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SAMEIET HAGEBYEN 1 
Instruks for solskjerming og markiser 
Dato: 05.07.2016 

Formål:  Instruksen skal sikre et helhetlig visuelt inntrykk i sameiet, samt en fagmessig utførelse 

av tilleggsarbeider på sameiets områder. Instruksen gjelder solskjerming og 

terrassemarkiser. Fysiske inngrep som blir foretatt utvendig, på eller ved 

eierseksjonen, må kun utføres av praktiske årsaker og godkjennes av styret. 

Vedtektenes §4 krever samtykke fra styret for å foreta arbeider som endrer 

bebyggelsens eksteriør, herunder markiser og annen skjerming. Dette er 

blant annet begrunnet i forsikringsansvar. Sameiet er ansvarlig for vedlikehold av 

fellesområder utomhus – inkludert fasade og balkonger/terrasser. For søknadspliktige 

tiltak til kommunen, herunder fasadeendringer, vil styret vurdere saken uavhengig av 

denne instruksen. Styret er pålagt å gjennomføre systematiske tiltak for å sikre at 

sameiet planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder virksomheten sin i samsvar 
med  krav fastsatt i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS).   

 

Terrasse- og balkongmarkiser 

Terrasse- og balkongmarkiser er tillatt under følgende forutsetninger: 

1. Montering av markiser skal gjøres av faglærte montører fra følgende leverandører godkjent av 

styret. Disse kjenner til akseptert standard i forhold til farge, utforming og materiale. Andre 

leverandører tillattes ikke brukt uten styrets skriftlige godkjennelse i forkant av installasjon. 
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2. Nye markiser skal så langt det er mulig monteres likt eksisterende markiser på samme 

bygningstyper i sameiet. Eventuelle avvik i plassering/montering fra eksisterende markiser 

skal alltid godkjennes av styret i forkant av montering. 

3. Den enkelte seksjonseier er selv ansvarlig for kjøp og installasjon av markiser. Ved feil 

montering vil sameier være ansvarlig for eventuelle følgeskader og reparasjoner. 

4. For å unngå skader på fasaden er det viktig at montering av markiser gjøres i underliggende 

spikerslag. Gjennomføringer i hvite fasadeplater må tettes tilstrekkelig mot inntrenging av 

fuktighet. 

5. Beboere som bruker markiser plikter å ta hensyn til naboer slik at markisen ikke skaper 

sjenanse. 

6. Markiser skal ikke under noen omstendighet monteres slik at disse rekker utover egen 

seksjon. 

7. Ved bruk av markiser skal det benyttes grå markiseduk (407/151).  Bæresystemet/armatur 

som skal benyttes er eloksert eller lysegrå RAL 9006.   

8. Følgende skal observeres for de forskjellige boligtyper: 

• Blokkleiligheter: Utvendige markiser tillates bare montert på undersiden av balkonger 

og montering skal avsluttes minimum 25 cm fra overliggende balkongs ytterkant. 

• 2+2 (rekkehusleiligheter): I 1.etasje skal markise monteres i spikerslag i underkant av 

betongutspring. Markiser på inngangsside, 2. eller 3. etasje tillates ikke. I 4. etasje skal 

markise monteres i betongdekket i taket. 

• Rekkehus: I 1.etasje skal markiser monteres i spikerslag bak trepanel i underkant av 

takutspring. Markiser i 2.etasje tillates ikke. Markiser i 3.etasje skal monteres i 

spikerslag i overkant av verandadør. 

9. Ved planer om oppsetting av markiser som faller utenfor denne instruksen må dette 

forelegges styret for godkjenning. Det må vedlegges skisse med beskrivelse.  

Zip-screen, foliering av glassveranda og annen avskjerming 

Zip-screen (utvendig persienne), foliering av glassveranda, levegg (utvendig rullegardin) og lignende 

fastmonterte innretninger for å skjerme mot sol, støy, vind og innsyn er ikke tillatt. Styret vurderer 

ulike løsninger, og slike tiltak må derfor avvente styrets beslutning. En endelig avgjørelse er blant 

annet knyttet opp til sameiets eksisterende forsikringsordning. Merk at Husordensreglenes § 9.2.2 

angir at det ikke tillates å endre utseende på glass i balkong eller terrasserekkverk, og en eventuell 

endring av dette må avgjøres på sameiets årsmøte.  
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Solskjerming på vinduer 

Utvendig solskjerming på vinduer (utvendige persienner, screens eller lignende) tillates ikke. 

Innvending solskjerming (persienner, plisségardiner og lignende) skal monteres i henhold til 

produsentenes anvisning og behørig hensyn må tas for å unngå skader på vindusglass. Ved feil 

montering i karm vil glasset skades og sprekker kan oppstå. Merk at store temperaturforskjeller i 

glasset kan oppstå ved bruk av innvendig solskjerming, noe som kan medføre sprekker og skader. 

Eventuelle skader på glass som skyldes feil montering eller feilaktig bruk av solskjerming vil måtte 

dekkes av sameier. 

 

Brudd på denne instruksen vil kunne medføre forsikringsansvar for seksjonseier. Styret vil kreve 

eventuelle avvik rettet for seksjonseiers kostnad. 

 


