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Tiriltoppen borettslag i Storeby hadde i flere år hatt problemer med lekkasjer i alle 
borettslagets blokker. Lekkasjene kom fra taket over 3. etasje, som også er terrasse for 
leilighetene i 4. etasje (dvs. at bygget består av terrasseleiligheter). I løpet av 2013 ble 
problemene akutte. Styret i borettslaget var klar over situasjonen, men som alltid ellers 
utviste det ikke akkurat stor handlekraft. Borettslaget v/forretningsfører Peder Ås kontaktet 
derfor snekkerfirmaet Bygg & Bo AS, som hadde utført flere oppdrag for borettslaget 
tidligere. Sammen ble de enige om å kontakte en arkitekt. Av arkitekten, som nok var litt 
nølende, fikk de anbefalt at borettslaget burde forsøke å legge et belegg på en prøveblokk, 
samtidig som man skulle tilleggsisolere veggene i 4. etasje og legge ny veggkledning. Peder 
synes dette var en god idé, og siden han var en handlingens mann, ble han og Bygg & Bo AS 
enige om følgende: 
 

«Bygg & Bo AS utfører arbeider med balkonger over 3. etasje i samsvar med 
beskrivelse fra arkitekt […] Materialvalg på vegger 4. etasje velges av byggherre 
etter nærmere avtale. Blokk 14 blir ferdig i år 2014. Resterende blokker, i alt 18 stk., 
skal være ferdig innen år 2016.» 

 
Kort etter at arbeidet med blokk 14 – kalt «prøveblokka» – var ferdig, gjennomførte 
borettslaget en ny anbudskonkurranse for de gjenstående blokkene. Bygg & Bo AS hevdet at 
dette var et avtalebrudd fordi den inngåtte avtalen hadde gitt dem dette oppdraget. 
Snekkerfirmaet viste til at det på bakgrunn av partenes tidligere avtalepraksis ikke hadde vært 
nødvendig med en formell og detaljert avtaletekst. Borettslaget innvendte at den inngåtte 
avtalen kun gjaldt den ene prøveblokka, og at Bygg & Bo ikke kunne kreve å få utføre arbeid 
for de resterende 18 blokkene. 

 
Forutsatt at avtalen innebærer at Bygg & Bo AS skal ha rett til å utføre arbeid for de 
resterende 18 blokkene, mente borettslagets styre at avtalen ikke var bindende for Tiriltoppen 
borettslag fordi den var inngått mellom borettslagets forretningsfører Peder Ås og Bygg & Bo 
AS. Som forretningsfører kunne ikke Peder Ås inngå slike avtaler på borettslagets vegne, 
mente styret. Bygg & Bo AS bestred dette, og viste til at de tidligere hadde inngått avtaler 
med borettslagets forretningsfører om diverse vedlikeholdsoppgaver. 
 
Forutsatt av denne type avtaler kunne inngås av en forretningsfører, mente borettslaget at 
utlysningen av anbudskonkurransen måtte forstås som uttrykk for at borettslaget hadde 
trukket seg fra avtalen, noe borettslaget måtte være berettiget til fordi Peder Ås nylig hadde 
fått sparken som forretningsfører fordi han hadde benyttet borettslagets pc til å surfe på 
nettsider med pornografisk innhold. Borettslaget pekte videre på at anbudskonkurransen var 
utlyst allerede to måneder etter at arbeidet med prøveblokka var ferdig. 
 
Endelig hevdet borettslaget at det ikke kunne være bundet av en avtale med et innhold som 
gjengitt over. Ferdigstillelsen var under enhver omstendighet så langt inn i fremtiden at det 
ville være urimelig overfor borettslaget å kreve avtalen lagt til grunn. Spesielt gjaldt dette 
fordi det var snakk om hele 18 blokker. 
 
 
Ettersom partene ikke ble enige, stevnet Bygg & Bo AS Tiriltoppen borettslag inn for ELSAs 
allvitende rett i Tromsø. Hovedforhandling i saken er berammet til september 2015. 


