis
det suser i toalettet kan det være feil på lukkemekanismen i cisternen. Toalettet
må repareres eller skiftes.
For å stenge vannet til cisternen har toalettet egen stoppekran.
Kontroller at stoppekran og koblinger ikke lekker.
Sjekk cisternen fra tid til annen. Det kan oppstå sprekker eller lekkasjer.
(Toaletter med innbygd cisterne må også kontrolleres jevnlig).
Eldre toalett kan begynne å kondensere. Det dannes små vannperler utenpå
cisternen. Kontroller lukkemekanismen i cisternen.
Eldre klosset med sprekker/ skader, eller som står og renner, bør skiftes ut.
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Vaskemaskin
og oppvaskmaskin
Påse at utstyret er forsvarlig plassert og montert. Vanntilførsel og avløpsrør skal
være fagmessig utført. Gamle og morkne gummislanger er typiske lekkasjepunkter fra vaskemaskinen.
Kontroller avløpsslangene og skift disse om nødvendig. Avløpsslange fra vaskemaskin skal koples til avløpstrakt eller til sluk. Løs avløpsslange i utslagsvask må
ikke forekomme. Slangen kan lett falle ut på gulvet og føre til vannskader
SIKKERHET: Hvis vaskemaskin eller oppvaskmaskin står i rom uten sluk, anbefales å montere vannføler/sensor i gulvet. Den vil varsle tilløp til lekkasje. Monter
gjerne et kar med oppbrett på sidene under maskinen. Karet vil lede lekkasjevann
frem i forkant, og på den måten varsle en vannskade på et tidlig tidspunkt.
PLUGG IGJEN VANNRØRET VED PERMANENT FRAKOBLING AV
VASKEMASKIN, KRANER OL.
Bruk maskinene under oppsyn og aldri når du sover eller forlater hjemmet.
Ved lengre fravær fra hjemmet, steng kraner til vaskemaskin/oppvaskmaskin.

Avløpsrør
Avløpsrør skal være fri for lekkasje og forsvarlig festet.
Spiker og skruer gjennom rør forårsaker ofte vannskader.
Kartlegg rørene før snekker arbeid påbegynnes.
Større avfallsmaterialer i avløpet kan forårsake fortetning.
Sanitærartikler, bleier og større fett mengder skal ikke ned med avløpsvannet.
Ikke kast matrester og fett/olje i avløpet, det er mat for rotter og fett størkner
i rør og tetter rørene.
MERK: det er forbudt å tømme malingrester og olje i avløpsrøret.
Ved skade på avløp, stopp bruken av utstyret og ta kontakt med rørlegger. Sameiets avløpsrør er i god forfatning (2018) og blir ikke byttet utenom ved lekkasjer.
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risiko-punkt
Sluk
Sluket skal ha god avrenning og overgang mellom gulv og sluk skal være tett. Hvis
sluket er tett renner vannet utover gulvet f.eks. ved dusjing. Rengjør sluket for hår
og skitt. Om rengjøring ikke hjelper, må avløpsrøret spyles eller stakes, evt. prøv
med Mudin. Er taket i etasjen under sluket fuktmerket/malingsflasset kan sluk,
membran, eller gulvbelegg være utett.
SØK FAGHJELP OG FINN ÅRSAKEN:
Dersom det lukter kloakk i rommet er trolig vannet i sluket uttørket.
Fyll etter med vann, slik at vannlåsen i sluket hindrer lukt fra avløpsrøret.
Om det fortsatt lukter kloakk kan stakepluggen være fjernet, eller så er det en
annen feil med sluket. Kontakt faghjelp.
Skal du reise bort i lengre tid er det smart å helle sperreolje i sluket, fås kjøpt
hos rørlegger. Det vil forsinke fordampingen, og dermed hindre kloakklukt fra
sluket.
NB! Ikke benytt matolje pga. rotter.
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ELEKTRISK
Seksjonseier har innen egen leilighet ansvar for å vedlikeholde
alt som har med elektrisitet å gjøre, og det vil si alt som er til
koblet hovedstrømningen som kommer inn leiligheten. Ved
alle arbeider med det elektriske anlegget utført av autorisert
elektriker skal samsvarserklæring mottas og oppbevares for
fremtidig dokumentasjon.
Med andre ord: seksjonseier har ansvar for å vedlikeholde
sikringsskap inkludert sikringer og sikringselementer, ledningsnett, kontakter, brytere, panelovner, komfyr, TV, belysning,
elektriske husholdningsartikler og alt som er tilkoblet elektriske
anlegget.
elsikkerhetsportalen.no/hafslundnett
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VARMEKABLER

LEDNINGSNETT
ANSVAR INNEN EGEN LEILIGHET:

ANDELSEIER

SIKRINGSSKAP

SAMEIET
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Sameiets
ansvarsområde
Fellesareal
Belysning
Varmeovner
Motorvarmer
Uteareal
El-/hybridbil infrastruktur
Gatelys – Oslo Kommune
VIS FORSIKTIGHET
Det er svært begrenset hva ufaglærte har lov til å gjøre på egenhånd av elektroarbeider. Det er likevel enhver seksjonseiers plikt å kontrollere om stikkontakter,
brytere, plugger og lignende er unormalt varme, hvorvidt det luktet svidd eller
kledninger er misfarget eller ødelagt.

Vis aktsomhet ved lading av mobiltelefoner da det har vært mange branntilløp og
farlige situasjoner relatert til lading av mobil, spesielt om natten uten tilsyn. Har du
mistanke om feil ved det elektriske opplegget i boligen, ta kontakt med elektriker
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Seksjonseiers
ansvarsområde
Samsvarserklæring
Sikringsskap og ledningsnett
Stikkontakter og brytere
Panelovner og vifteovner
TV og stereo
Data
Belysning
Vaskemaskin
Tørketrommel
Komfyr
Motorvarmer
El-/hybridbil ladestasjon
DE VANLIGSTE SKADENE OPPSTÅR PÅ GRUNN AV:
Over belastning eller feil i sikringsskap.
Overbelastning i ledningsnett og kontakter.
Manglende renhold og uvettig bruk av elektrisk utstyr.
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DE VANLIGSTE SKADENE OPPSTÅR PÅ GRUNN AV:
Over belastning eller feil i sikringsskap
Overbelastning i ledningsnett og kontakter
Manglende renhold og uvettig bruk av elektrisk utstyr
Mobilladere uten tilsyn

Sikringsskap
I sikringsskapet kommer det store strømmengder inn i leiligheten. Her blir strømforbruket målt. Etter det blir strømmen fordelt til ulike kurser som forsyner oss på
strøm. Hver kurs har en sikring som skal hindre at det sendes ut mer strøm enn
hva bryteren stikkontakter og ledningsnett tåler. For stor strømmengde vil forårsake varmgang, kortslutning og i verste fall brann.
Kontroller jordfeilbryter minst en gang i året.
Hva tåler de ulike kursene og sikringene? En 10 Amp sikring tåler 2200 W. Det vil si:
hvis summen av energiforbruk på de elektriske artiklene du kobler til denne kursen
overstiger 2200 W, vil sikringene ryke. Ha et bevisst forhold til energiforbruket på
alt utstyret bruker.
NB! En 16 Amp sikring tåler 3500 W.
Oppgradering av sikringstavle og kapasitet og løpende renhold og visuell inspeksjon for varmegang er seksjonseiers ansvar. Langsiktig periodisk kontroll utføres
av elektriker.
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TIPS! Om sikring ryker, fin årsak først og så skru på sikring igjen når du har forsikret
deg om at det er trygt.
NB! Varmgang og brannfare
Ved mistanke om overbelastning eller feil må elektriker kontaktes. Dette av hensyn
til sikkerhet og brannfare. Ved oppussing eller ombygging av leilighet er det fornuftig å skifte ut sikringsskapet til et nytt.
Eldre sikringsskap kan være underdimensjonert på grunn av sterk økning av energiforbruket de senere år.
Ved mistanke om feil eller mangel, Ta kontakt med elektriker.
Bytt til automatsikringer.

Ledningsnett
Ledningsnettet forgrener strøm til uttak i leiligheten.
Det kan være åpent eller skjult anlegg.
DETTE SKAL DU SE ETTER:
Gamle ”Viking” (blå/grå) sikringsbokser og kuloledninger (blanke) bør skiftes
pga brannfare.
Ledninger til faste installasjoner skal festes til vegg/tak.
Myk/ bevegelig ledning skal ikke benyttes til faste installasjoner.
Jordet og ujordet stikkontakt i samme rom skal ikke forekomme.
Installer ny kontakt i samme nivå som eksisterende kontakter.
Alltid jordet kontakter på bad og kjøkken.
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Panelovner
og vifteovner
Elektriske ovner bør rengjøres jevnlig. Bruk støvsuger. Elektriske ovner må ikke
tildekkes med gardiner klær eller lignende. Det kan gi brann tilløp.
ØKONOMI: Panelovner svekkes over tid å gi mindre varme og kan være lønnsomt
å bytte. Nye panelovner med termostat, nattsenking, og eventuelt nett tilkobling
gir mer varme lavere strømforbruk og mulighet for å styre strømmen via en applikasjon.

Stikkontakter
og brukere
Kontakter og brytere brukere hele tiden på en slik måte at de utsettes for stor
mekanisk påkjenning etterhvert som årene går. Etterse alle kontakter og brytere
jevnlig.
DETTE SKAL DU SE ETTER:
Fysiske skader, sprekker og manglende skruer mm.
Kontakten virker ikke, eller virker dårlig.
Varmgang og gnister.
Overbelastning gir varmgang. Kontroller hvor mye som er tilkoblet kursen.
Kontroller støpsel og kontakt å sjekke om deg god forbindelse mellom dem.
Mange kjøpt ledninger kan gi varmgang og brann. Unngå derfor sammenkobling
av flere løse stikkontakter og skjøteledninger. Trenger du flere tilkoblingsmuligheter bør du få montert flere faste kontakter i leiligheten.
Elektrisk utstyr som brukes utendørs skal alltid kobles til jordet stikkontakt.
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TV og stereo
Alt elektronisk utstyr gir fra seg varme. Kjøleriller eller vifter er til for at apparatet
skal kunne kvitte seg med varmen for å fungere uten feil og varmgang. Sørg for
god luft sirkulasjon bak utstyret. Rengjør utstyret jevnlig for støv og skitt. Begge
forhold kan utvikle brann.
Slå av hovedbryter til utstyr når du er borte fra hjemmet over lengre perioder.
Utstyret vil ikke være avslått kun ved bruk av kontroll. Diode pærer som lyser indikerer at det fortsatt går strøm i anlegget. Dette trekker unødig strøm og er også
en brannfare.
SKADET ELEKTRISK UTSTYR MÅ IKKE BRUKES
Elektronisk utstyr kan ta skade av overspenning det for eksempel lynnedslag. det
anbefales at du monterer et overspenningsvern.
TIPS: Anskaff gjerne et godkjent overspenningsvern. Sett aldri blomster du vanner
oppå eller i nærheten av elektronisk utstyr.
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Belysning
God belysning er viktig for både trivsel og sikkerhet. Av den totale strømregning er
det gjennomsnitt cirka 10 % av utgiftene som kommer til belysning. Det koster
omtrent 80 øre å ha på en 60 watts lyspære i 12 timer. Dette blir cirka 300 kr. i året
DETTE SKAL DU SE ETTER:
Fysiske feil på lampa eller armatur
Brun svidde lampeskjermer betyr at du benytter en pære som er for sterk.
Lamper i tak og vegg og festes forsvarlig grunnlaget. For sterk pære kan gi
varmgang og påfølgende smelting og brann.
Ikke bruk større lyspære under lampene godkjent for
Sørg for god lufting mellom pære og skjerm.
Sørg for renhold og unngå tildekking.
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Vaskemaskin /
Tørketrommel
Vaskemaskiner og tørketromler utvikler sterk varme og teknisk svikt fører ofte til
brann. Slå alltid av disse maskinene når du forlater boligen eller sover.
Tørketrommel/vaskemaskin skal ikke tilkobles med skjøteledninger
Rengjør lofilteret i tørketrommelen hver gang etter bruk
Rengjør også filter i bunn jevnlig

Komfyr
Komfyren trenger mye strøm og er tilknyttet strømnettet med egen kurs.
Med stekeovn og plater i bruk vil den belaste det elektriske anlegget kraftig.
Sjekk at komfyr og stekeovn er avskrudd når den ikke er i bruk. Eldre komfyrer kan
ha dårlig kontakt, brytere og jordingsfeil. Disse bør skiftes ut.
FOREBYGG BRANNFARE:
Rengjør komfyren jevnlig. Fett på plater og i stekeovnskap kan lett utvikle brann.
Bruk aldri vann til å slukke brann i en kasserolle med mat eller fett.
Legg lokk over, så kveles flammene.
Ved tilløp til brann benytt et brannteppe eller håndslokkeapparat.
For ekstra sikkerhet monter et tidsur som slår av platen om du glemmer den.
Mange branner oppstår på grunn av «tørrkoking». Monter «komfyrvakt».
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VENTILASJON
Riktig ventilasjon fjerner lukt og overflødig fuktighet i
inneluften. Resultatet gir et godt og helseriktig inneklima
både for barn og voksne. Fare for sopp og råteskader vil
reduseres vesentlig.
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Hva er mitt
ansvarsområde?
Seksjonseier har ansvar for å vedlikehold og skifte ventilasjonsanlegget, inkludert
kjøkkenventilator, ventiler og kanaler innenfor egen leilighet.
Fellesanlegget for ventilasjon er sameiets ansvar. Det er fellas avtrekksvifte
som er plassert på yttertaket. En pr oppgang.
Sameiet har felles avtrekksventilasjon pr oppgang med mulighet for seksjoner til
å koble seg fra og installere eget system med balansert ventilasjon med varmegjenvinning etter egne retningslinjer.
TIPS: Sørg for at komfyravtrekket alltid er i bruk under matlaging og at du får
luftet fukt fra badet rett etter dusjing/bading.
HVA KAN INGEN ELLER DÅRLIG VENTILASJON FORÅRSAKE:
Fukt- og råteskader på leiligheten
Helsefare for seksjonseierne
Sjenerende lukt
DE VANLIGSTE VENTILASJONSPROBLEMENER HAR SIN ÅRSAK I:
Dårlig renhold av fettfilter og avtrekksmotor
Ventiler i vegg og vinduer holdes lukket.
Ventilasjonsanlegget er ikke dimensjonert etter dagens behov/krav.
God ventilasjon skal gi oss et godt inneklima
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LUFT INN
LUFT UT

Brukerveiledning på
avtrekkssystemet på Ullernåsen BS

STUE

KJØKKEN

Friskluft tilføres leiligheten via ventiler i yttervegg/vindu som må stå åpne og være
rengjort. Hvis friskluftventiler stenges vil det bli undertrykk og vil man kunne
oppleve trekk fra vinduer, dører, kontakter og kondens på vinduer innvendig og
lavere kvalitet for leilighetens inneklima.
Avtrekket suges ut gjennom kjøkken og bad via kanaler i sjakt til avtrekksvifter som
står på taket og er felles for hele oppgangen.

SOVEROM
VINDU SOM KAN ÅPNES.

WC

BAD / VASKEROM
VINDU ELLER LUKE, EVT.
FORSERT VENTILASJON.

Vifter med motor på kjøkken eller bad vil endre grunnlaget for avtrekk til de andre
som er i oppgangen med lukt, støy og endret luftmengde, og er ikke tillatt å installere. Se ordensregler.
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Hva bestemmer luftkvaliteten
Dårlig luftkvalitet skyldes som regel forurensninger fra innemiljøet. Møbler, tepper
og alt vi omgir oss med kan inneholde skadelige stoffer som avgir gasser, og påvirker inneluften vår.

ØKONOMI:
Det er misforstått sparing å stenge ventiler for å redusere strømregningen. Dårlig
ventilering kan skade boligen og gi store vedlikeholdskostnader på sikt.

HELSEFARE:
Mangelfull ventilasjon fører svært ofte til dårlig inneklima og er trolig en viktig
årsak til at mange barn utvikler sykdommer som astma og allergi.
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Kjøkkenavtrekk
RESIRKULASJONS-MODELLER (MED MOTOR)
Motorisert kjøkkenventilator m/ kullfilter som ikke er tilkoblet felles avtrekkskanal.
Luften filtreres igjennom kullfilter som bør byttes minimum 1 gang pr år og fettfilter rengjøres hver mnd. i oppvaskmaskinen pga. brannfare og hygiene. En fordel
med denne er mindre varmetap fra leilighet.
På avtrekkskanal må det monteres en avtrekksventil slik som på bad.
AVTREKKS-MODELLER (UTEN MOTOR)
Avtrekksventilator m/fettfilter som er tilkoblet avtrekkskanal som går til avtrekksviften på taket. Luften føres ut av leiligheten som vil medføre noe mer varmetap
fra leiligheten. Fettfilter må rengjøres hver mnd. i oppvaskmaskinen for brannfare
og hygiene.

Badavtrekk
STANDARD ELLER FUKTSTYRT AVTREKKSVENTIL (UTEN MOTOR)
Det anbefales å byttes den gamle ventilen på badet til standard avtrekksventil i
plast eller fuktstyrt avtrekksventil (uten motor) EHV-B som vår ventilasjonsleverandør kan levere.
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BRANN OG
SIKKERHET
Det er årlig ca. 12 000 reelle brannhendelser som Brann- og
redningsvesenet må rykke ut til. Noen har utviklet seg til
branner med svært dramatiske følger.
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Seksjonseiers
ansvarsområde
Slukkingsutstyr
Pulverapparat
Røykvarsler
Sjekkliste for seksjonseier
Det er årlig ca. 12 000 reelle brannhendelser som Brann- og redningsvesenet må
rykke ut til. Noen har utviklet seg til branner med svært dramatiske følger.
DETTE KAN VI GJØRE NOE MED.
Les dette kapitelet spesielt godt og forebygg en eventuell brann hjemme hos deg.
Det er påbudt med manuelt slukkeutstyr som kan brukes i alle rom.
PÅBUDT SLUKKEUTSTYR SKAL VÆRE:
Pulverapparat – bærbart og minst 6 kg eller
Husbrannslange med hurtigkobling eller fast innendørs tilkobling,
som rekker til alle rom
PULVERAPPARAT ANBEFALES PLASSERT SLIK AT DET ER LETT TILGJENGELIG,
GJERNE I TILKNYTTING TIL SOVEROM (Ikke innerst i en fullstappet bod).
Lær deg bruken av dette slukkemiddelet.
Vende apparatet minst en gang i året for at pulveret ikke skal klumpe seg
Kontroller manometeret minst en gang i måneden. Nålen skal stå på grønt.
Skift apparatet/innholdet etter 10 år.
Ved slukking; rett strålen mot roter av flammene (mot materialet det brenner i).
Pulverapparat er kun egnet til slukking brannutbrudd (tømmes på 10 –15 sek).
Husbrannslange kan være plassert i kjøkkenbenk, på vaskerom eller i eget skap.
Kontroller jevnlig for lekkasje, og om slangen lar seg trekke helt ut.
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FELLES BRANNVARSLING
BRANNVARSLING:
Alle beboere og fellesareal er tilkoblet røykvarsler fra Get Safe med felles varsling til alle beboere i samme oppgang og alarmsentral Safe 4.
Garasjen har brannvarsling med direkte varsling til brannvesen for uttrykning
og varsel via røykvarslere til seksjoner i tilhørende bygg.
SAMEIETS TEKNISK INFORMASJON
Sameiet har felles varsling via CO-, optisk- og termiske røykvarslere i fellesareal og
i boenheter som varsler alle registrerte beboere med SMS og samtidig til Safe4
som igjen kontakter brannvesen ved manglende kontakt med beboer eller ved
utløst alarm i fellesareal. Beboere har 2 minutter på å stoppe felles varsling.
Sameiet har felles brannalarm i garasjeanlegg som er direkte tilkoblet brannvesenet med umiddelbar utrykning ved utløst brannalarm.
Primær rømning er via trappeoppgang, sekundært via balkong, kun ved røyk eller
brann i trappeoppgang.
Ved røyk eller brann i trapp vil brannmannskap med stigebil eller manuell stige,
hente ned beboere i bygg 4, 6, 7, 8 og 9 fra tilhørende brannoppstillingsplass.
Beboer må gjøre seg kjent med ut fellbare stiger for egen rømning i bygg 1, 2, 3 og 5.
SAMLINGSOMRÅDER
Bygg 1 og 2
Ved parkeringsplass UK.
Bygg 3 og 4
På lekeplass ved flaggstang.
Bygg 5 og 6
På parkeringsplass UK.
Bygg 7, 8 og 9 På parkeringsplass OV.
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Sjekkliste for beboere
Byttet batteri i egne brannvarslere 1. desember
Kontrollert brannslukker
Frie rømningsveier
Ingen ovner er tildekt av f.eks. gardiner
Kontroll av det elektriske anlegget hafslundnett.elsikkerhetsportalen.no
Service på gassovn for de som har det
En branninstruks er en oppskrift på hva man skal gjøre hvis det blir brann. Alle
familier bør lage seg en slik oppskrift, og bruke den som utgangspunkt når man
skal ha brannøvelse hjemme. Branninstruksen oppgir en trygg møteplass på utsiden av boligen, slik at alle vet hvor man kan finne hverandre i tilfelle man må
evakuere fra huset. Møteplassen er enkel å huske, f.eks. ”ved sandkassa”, ”i oppkjørselen”, ”ved flaggstanga” eller lignende. Tilpass hjemmets branninstruks etter
barnas alder og modenhet, plassering av soverom og mulige rømningsveier.
Branninstruksen prøves ut i en brannøvelse hver vår, slik at vi finner eventuelle
punkter som bør justeres eller gjøres tydeligere.
NYTTIG LENKE:
brannvernuka.no/nasjonal-brannovelse/brannovelse-i-hjemmet
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SKADEDYR
Lite gjør oss mer fortvilet enn om vi får rotter og mus rundt
husveggene eller et overveldende inntog av duer på våre
terrasser og hustak. Manglende ettersyn og renhold pekes
ofte ut som en mulig årsak til skadedyrenes inntog.
Lar du matavfall stå lett tilgjengelig, inviterer du mange
«ubudne gjester» på et festmåltid.

BEBOERMANUAL | ULLERNÅSEN | 47

BEBOERMANUAL | ULLERNÅSEN | 48

KONSEKVENSER

Insektangrep over lengre tid, kan bety
at deler av bygningen må åpnes og deler
fjernes/erstattes/impregneres.

Hva er SAMEIETS
ansvarsområde?
Sameiet har avtale med Pelias Skadedyrkontroll på forebyggende og bekjempende arbeid mot maur, rotter og mus. Alle beboere kan kontakte Pelias uforpliktende på tlf. 33 33 00 00 ved mistanke om skadedyr. Se info på bilde/vedlegg.
Duepigger kan beboere bestille via www.skadedyrshop.no og montere selv for å
hindre duer til sitte på kanter som er sjenerende.
DET VANLIGST SKADEDYRENE ER:
Rotter og mus
Duer
Maur
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Hva er mitt
ansvarsområde?
Flere av leilighetene i Boligsameiet opplever problemer med duer som hekker
eller sitter og gjør fra seg på sine terrasser. Nedenfor følger litt generell informasjon
om duer, litt om hvordan man kan forebygge, samt litt om fysiske tiltak.
Bydua stammer opprinnelig fra klippedua. Den ble brukt som brevdue og i dag
lever disse fuglene midt i blant oss, og bruker hus, tårn og bruer som klipper.
Derfor kan enkelte høye bygg oppleve duer som et problem.
Forebyggende tiltak
Det er mulig å jobbe forebyggende mot at duer skal søke tilhold på fasadene. Man
kan legge ut gummislanger, sette ut plastugler og liknende. Det er viktig at man
gjør disse «levende», ved å stadig flytte på dem, ellers lærer de seg raskt at dette
ikke er farlig.
AKTIVE TILTAK
Ser man at de begynner å bygge reir, anbefales det å fjerne reirmaterialet kontinuerlig. Da vil de gi opp. Det er ikke lov å fjerne reir med egg eller unger. NaturmangBEBOERMANUAL | ULLERNÅSEN | 50

foldloven § 15 setter forbud mot å påføre unødig skade og lidelse på viltlevende
dyr og deres reir, bo og hi. I særskilte tilfeller kan man søke kommunen om dispensasjon (Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon. Lovdata), men da anbefaler jeg at dette gjøres
via profesjonelle aktører. Hold terrassen ryddig og oversiktlig.
Fugleekskrementer inneholder urinsyre, dvs at det har lav pH-verdi. Det er derfor
anbefalt at skit vaskes vekk, slik at det ikke blir skader på underlag. Ekskrementer
kan inneholde bakterier som man kan bli syk av. Derfor må man fukte ekskrementene før de skrapes/børstes eller vaskes bort. Bruk åndedrettsvern.
Beboere kan kjøpe duepigger og montere selv på utsatte steder der duer er en
plage. Dette kan kjøpes av ABS Skadedyr sin Web shop. www.skadedyr.no
MATING – NEK OG MATNETT – GNAGERE
Det anbefales ikke mating av fugl i et boligsameie. Dette fordi man tiltrekker seg
både duer, samt andre skadedyr, som for eksempel rotte. Rotteproblemer kan
gjerne vokse seg store pga. fugleforing før man egentlig innser at dette har blitt et
problem. Da er det en tidkrevende og dyr jobb for å bli kvitt problemene igjen.
Hold områder utenfor bygget, inne i boder og liknende fri for mat, gressfrø og
andre ting som mus, rotter og fugl kan oppfatte som mat.
Dersom ikke ovennevnte forebyggende tiltak fungerer, så kan man gå til fysiske
forebyggende tiltak. Her anbefales bruk av duepigg som monteres med monteringslim på sitteplassene, feks. på www.skadedyr.no.
BEBOERMANUAL | ULLERNÅSEN | 51

52

DIN SJEKKLISTE
– SOMMER OG VINTER
1. desember. Den årlige røykvarslerdagen. Skift batteri i Get Safe.
Snuing/kontroll av brannslukker
Filter i kjøkkenvifte
Sikringsskap
Jordfeilbryter
Rens av ventil i baderom
Rens av ventiler i yttervegg
Rens av baderomssluk
Rens av vannlås i servant/ oppvaskkum
Rens av sluk/ renne på terrasse
Høst: Rens av sluk på bodtak
Smøring av alle bevegelige metalldeler på dører og vinduer
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