
Ås 5.10.2018 

Befaringsrapport. 

Sleipnersvei 13 C. 

Tilstand: 

Leiligheten har siste totaloppgradering tilbake fra tidsrommet 2003-2005. Den bærer preg av 

at beboer har skapt et dårlig innemiljø med høy luftfuktighet.  

Eiendomsavdelingen har tidligere hvert på befaring for å undersøke om beboers påstand om 

fukt-inntrengning utenfra kunne være årsak til skjolder og misfarging på veggflater særlig 

ved kjøkken. 

Utvendig tak-vann nedløp og terrengets helning kunne meget vell skape en slik situasjon. 

Det blev imidlertid ikke konstatert fuktighet i vegger eller gulv. Misfarging på vegger kunne 

hvert unngått om renhold og ventilering av leiligheten hadde fulgt akseptable normer.  

Eiendomsavdelingen har i sommer gjennomført utvendige arbeider med terreng for å 

forebygge fuktproblemer. 

Veggflater, tak, dører og listverk er misfarget pga Dårlig renhold. Toalettet er så kraftig tilsølt 

at det trolig må byttes. 

Badet er i god forfatning og kan brukes vider kun med unntak av selve toalettet.    

 

Tiltak for oppussing:  

Leilighetens rominndeling er ikke praktisk men det er lite som kan gjøres for å bedre dette. 

Leiligheten ligger i sokkel-etasje, det er derfor i hovedsak vinduer i bare en vegg.  

Ved oppgraderingen i 2003.-2005. ble det bygget nytt bad og kjøkken slik at vanntilførsel er 

av moderne utførelse med samleskap plassert i bod. Dette medfører at disse rommene bør 

få beholde sin plassering.  

Alle veggflater og himling bør renses godt og males opp, dører og listverk bør byttes.  

Kjøkkeninnredning bør byttes siden dårlig renhold, fuktig og dårlig luftet innemiljø har 

skadet deler av innredningen. Gulvet i kjøkkendelen bør byttes til belegg.  

Noe EL og rørarbeid blir nødvendig i forbindelse med dette arbeidet.  

Skifte av vinduer og inngangsdør bør vurderes samtidig med at leiligheten ellers blir 

oppgradert. 



 

Kostnader: 

 Maler-arbeid ink belegg i kjøkkendel. 70 000,-   

 Snekkerarbeid med rivning og montering av dører og listverk. 60 000,- 

 Nytt kjøkken. 40 000,- 

 Eventuelt ny dør og vinduer i fasade. 40 000,- 

 Rør og EL 20 000,- 

Totalkost ca 230 000,-      

Arbeidene kan utføres av drift eller vedlikehold etter eget valg. Det er imidlertid ikke 

økonomisk dekning for dette prosjektet i Vedlikeholdsavdelingens budsjett for 2018.   

 


