
 
 
 
RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV 
LOFT/KJELLER, SAMMENSLÅING AV LEILIGHETER OG 
ANDRE BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER. 
 
Generelt: 
 

1. Dette dokumentet er et tillegg til borettslagets vedtekter. Enkelte retningslinjer og krav er nevnt 
begge steder, for å gjøre formål og krav enklere å forstå. Om disse står mot hverandre, vil 
vedtekter være gjeldende. 
 

2. Bygningsmassen er borettslagets eiendom. Ved alle inngrep i bygningsmassen plikter andelseier 
å sette seg inn i og følge de forskrifter og lover som til enhver tid gjelder. Andelseier har ansvar 
for innhenting av nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter. Det skal benyttes autoriserte 
fagfolk der det er påkrevd. 

 
3. Alle endringer av bygningsmassen skal meldes til styret, uansett omfang. Dersom utbygging 

ikke er meldt, kan den kreves stoppet og/eller tilbakeført.  
 

4. Den som til enhver tid er andelseier av leilighet i borettslaget, hefter for bygningsmessige feil og 
mangler som skriver seg fra utførte byggearbeider i tilknytning til leiligheten. Andelseier står 
overfor borettslaget økonomisk ansvarlig for følgene av at retningslinjene for utbygging eller 
gjeldende lovverk ikke er fulgt. Dette gjelder også der andelen har skiftet eier. 

 
5. Disse retningslinjene er et tillegg til borettslagets vedtekter og kjøpekontrakt for kjøp av 

loft/kjeller-areal. Ved utbygging og ombygging forutsettes det at andelseier har lest og forstått 
disse. 

 

Utbygging mot loft eller kjeller – prosess 
 

6.  Utvidelse av leilighet mot loft/kjeller kan bare skje med samtykke fra styret i borettslaget og 
tillates bare i forbindelse med utvidelse av eksisterende leilighet.  
 

7. I oppganger hvor det ikke er foretatt utbygginger, kan bare leiligheter som er på to rom og 
kjøkken eller mer bygges ut. Det skal som hovedregel bare tillates en utbygging til loft og en 
utbygging til kjeller i hver oppgang.  

 
8. Søknad om kjøp av areal til utbygging sendes styret i borettslaget, sammen med skisse som viser 

det areal som ønskes utbygget.  
 

9. Hvis det kommer flere søknader om utbygging i en oppgang, skal den første søkeren prioriteres. 
Hvis styret mottar to søknader samtidig, skal den søker som har lengst ansiennitet i borettslaget 
som hovedregel gis rett til utbygging, hvis ikke særlige forhold tilsier noe annet. 

 
10. Den utbyggeren som ønsker å bygge ut loft- eller kjellerareal, skal forelegge planene for 

samtlige beboere i oppgangen til uttalelse og signatur før styret kan behandle søknaden. 
 

11. Søknaden til styret må vise skisse over hvordan behovet for bodareal for øvrige beboere kan 
løses. Hver andel har rett til 5 kvm kjellerbod og 4 kvm loftsbod. Ved utbygging til kjeller/loft 
skal andelseierne sikres nødvendig bodareal og tørkemuligheter. Styret skal, så langt råd er, 
ivareta berørte andelseieres interesser. 



 
12. I de tilfeller hvor det ønskes utbygginger utover ovennevnte, eksempelvis ytterligere utbygging 

på loft hvor det allerede finnes utbygd leilighet, gjelder følgende: 
 

a. Planløsning forelegges beboere i berørte oppgang(er). Dersom det ikke oppnås enighet, 
må berørte beboere møte i styremøte etter avtale. Det blir der anledning til å legge frem 
sin sak. Å gjentatt unnlate å møte eller på annen måte trenere saken kan medføre 
vedtak uten oppmøte.  

b. Styret kan fatte vedtak om utbygging ut fra gjeldende prinsipp 
i. På utbygde loft må utbygger vise til en løsning hvor andre andelseiere i 

vesentlig grad får sine behov ivaretatt. Det vises til hovedregel hvor 
utgangspunktet er en oppbygging per oppgang. 

ii. Dersom utbygging er tenkt på andre oppgangers areal må beboere i begge 
oppganger involveres på lik linje.  
 

13. Samtykke til overdragelse av areal må foreligge før søknad sendes planmyndighetene. Når styret 
har gitt samtykke til utbygging, sendes søknad om byggetillatelse til Plan og bygningsetaten 
innen 3 måneder fra den dato samtykket er gitt. 
 

14. Når tillatelse fra planmyndighetene foreligger, skal kjøpekontrakt for utbyggingsarealet inngås 
straks. Oppstart av byggearbeidene må skje innen 6. måneder etter inngåelse av kjøpekontrakt. 
Eventuelle nye boder må være bygget før arbeidet settes i gang. 

 
15. Utbygging skal skje etter bestemmelsene i kontrakten med tilhørende retningslinjer, og innenfor 

de frister som er satt i disse. 
 

16. Styret skal ha kopi av all korrespondanse mellom utbygger og alle offentlige myndigheter, for 
eksempel Plan og bygningsetaten. Dette gjelder alle brev, tegninger og liknende. Utbygger er 
ansvarlig for å sende dette til styret (gjerne elektronisk) 

 

Utbygging mot loft eller kjeller – krav til utførelse 
 

17. Ved utbygging av loft eller kjeller skal det tas hensyn til gårdens helhetlige utseende. Vinduer, 
beslag, takrenner og avløpsrør skal være like i hele kvartalet. Oslo Kommune har utarbeidet 
egne juridisk bindende retningslinjer for utbygging av tak og fasader i Torshovkvartalene. Disse 
forutsettes fulgt. 
 

18. Permanent eller midlertidig avskjerming for innsyn til terrasse i stoff, glass eller liknende, 
tillates ikke satt opp. Blomsterkasser må ikke monteres utenfor rekkverk på terrasse. 
 

19. Utbygger plikter å installere varmekabel i avløp fra terrasse og ned til frostfri grunn. 
 

20. Takluker som fjernes på den del av loftet som bygges ut, må flyttes til fellesarealet slik at 
fortsatt er mulig med lufting og å komme ut på taket fra loftet. Skader på tak, som knuste eller 
manglende takstein, skal utbedres umiddelbart for utbyggers regning. 

 

Sammenslåing av leiligheter.  
 

21. Sammenslåing av leiligheter kan bare skje med samtykke fra styret i borettslaget. 
 

22. Ingen andelseier kan eie mer enn en andel i borettslaget, jfr. Vedtektene. Ved kjøp av 
leilighet(er) for sammenslåing, skal søknad om sammenslåing sendes Plan og bygningsetaten 
innen 3 måneder etter kjøpet. Sammenslåing må være gjennomført innen 6 måneder etter 
innvilget søknad. Etter sammenslåing skal de to tidligere andelene betraktes som en andel.  

 
23. Ved bruk av forkjøpsrett for å oppnå sammenslåing, kan ansiennitetsprinsippet fravikes. 



Borettslaget kan sette spesielle vilkår ved bruk av forkjøpsrett for å oppnå sammenslåing av 
leiligheter.  
 

24. Det tillates ikke salg eller framleie av en leilighet som er ervervet med tanke på sammenslåing. 
Dersom sammenslåing ikke er foretatt innen tidsfristen som er satt av borettslaget, kan styret 
trekke tillatelsen til utbygging tilbake.  

 

Kjøp av areal – beregning av kjøpesum og fellesutgifter 
 

25.  Retningslinjene under er et tillegg til kjøpekontrakt. Ved misforhold mellom disse gjelder 
kjøpekontrakt foran retningslinjer. 

a. Ved beregning av kjøpesum legges følgende til grunn: 
i. Ved kjøp av loftsareal er kvadratmeterprisen kr 10000,- basert på boareal, som 

definert i NS 3940 
ii. Ved kjøp av kjellerareal er kvadratmeterprisen kr 6000,- basert på boareal, som 

definert i NS 3940 
26. Ved beregning av månedlig fellesutgifter legges følgende til grunn 

a. For loftsareal skal det betales fellesutgifter lik del av eksisterende fellesutgifter 
(husleie) for leiligheten per kvadratmeter. 

i. Eksempel: Eksisterende leilighet er 60 kvm, det betales fellesutgifter på kr 
1600 per mnd. Fellesutgiften per kvadratmeter er 1600/60 = 26,70 per kvm. 
per mnd. Hvis ervervet loftsareal er 50 kvm utgjør dette: 26,70 * 50  = 1335 kr 
per mnd for loftsarealet. 

b. For kjellerareal skal det betales fellesutgifter lik 1/2-del av eksisterende fellesutgifter 
(husleie) for leiligheten per kvadratmeter. 

i. Eksempel: Eksisterende leilighet er 60 kvm, det betales fellesutgifter på kr 
1600 per mnd. Fellesutgiften per kvadratmeter er 1600/60 = 26,70 per kvm. 
per mnd. Hvis ervervet kjellerareal er 50 kvm utgjør dette: 26,70 * 50 / 2 = 
667,5 kr per mnd for kjellerarealet. 

27. Før byggearbeider kan igangsettes, skal kjøpekontrakt være betalt og kjøpesum innbetalt til 
borettslaget. Fellesutgifter (husleie) begynner å løpe fra undertegning av kjøpekontrakt.  
 
 

Regler for bygningsmessige endringer. 
 

Ved bygningsmessige endringer, stiller borettslaget enkelte krav til andelseiere utover det som er 
lovpålagt. Dette er de tre viktigste kravene: 
 

28. Alle inngrep utover enkelt vedlikehold skal varsles til styret, med kort beskrivelse av hva som 
skal gjøres, tidsplan og avfallsplan. Se eget punkt under. Ingen inngrep må igangsettes uten at 
styret har gitt klarsignal. Styret kan ved behov få saken vurdert av fagkyndige før tillatelse gis. 
Kostnadene ved bruk av fagkyndige belastes andelseier. Noen eksempler på inngrep som må 
varsles er endring av romløsning, nytt gulv eller nye vegger, bytte av ildsted. Eksempel på 
inngrep som ikke må varsles er ny kjøkkeninnredning eller maling av vegger. Er du i tvil, si fra.  
 

29. Alle inngrep som er søknadspliktige etter offentlige regler eller griper inn i gårdens bjelkelag, 
bærende konstruksjoner, felles rør og ledninger og andre felles installasjoner som går gjennom 
boligen, kan utløse etterkontroll av ferdigstilt arbeide. Dette utføres av fagkyndig personell og 
belastes andelseier.  

 
30. Styret kan også i hvert enkelt tilfelle vedta at det må utføres etterkontroll, der styret ser at det vil 

være nødvendig.  
 
 

I tillegg gjelder følgende: 
 

31. Orden og håndtering av avfall. Alle oppussinger eller ombygginger meldes til styret på 



forhånd, der det går frem hvordan avfall skal håndteres (f.eks. 'rett-i- sekk' eller container). 
Byggavfall skal ikke kastes i borettslagets container, tømmes i sluk eller lignende. Styret anviser 
i det enkelte tilfelle plass for lagring av container mv. Alt materiell skal merkes med navn. 
Sekker med søppel må fjernes innen tre dager, og kan av hensyn til brannvern ikke settes inntil 
veggen. Dersom tredagersfristen ikke overholdes, kan styret bestille bortkjøring for beboers 
regning. Borettslagets uteområder skal ikke benyttes som lagringsplass for byggematerialer o.l. 
Borettslagets fellesarealer, innvendige så vel som utvendige, skal holdes rene under 
utbyggingen. Andelseieren som utfører tiltaket plikter å foreta løpende rengjøring av trapper og 
fellesarealer som er berørt av utbyggingen. Om nødvendig må rengjøring foretas daglig. 
Materialer, verktøy og liknende må ikke oppbevares i trappeoppgang eller på fellesareal. Styret 
kan leie inn vaskehjelp på andelseierens regning om ikke renholdet er tilfredsstillende. Dette 
gjelder både underveis i prosjektet og ved ferdigstillelse. 
 
Regler som gjelder enkelte typer ombygginger 

32. Ildsted. Montering av ildsted er søknadspliktig til styret og skal skje med bruk av sertifiserte 
montører. Se borettslagets vedtekter for regelverk. Dette er ikke lovpålagt, men er vedtatt for å 
sikre at nye ovner blir forsvarlig tilkoblet til borettslagets rehabiliterte piper med indre stålpiper. 
Det forutsettes at man kan setter seg inn i dokumentasjon som ble utlevert alle boenheter i 
forbindelse med rehabilitering. 

33. Baderom og tilsvarende. Der det ikke er påvist skader som måtte utbedres uavhengig av 
ombygging, er andelseier selv ansvarlig for kostnader til skifte av røropplegg.  

 


