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SNØ PÅ  GARASJETAKENE OG  
ANDRE VINTERPROBLEMER 

 
• Garasjen er beboeres eiendom  -  eierbevis er utdelt 
• Daglig vedlikehold av garasjen er dermed beboers/eiers ansvar  

slik som smøring/justering av port og snørydding på tak og  
inntil port og vegger 

• Garasjelagets felles forsikring dekker ikke skader forårsaket  
av snølast på garasjetakene 

 
Garasjelagets Styre har vurdert snølast og undersøkt med produsenten, 
Karlshusgarasjene.  Ut fra dette anbefaler vi derfor garasjeeiere å måke 
garasjetaket når snødybden blir mer enn 50 - 60 cm og merke seg: 
• Vær svært forsiktig med redskap så takbelegget ikke skades 
• La det gjerne være igjen 15 - 20cm snø 
• Vær oppmerksom på skjevbelastninger 
• Dersom snø måkes ned foran porter og til fellesarealer må  

dette uten opphold ryddes vekk av den enkelte så det ikke  
er til hinder for naboer eller Borettslagets snørydding 

 
Vinteren 2018 kollapset et tak.  Grunnen til dette var ikke snølast på  
taket alene, men hovedsakelig at reisverket sviktet i sammenføyningene 
• Reisverket i garasjene er originalt sammenføyd med blank spiker.  

Over årene kan disse sammenføyningene gli fra hverandre, gi skjevheter 
og i verste fall føre til kollaps. Slik kollaps dekkes ikke av felles forsikring 

• Garasjeeiere oppfordres derfor til å holde oppsikt med dette i sin garasje  
og eventuelt forsterke sammenføyninger med kraftige skruer 

 
Snøbrøyting ved garasjene foretas av Borettslagets vaktmester,  
men siste finpuss langs port og vegger er garasjeeiers ansvar.  
Vi anbefaler at dette gjøres for å unngå oppbygging av isvuller og hindre 
vanninntrenging ved væromslag. 
 
Det er normalt at det rører seg i grunnen  under og rundt garasjene i 
frostperioden.  Dette kan føre til at porter blir vanskelig å åpne og  
lukke.  Det kan være nødvendig for garasjeeier å foreta justeringer,  
husk at garasjen alltid må kunne låses.  

 
Bruk av strøm om vinteren: 
• Elektrisk kupevarmer er ikke tillatt å bruke 
• Koplingsledninger og kontaktpunkter for motorvarmere må være i orden  

og holdes fri for snø, is og fuktighet så det ikke oppstår kortslutning og 
jordfeil 
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