
  

Ofte stilte 
spørsmål 
Romkameraten min 

flytter ut etter meg, 

må jeg vaske like nøye 

da? Ja, du må overlevere 

boligen i fullstendig 

utvasket stand selv om 

din romkamerat flytter ut 

senere.  

Hvilke skader må jeg 

rapportere inn før 

overleveringen? Alt 

som ikke virker som det 

skal bør du rapportere. 

Som f.eks ødelagt bryter, 

termostat til varmekabler 

etc. Også skader slik som 

knuste speil, hull i vegg, 

hull fra oppheng, merker 

i gulvbelegg. Skader som 

var der når du flyttet inn 

skal du ha rapportert ved 

innflytting. Det som er 

rapportert inn når du 

flyttet inn er du ikke 

ansvarlig for.  

Er det noe spesielt jeg 

skal møte opp med på 

overleveringen? Alle 

nøkler skal leveres. Det 

kan også være lurt å ha 

noen vaskemidler med 

slik at du kan rette opp 

eventuelle mangler der 

og da.  

    

 

 
 

 

Ja, du må 

overlevere 
boligen i 
fullstendig 

utvasket 
stand selv 
om din ut 

etter meg, 
må jeg vaske 
like nøye 
da?  

Ja, du må 
overlevere 
boligen i 

fullstendig 
utvasket 
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om din 
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flytter ut 
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Sjekkliste 
ved utflytting 

Vi har samlet noen tips som kan 

hjelpe deg med en enklere 

overlevering av boligen. 

 

 

 



 

 

Hva som er 
forventet av deg 
xd 

Flytting og utvask er tidskrevende. Hvor 

omfattende det blir, er avhengig av hvor 

godt det er rengjort i det daglige._____ 

  

Det stilles krav til fullstendig flyttevask 

av boligen inkl. fellesarealer, balkong og 

boder ved overlevering av boligen. Selv 

om din romkamerat blir boende eller 

skal flytte ut senere.  

Flyttevasken skal være grundig. Alt av 

flekker og skitt skal fjernes, og du må 

vaske steder du normalt ikke vasker 

under vanlig rengjøring. Bad og kjøkken 

må spesielt vaskes nøye.  

Skader og mangler skal også være reg-

istrert i god tid før inspeksjon. Slik at det 

kan utbedres i den ansvarlige leietakers 

leieperiode. Om dette blir registrert for 

sent kan det påføre husleietap som leie-

taker også vil være ansvarlig for.  

Tips før du starter 

Start med flisene på badet og kjøkkenet i 

god tid før overleveringen. Flere opplever 

at de må bruke flere runder på dette. Det 

kan være smart å ta en grundig reng-

jøring noen uker før overlevering. Husk å 

bruke riktige produkter til ulike områder. 

Ved Feil bruk kan du risikere å gjøre 

utgangspunktet du først satt med, verre. 

 

Overlevering 
skjer ved avtalt reservasjon av tid. Du vil 

sammen med BSN gjennomgå leiligheten. 

Etter overleveringen har ikke leietaker len-

ger adgang til boligen.  

Reservering av overlevering 

gjør du på bsn.no 

Husk at: 

• Postkassenøkkelen skal henge igjen.  

• Leiligheten skal være helt tømt og 

rengjort før overleveringen.  

• Leier du bod/parkeringsplass skal 

denne overleveres samtidig. Boden 

skal være tømt og feid  

• Postkasselappen din skal rives av  

• Uttak etter bruk av vaskemaskin skal 

være tettet med en forsegler  

 

 

 

 

Opplever du problemer med 

rengjøringen? 

Du finner informasjon og reservedeler i res-

epsjonen dersom du skulle mangle eller ha 

spørsmål om hvordan ting gjøres.  

 

En liten sjekkliste 

Kjøkken 

✓ Alle hvitevarer rengjøres (inni og utpå) 

✓ Vask luftventilen og bytt filter i 
resepsjonen (lever det brukte) 

✓ Avrim fryseren  

✓ Vask kjøkkeninnredning (inni og utpå) 

✓ Dra frem og vask bak kjøleskapet 

✓ Vask sprutvegg 
d 
Bad 

✓ Rens luftventilen 

✓ Rengjør og tøm sluket 

✓ Vask fliser grundig på gulvet 

✓ Vask dusjveggen inkl. armatur og 
blandebatteri 

✓ Vask servant, toalett og glasshyllen 
d 
Generell rengjøring i alle rom 

✓ Tørk alle lister, stikkontakter og brytere 

✓ Tørk støv av alt inventar og møbler 

✓ Vask vinduer: innsiden/utsiden og karmen 

✓ Alle gulv og vegger skal rengjøres 

✓ Gardiner er vasket og henger pent 

✓ Vask speil 

✓ Dra fram og vask bak alle løse møbler 

Andre ting som må kontrolleres 

✓ Alle lyspærer/rør skal fungere  

✓ Alt på inventarlisten på bsn.no er tilstede 

✓ Sjekk røykvarsleren. Bytt batteri om 
nødvendig 

  

 

 


