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Trivselsregler  
 

Skitunet Boligsameie 
 

Godkjent på årsmøtet 26.februar 2009 
Sist revidert i ordinært årsmøte 23. februar 2022. 

 
 

 
1. INNLEDNING OG FORMÅL 
Trivselen i vårt eierseksjonssameie avhenger mye av at alle som bor her tar hensyn til 
hverandre og til boområdet vårt. Vi har alle rett til å råde over egen leilighet, men i 
fellesarealene inne og ute må alle etterleve de regler som fastsettes av årsmøtet og som 
forvaltes av styret. Trivselsreglene skal reflektere de betingelsene flertallet av beboerne 
mener bidrar til et godt bomiljø.  
 
2. BRUK AV EGEN EIERSEKSJON 
Det skal være ro alle dager mellom kl. 23.00 - 07.00. Motorisert ferdsel til inngangspartiene 
skal ikke forekomme mellom kl. 23.00 - 07.00. Unntatt utrykningskjøretøyer, uføre, 
syketransport og avisbud. Ved større selskapeligheter bør naboene varsles. 
Innredningsarbeider må unngås mellom kl. 21.00 - 07.00 (09.00 på helligdager). Skrot, 
pappesker og lignende må ikke oppbevares over tid på terrasse eller utenfor inngangsdør. 
Tørking og lufting av klær og sengetøy på balkong/terrasse skal kun foregå på innsiden av 
rekkverk og ikke i høyde over rekkverk.  Det anmodes om at alle seksjonseiere monterer en 
gassvarsler i gulvhøyde, for å sikre en forsvarlig varsling av ev. gasslekkasjer. Gassvarsler 
kan kjøpes i jernvareforretninger. 
 
3. UTVENDIG DEL AV EIERSEKSJON   
3.1. Rekkverk, vindusrammer og fasade 
Det er ikke anledning til å male rekkverk, vindusrammer eller vegg på terrasse/balkong i 
avvikende farger.  
 
3.2. Utvendig sol- og vindskjerming 
Det er anledning til å montere screens, markise, vindskjerm på kassett og utvendig 
persienne på vinduer samt på terrasser og verandaer. Det skal benyttes grå markiseduk fra 
Sandatex, dis. 792/ 97. Markise skal ha rett kappe. Vindskjerm skal være i tilsvarende duk 
fra Sandatex, dis. 97. Utvendig persienne skal ha fargen 0058 sølv, fra Turnils. Screens skal 
være Antracite Grey type Ral 7016. 
På terrasser er det anledning til å montere levegg på kortsidene i trykkimpregnert tre i 
tilsvarende farge som på husene. Det er tillatt å plante hekk i stedet. Maks høyde 160 cm på 
kortsiden og noe lavere på langsiden. Det er ikke tillatt å øke arealet på terrassen. Det er 
eiers ansvar å vedlikeholde hekk samt sørge for at maks høyde ikke overskrides. 
Seksjonseiere kan skjerme sine balkonger mot innsyn ved foliering med matt film på 
glassfronter.  
 
Innglassing av veranda/terrasse kan gjøres iht. gjeldende lover og forskrifter fra offentlige 
instanser, og etter godkjennelse av styret. Søknad bilagt tegning/skisse over ønsket 
innglassing sendes styret som behandler saken ut fra gjeldende krav og retningslinjer for 
slike installasjoner. 
 
Ved endring av utvendig fasade, ytterligere skjerming eller beplanting utover det som er 
beskrevet over, skal seksjonseier sende skriftlig søknad til styret. 
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3.3. Maling av tak på terrasse/balkong 
Det er anledning å male tak og søyler på terrasse/balkong, men det må brukes Jotun Mur 
Grunning Vanntynnet og Jotun Mur Akrylmaling med farge 7356 Isgrå. 
 
3.4. Utvendig belysning  
Ved ettermontering eller fornyelse av utvendige lamper/armaturer på terrasser/balkonger er 
det kun de typer som er godkjent av styret som kan benyttes. Det skal være Moderne Marco 
1 (lampegiganten.no) eller tilsvarende.  
 
3.5. Antenneanlegg 
Eierseksjonssameiet er tilknyttet kabel-TV. Oppsetting av parabolantenne og lignende er ikke 
tillatt. 
 
3.6. Kabel-TV og bredbånd 
I leilighetene er det klargjort for TV og bredbånd fra Telenor. Det står en TV-boks inkludert 
programkort og et bredbåndsmodem eller fiberboks i leiligheten. Utstyret tilhører leiligheten/ 
Telenor og ikke den enkelte beboer og skal derfor følge leiligheten ved salg. På 
www.telenor.no vil du til enhver tid finne de siste produktnyhetene og annen oppdatert 
informasjon om TV- og bredbåndstilbudet. Her kan du også lese om bestilling av raskere 
bredbåndshastighet, bredbåndstelefoni og flere bokser. Du kan også kontakte Telenors 
Kundeservice på telefon 915 09000. 
 
3.7. Grilling 
Elektrisk grill og gassgrill kan brukes så lenge matos og røyk ikke sjenerer andre beboere. 
Det er ikke tillatt å bruke kullgrill på terrasse/balkong.  Eierseksjonssameiets tønnegriller kan 
benyttes på eierseksjonssameiets fellesområde. Seksjonseiere kan låne tønnegrill om 
ønskelig. Kontakt styret. 
 
3.8. Blomsterkasser 
Blomsterkasser skal monteres på innsiden av rekkverk av sikkerhetsmessige årsaker.  
 
3.9. Varmepumper 
Installasjon av varmepumpe er et inngrep i fasaden og skal kun utføres etter tillatelse fra 
styret. Utedelen av pumpen må plasseres inne på egen terrasse/veranda og ikke være til 
sjenanse for andre beboere. Er avstanden til naboens soverom mindre enn 10 meter vil 
varmepumpe ikke godkjennes. Det må velges varmepumpe tilpasset norske forhold med et 
akseptabelt lydnivå på utedelen. Varmepumpen må være levert av forhandler som er 
godkjent av Norsk Varmepumpeforening (NOVAK godkjent forhandler) Det må brukes 
autorisert personell til montering.  
 
Seksjonseier vil selv være ansvarlig for drift og vedlikehold (slitte deler gir mer støy) og 
plikter å påse at det ikke oppstår skader på vegger eller balkonger både hos seg selv og 
naboer. Seksjonseier må sørge for at kondens, inklusive vann og is, ikke genererer skader 
eller sjenerer andre beboere.  
 
Seksjonseier vil være økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på bygning og inventar som 
følge av installasjon og bruk av varmepumpe. 
  

http://www.telenor.no/
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SKILT OG NØKLER 
4. 1 Dørskilt/postkasseskilt/ringeklokkeskilt 
Hver enkelt seksjonseier står fritt til å benytte ønsket dørskilt. 
 
Navnelapp til postkasse (og ringeklokke) skal bestilles via styrets epostadresse. 
Håndskrevne navnelapper er ikke tillatt. Styret sørger for å endre ringetablå. 
 
Det er ikke tillatt å skrive med tusj eller klistre lapper direkte på postkassene. På 
ringeklokkene tillates det ikke å sette klistrelapper utenpå plastdekslet da rester av lim er 
vanskelig å fjerne. 
 
4.2 Nøkler til postkasse 
Postkassenøkkel kan du få filt opp hos Follo Lås & Glass-Sikring AS i Åsenveien 1, 1400 Ski. 
Det kan være smart å notere nøkkelnummer og oppbevare det på et lurt sted i tilfelle du 
skulle miste alle nøklene. Styret sitter ikke med informasjon om nøkkelnummer til hver enkelt 
postkasse, så dersom du ikke har nøkkelnummer, må du i tilfelle bestille ny låssylinder. 
 
4.3 Nøkler og garasjeportåpner 
Eierseksjonssameiet har systemnøkler fra TrioVing. Bestilling av nye nøkler, 
garasjeportåpner eventuelt nye låser, kan kun gjøres av eier av leiligheten og det må sendes 
skriftlig bestilling til styret. Bestillingen må ha med følgende opplysninger: Eiers navn, 
adresse, mobilnummer, leilighetsnummer, nøkkelnummer samt opplysning om hvor nøkkel 
og faktura skal sendes.  
 
5. INNVENDIG FELLESAREAL  
Røyking er forbudt i alle innvendige fellesarealer, inkludert garasjeanlegget. 
 
5.1 Videoovervåking 
Videoovervåking av eierseksjonssameiets fellesområder og garasjeanlegg er tillatt for å 
forhindre at uvedkommende gis adgang til bygget og for å motvirke straffbare handlinger slik 
som hærverk, tyveri og vold i sameiets fellesområder og garasjeanlegg. Det er styret som 
skal administrere videoovervåkingen. Det er installert videovervåkningsutstyr ved hver 
inngangsdør, ved hver garasjeport, inne i garasjeanlegget og i heisgang i hver kjelleretasje. 
Videoovervåkingen er registrert hos Datatilsynet og er iht. deres retningslinjer. Opptakene 
oppbevares kun i kort tid, så meld fra til styret umiddelbart hvis noe skjer. Ved behov vil 
relevante opptak fra anlegget bli overlevert til rette politimyndighet. 
 
5.2. Hovedinngang, trapper og ganger  
Hovedinngangsdør har smekklås og kan låses opp manuelt eller automatisk via calling-
anlegg i leiligheten. Inngangsdør skal alltid holdes lukket og låst. Fellesareal i trapp og gang 
er rømningsvei, så det må ikke benyttes til hensetting av sykler, barnevogner, ski, akebrett 
eller andre ting. Sykler henvises til sykkelstativene utendørs ev. i den enkeltes sportsbod i 
kjeller. Barnevogn kan plasseres under trapp i kjelleren. Dørmatter utenfor inngangsdør er 
tillatt, men bør fjernes hver fredag på grunn av rengjøring. Gjenstander som oppbevares i 
fellesarealer inkl. kjellerganger vil bli fjernet/kastet etter utløpet av en angitt frist som er gjort 
kjent via mailutsendelse til beboere i aktuell blokk, samt ved oppslag på styretavlen i 1. 
etasje. 
 
5.3 Sportsboder i kjeller 
Det medfølger en sportsbod i kjeller med hver eierseksjon. Vis varsomhet ved oppbevaring 
av brannfarlige varer og gjenstander, eller noe som avgir lukt. Det frarådes å oppbevare 
verdigjenstander i boden, da disse er spesielt utsatt for innbrudd. Dør til bodanlegget har 
smekklås og det er seksjonseiernes felles ansvar at disse alltid holdes lukket og låst samt at 
lyset slukkes når man forlater rommet.  
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Det er anledning å montere stikkontakt i egen kjellerbod. Montering skal utføres av autorisert 
elektriker og kabel må trekkes fra leilighetens sikringsskap. Det skal sendes skriftlig melding 
til styret før arbeidet igangsettes. Når arbeidet er utført, skal det leveres inn 
sluttdokumentasjon fra den aktuelle installatør. 
 
5.5 Lading av el-biler og andre ladbare transportmidler 
Lading fra kontakt/opplegg som ikke er godkjent representerer en stor brannrisiko, og 
installasjonen må derfor være i henhold til gjeldende krav og anbefaling fra DSB (Direktoratet 
for Samfunnssikkerhet og Beredskap). Søknad sendes styret, og det kan gis anledning til å 
montere godkjent veggmontert ladeboks på egen garasjeplass for lading av el- og 
hybridbiler, samt andre ladbare transportmidler (elektriske rullestoler, mopeder o.l.). 
Montering skal utføres av autorisert elektriker. Lading fra vanlig stikkontakt er ikke tillatt. 
 
Installasjon av ladestasjoner kan utføres av eierseksjonssameiets samarbeidspartner på el-
installasjoner. Dersom seksjonseier benytter en annen installatør, må 
elsikkerhetsdokumentasjon i form av sluttkontroll oversendes styret. 
 
Alle kostnader knyttet til montering av ladestasjoner på egen garasjeplass kostes av 
seksjonseier. Dette gjelder også trekking av kabler fra ladestasjonen og fram til sikringsskap 
med leilighetens egen strømmåler. 
 
6. AVFALLSHÅNDTERING 
Eierseksjonssameiet har nedgravde avfallscontainere på to stamplasser. Beholderne er 
merket med symbolene, Rest, Papp/papir og Glass/metall. Alt annet avfall skal bringes til 
gjenvinningsstasjon. Matavfall skal sorteres i egne grønne matavfallsposer fra Follo Ren. 
Posen knyttes med dobbelt knute og legges i restavfallscontainer. Annet restavfall skal 
pakkes forsvarlig inn i plastposer/bæreposer, som knytes godt igjen, før det kastes i samme 
beholder. Plastemballasje sorteres som restavfall. Papp må deles opp i små biter. Større 
fraksjoner av papp må fraktes til gjenvinningsstasjon. Avfall og gjenstander skal ikke settes 
ved avfallscontainerne. Follo Ren’s regler for kildesortering av søppel skal følges. Se 
www.folloren.no.  
 
Sigarettsneiper/snusposer skal ikke kastes ut fra terrasse/veranda og heller ikke på andre 
steder rundt om på boligområdet. Benytt egnede avfallsdunker som står på fellesarealet. 
Matavfall eller annen søppel må aldri plasseres i ganger eller på terrasse/veranda. Alle 
beboere er ansvarlige for at fellesarealer holdes rene og fri for søppel og skrot. 
 
7. DYREHOLD. 
Dyrehold skal ikke være til sjenanse for andre beboere. Hund skal alltid føres i bånd på 
sameiets område. Ta alltid med hundepose og kast ev. etterlatenskaper i søppelkasser 
montert på utearealene. Lufting av hund skal ikke foregå på plenen foran leilighetene. 
Inngangspartiet skal ikke være en fast urineringsplass for hunden, da det i tillegg til 
sjenerende lukt ikke ser særlig pent ut når snøen ligger der. Følg regler om båndtvang samt 
Lov om hundehold (hundeloven). 
 
8. UTENDØRS PARKERING  
8.1 Ingen parkering nederst på feltet 
Det er ikke lov å parkere langs støttemur nederst på feltet og heller ikke nedenfor 
støttemuren. Bakgrunnen for dette er fremkommelighet for større biler/utrykningskjøretøyer 
samt snøbrøyting. To plasser er reservert for vaktmester/ servicebil og en plass er merket 
handicap- plass for gjester. Feilparkering bøtelegges av Apcoa Parkering. 
 
 
 
 

http://www.folloren.no/
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8.2. Parkering på gangveier/foran inngangsdører 
På gangveier og foran inngangsdører er det kun tillatt å parkere for av- og 
pålessing. Hvis det ikke har vært aktivitet ved kjøretøyet etter 5 min vil Apcoa 
Parkering ha anledning til å ilegge bot. Håndverksbiler med firmalogo kan parkere 
mot gyldig parkeringsbevis, forutsatt at annen ferdsel ikke hindres. 
 
8.3 Parkeringsplass på øvre felt (leiet grunn) 
Parkeringsplassen på øvre felt er tiltenkt å være for gjester, bortsett fra enkelte merkede 
plasser, som blir leiet ut etter avtale med Apcoa Parkering. Leietaker må godkjennes av 
styret. Søknad om leie av plass sendes Apcoa Parkering Norway AS pr e-post 
salg@apcoa.no.  
 
Vilkår for gjesteparkeringen:  
Betalingsavgift kr 20,- pr. time (gjelder i tidsrommet 07:00 – 22:00), deretter døgnpris kr 150,- 
Parkering av uregistrert kjøretøy, henger, campingvogn o.l. er ikke tillatt og enhet vil bli 
fjernet. Gjester til Skitunet parkerer gratis mot gyldig parkeringsbevis i form av gjestekort 
merket med leilighetsnummer og strekkode, og som plasseres godt synlig bak bilens 
frontrute. Hver seksjon får tildelt 2 st. gjestekort som kan lånes ut til gjester. Gjestekortene 
følger leiligheten ved eierskifte. Ved tap av gjestekort bestilles nytt via styret for 
seksjonseiers regning.  
 
Dagens 6 kontraktsplasser beholdes, leiepris kr 500,- pr. mnd. 
 
 
9. NABOKLAGER - BRUDD PÅ TRIVSELSREGLEMENTET 
Eventuelle klager på nabo for brudd på trivselsregler eller på grunn av andre sjenerende 
forhold bør rettes direkte til naboen selv. Kanskje er vedkommende ikke klar over forholdet 
og problemet på den måten løses gjennom samtaler partene imellom.  
Gjentatte og/eller grove overtredelser av trivselsregler kan rapporteres skriftlig til styret. 
Styret har myndighet til å treffe nærmere forføyninger i sakens anledning.  
Ytterste konsekvens ved gjentatte klager på eier/leietaker i en leilighet er at styret kan 
begjære leiligheten tvangssolgt eller kreve fravikelse (utkastelse). Jfr. sameiets vedtekter § 7. 
 
En klage vil ikke bli tatt til følge dersom klagende part ønsker å være anonym. Dette kravet 
utgår kun i de tilfeller hvor det er grunn til å tro at klagende part er utsatt for fare ved å 
eksponere sitt navn (for eksempel ved alvorlige trusler). I slike saker forventes det at 
klagende part politianmelder hendelsen. 
Den skriftlige redegjørelsen må ha med opplysninger om den klagende parts mobilnummer, 
e-postadresse, leilighetsnummer samt adresse. I tillegg må det tydelig fremkomme hvem 
som er anklaget, med opplysning om fullt navn, adresse og leilighetsnummer. Klagende part 
må oppgi hva som har skjedd samt angi tidspunkt for når brudd på trivselsregler er begått 
(dato og omtrentlig klokkeslett).  
 
10. UTLEIE AV LEILIGHETEN 
Ved utleie har seksjonseier det fulle og hele ansvar overfor eierseksjonssameiet for enhver 
ulempe eller skade som forårsakes av leietakeren. Se §13 – Salg/Utleie i sameiets vedtekter 
mht. seksjonseiers ansvar ved utleie. Opplysninger om leietakers navn, mobil og 
epostadresse kan sendes styret på skjemaet «Kontaktinformasjon og skiltbestilling». 
Skjemaet kan lastes ned fra www.skitunet.no eller det fåes ved henvendelse til styret. 
Opplysningene kan også sendes styret som tekst i mail. 
 

http://www.skitunet.no/

