
PROSEDYRE I SKADESAKER 
Alle boligselskaper i ABBLs portefølje er bygningsforsikret i enten Gjensidige 

Forsikring eller Protector Forsikring ASA. 

Hvis skade inntreffer 

 Beboer, leder/formann eller vaktmester kontakter ABBL v/seksjon teknisk forvaltning, 

via skadeskjema på ABBLs hjemmeside: 

https://www.abbl.no/Skjemaer/Skademeldingsskjema 

 Om akutt skade inntreffer innenfor kontortid, kan skadelidte ta kontakt direkte på tlf. 

67 57 40 00, med opplysninger fra skadestedet, dvs. navn, adresse, telefon nr. 

privat/arbeid, skadedato og antatt skadeårsak-/omfang. 

Utenfor kontortid benyttes selskapenes alarmtelefon - Gjensidige 03100 

eller Protector 24 13 18 88  

 

 Ved skader som følge av veggedyr eller andre skadedyr som er forsikret hos Norsk 

Hussopp Forsikring via Boligselskapets fellespolise skal skaden meldes til styret eller 

vaktmester, som skal melde skaden videre til Norsk Hussopp Forsikring. Grunnen er 

at styret sitter på kontakt info på alle tilstøtende boenheter, og hvilke som eventuelt 

har slike skader/plager, og for at skadedyrfirma enklere skal få oversikt over antall 

tilfeller. Styret benytter skjema: https://hussoppen.no/skade/skademelding/ 

   

 Innbrudd-, hærverk- og brannskade som berører fellesarealer skal anmeldes til politiet 

av styreleder el. vaktmester. Politiets anmeldelsesnummer sendes ABBL. 

 ABBL ringer eventuell kontaktperson for å komplettere opplysningene. 

 ABBL foretar om nødvendig en forbefaring, for eksempel i de tilfeller det er tvil om 

forsikringsdekning. 

 ABBL melder inn skaden til forsikringsselskapet og som avgjør om det er påkrevd å 

rekvirere takstmann før utbedring igangsettes. Ved småskader kan ABBL rekvirere 

håndverker, etter avtale med Gjensidige eller Protector. 

 Skaden besiktiges av rekvirert firma eller takstmann og det skrives rapport der det blir 

beskrevet hvilket arbeid som skal utføres, og hva dette skal koste. 

 ABBL får kopi som oversendes styret med kopi til skadelidte. Kalkylen danner 

grunnlag for et eventuelt helt eller delvis kontantoppgjør til skadelidte, etter avtale med 

skadelidte. 

 Ved håndverkerassistanse blir fakturaen(e) forhåndsbetalt av boligselskapet før samlet 

krav sendes forsikringsselskapet. 

 Hver beboer må tegne egen innbo- og løsøreforsikring. Skadelidte ordner selv opp med 

krav overfor sitt innboforsikringsselskap. 

 Forsikringsselskapet betaler ut kravet minus egenandel. Vanlig egenandel er pr. i dag kr. 

10 000,-. ABBL retter egenandelkravet til skadelidte eller boligselskapet, avhengig av 

skadeårsak. 

 Alle kontantoppgjør går vanligvis gjennom ABBL for videre forsendelse til skadelidte. 

Dette for å lette innkrevingen av egenandelen. 
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