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BORETTSLAGET VEITVEDT HAGEBY 

Innkalling og dagsorden 
til ordinær generalforsamling onsdag 22.3.2023 kl. 18.00  
Saksbehandling og avstemming vil foregå i møte og avsluttes når møtet er avsluttet.  

Skriftlig saksbehandling og forberedelse til møtet 

Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med sakspapirene i god tid før møtet og håper alle som har 

spørsmål sender inn disse i god tid. Dere har mulighet til å sende inn skriftlige innspill, spørsmål, 

forslag til vedtak og kandidater til valg av styret. Merk at det ikke er mulig å melde inn helt nye saker, 

men det er mulig å fremme andre forslag til vedtak i saker som allerede står på sakslisten.  

Alle innspill, spørsmål og kandidater bør sendes til styret så tidlig som mulig slik at vi kan få 

avklaringer på dette for alle i god tid før møtet.  

I forkant av møtet vil vi oppdatere sakspapirene med de skriftlige innspillene. Oppdaterte sakspapirer 

sendes ut på e-post i forkant av møtet for de som har registrert dette. Sakspapirene legges ut på 

hjemmesiden vår. Oppdaterte sakspapirer sendes ikke ut med ordinær postgang.  

Det fysiske møtet vil foregå i kunnskapstrappen på Veitvet skole Kl 18.00. Dørene stenger etter at 

møtet har startet, og man vil ikke kunne avgi stemme om man kommer etter at dørene er stengt, 

så vi anbefaler alle å komme i god tid. Det kan være lurt å ta med seg en pute å sitte på om man 

har behov for det.  

I møtet vil vi gjennomgå sakene. Det er mulighet til å uttale seg om sakene, stille spørsmål og komme 

med forslag til vedtak og møteleder vil oppdatere sakspapirene og vedtaksforslagene.  

Med vennlig hilsen 

Styret   
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Sak 1: Konstituering 
Lagt frem av styret 

Styrets forslag til vedtak: 
«Innkallingen, sakslisten og dagsorden godkjennes. Disse anses som gyldige i 
henhold til lover og vedtektene. Kristoffer G Skappel velges til møteleder og 
referent. Kine Lamøy og Alexander Fjeld signerer protokollen sammen med 
møteleder.»  

Sak 2: Rapport fra styret  
Lagt frem av styret. Se vedlegg 1 og vedlegg 3 (Vedlikeholdsplan) 

Styrets forslag til vedtak: 
«Styrets rapport og vedlikeholdsplan tas til etterretning.» 

 

Sak 3: Årsregnskap 2022 og revisjonshonorar 
Lagt frem av styret. Se vedlegg 2. 

Styrets forslag til vedtak:  
«Årsregnskapet godkjennes og generalforsamlingen innvilger ansvarsfrihet for 
styret. 
Honorar til revisor fastsettes til 25.000,- for revisjon av regnskapet for 2022.» 

Sak 4: Budsjett 2023 
Lagt frem av styret. Se vedlegg 2. 

Om lag 55 % av kostnadene i borettslaget er faste slik som kommunale avgifter, festeavgift, 

forsikring, TV og internett. I tillegg er ytterligere om lag 28 % av kostnadene knyttet opp til 

vedlikehold og snørydding/gressklipping. Det er med andre ord ikke noe stort handlingsrom i 

budsjettet på kort sikt. 

For 2023 ønsker styret å videreføre de fleste utgiftsposter på samme nivå som i 2022. Det er 

imidlertid noen endringer: 

- Kommunale avgifter øker med ca 18%. 

- Forsikringspremien øker med ca 10%. 

- Vi venter at rentekostnadene øker videre i 2023, og malingsprosjektet starter våren 2023.  

Styret er ikke fornøyd med nåværende leverandør av brøytetjenester som vi byttet til i 2022 og 

vurderer alternativer for vinteren 2023/2024. 

Gitt økningen i faste kostnader ser styret seg nødt til å øke denne posten på husleien med ca 9 %, i 

tillegg øker vi prisen for parkering og garasje med 100 kr/mnd. Malingsprosjektet som ble vedtatt på 

ekstraordinær generalforsamling i november 2022 vil føre til økte utgifter på posten for fellesgjeld, 

som gjøres gjeldende fra første innbetaling til entreprenør våren 2023. 

Styrets forslag til vedtak: 
«Styrets budsjett for 2023 tas til etterretning.» 
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Sak 5: Styrehonorarer 
Lagt fram av styret 

Styret foreslår å videreføre det totale styrehonoraret på samme nivå som tidligere år, det vil si        

500 000 kr. 

Styrets forslag til vedtak: 
«Generalforsamlingen bevilger 500 000 kr i styrehonorar for perioden april 2022 – 
mars 2023. Honoraret fordeles internt i styret.» 

Sak 6: Honorar til valgkomiteen 
Lagt fram av styret 

Valgkomiteen har de siste årene fått et honorar på 25 000,- til intern fordeling. Styret foreslår å 

videreføre dette på samme nivå.  

Styrets forslag til vedtak: 
«Generalforsamlingen bevilger 25 000 kr i honorar til valgkomiteen for arbeid frem 
til generalforsamlingen i 2023.» 

 

Sak 7: Endring av vedtektene § 10 første avsnitt 

Lagt fram av styret: 

Gjeldende avsnitt lyder: 

«Styret er vedtaksført når minst tre medlemmer eller deres varamedlemmer er til stede, dog således 

at det må være minst tre stemmer for en sak før den anses vedtatt. Vedtak kan gjøres med mer enn 

halvparten av de stemmene som er gitt. Står stemmene likt, gjør møteleders stemme utslaget.» 

Styret foreslår følgende endring: 

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan 

treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens 

stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst 

en tredjedel av alle styremedlemmene. 

Begrunnelse: 

Styret foreslår å endre vedtektenes § 10 første avsnitt om når styret er vedtaksført, for å få reglene i 

samsvar med borettslagsloven § 8-6. I dagens vedtekter er det et krav til at minst tre medlemmer 

eller deres varamedlemmer er til stede. Videre følger det av vedtektenes § 9 bokstav a at 

borettslaget skal ha syv medlemmer. I loven er kravet til når et styre er vedtaksført at minst 

halvparten av alle styremedlemmene er til stede, dvs. fire medlemmer. 

Vurderingen av om mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede, foretas fra sak til sak. 

Varamedlemmer medregnes, men ikke medlemmer som er inhabile. Hvert styremedlem har en 

stemme. Ved stemmelikhet vil møteleders stemme avgjøre avstemmingen. 

I vedtektene står det at et vedtak kan gjøres med mer enn halvparten av de stemmene som er gitt. I 

loven er kravet at et vedtak som utgjør en endring, må mer enn en tredjedel av samtlige 
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styremedlemmer stemme for. Møter fire av styrets syv medlemmer, må tre stemme for beslutningen 

for at det skal være fattet et gyldig vedtak. 

Forslaget krever ⅔-flertall. 

Styrets forslag til vedtak: 
«Eksisterende tekst i vedtektenes § 10 første avsnitt, endres til: 

«Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til 
stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står 
stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak 
som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle 
styremedlemmene.» 

 

 

Sak 8: Endring reglement for borettslagets parkeringsplasser punkt 4 
Lagt fram av styret 

Gjeldende punkt lyder: 

«4. Avgjørelser i parkeringssaker 

Borettslaget skal ha en garasje- og parkeringskomite (parkeringskomiteen). Komiteen skal ha tre 

medlemmer, hvorav to velges av generalforsamlingen mens det tredje utpekes av styret blant 

styremedlemmene. 

Komiteen skal stå for tildeling av garasje- og parkeringsplasser etter de til enhver tid gjeldende 

retningslinjer og ventelister. Den kan også ta opp trafikkspørsmål i den utstrekning dette finnes 

hensiktsmessig.» 

Styret foreslår følgende endring: 

Styret skal stå for tildeling av garasje- og parkeringsplasser etter de til enhver tid gjeldende 

retningslinjer og ventelister. 

Begrunnelse: 

Styret foreslår at første avsnitt strykes slik at det er styret som står for tildeling av garasje- og 

parkeringsplasser. Dette har vært praksis i flere år og bestemmelsen om opprettelse av en egen 

garasje- og parkeringskomite har ikke vært benyttet. Det faller også naturlig at dette er styrets 

oppgave som en del av den daglige driften av borettslaget og ikke en egen komite. 

Ved at styret foreslår at parkeringskomiteen opphører så er siste setning i siste avsnitt overflødig. 

Styrets forslag til vedtak: 
«4. avgjørelser i parkeringssaker 

Styret skal stå for tildeling av garasje- og parkeringsplasser etter de til enhver tid 
gjeldende retningslinjer og ventelister.» 
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Sak 9: Takrehabiliteringen  
Lagt fram av beboere i to separate forslag 

Det er kommet inn to forslag om takrehabiliteringen, og styret har derfor valgt å samle disse som én 

sak.  

Første forslag kommer fra: 

Pål Ruud (Grevlingveien 29d), Ida Jørgensen Thinn (Grevlingveien 36a), Markus Solstad 

(Veitvetsvingen 4d), Martin Møen Bergland, (Rådyrveien 28d), Sindre Nedland (Grevlingveien 27b), 

Steffen Andersen (Grevlingveien 29a). 
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Forslag fra Morten Nyhuus: 

 

 

Styrets oppsummering av takrehabiliteringen: 

Styret gjennomførte i 2021 og 2022 et forprosjekt og pilotprosjekt for rehabiliteringen av 
takene. Det startet med at styret tok kontakt med USBL februar 2021, på bakgrunn av mye 
lekkasjer og skader fra takkonstruksjonen ved flere boenheter i borettslaget. Dette skjedde 
etter en lengre kuldeperiode som brått gikk over til mildvær. USBL hadde et forprosjekt 
våren 2021 hvor de hadde innvendig befaring av syv enheter. De fant tydelige vannskader fra 
tak. Det var mangelfull ventilasjon og stort innvendig damptrykk, manglende dampsperre, 
lite fungerende utlufting fra takkonstruksjonen, lite isolerte tak og mangelfulle brannskiller 
mellom enhetene. USBL forsøkte også å gå igjennom dokumentasjonen fra da husene ble 
bygget, men dette var vanskelig fordi det fantes lite tekniske tegninger fra byggemåten. 
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Borettslaget ble bygget etter datidens regler og etter prinsippet funksjonelle boliger til en lav 
pris. 

Høsten 2021 startet USBL et pilotprosjekt med å utbedre noen tak i Veitvetsvingen 3. Disse 
takene ble valgt fordi ett av dem var helt avhengig av rehabilitering. Formålet med prosjektet 
var å finne den mest praktiske løsningen, og om det var mulig å oppgradere takene til dagens 
krav for bygging av tak i regelverket (TEK17). Pilotprosjektet ville gi et bedre grunnlag for 
planlegging av prosjektet for hele borettslaget og grunnlag for kalkulering av 
anleggsbudsjettet. I Veitvetsvingen 3 fant de stedvis mye råteskader, det var mere 
råteskader jo høyere opp en kom. Dampbrems var kun et tynt lag med aluminium på 
baksiden av himlingplater og enkelte steder var hele hulrommet i taket fylt med isolasjon, 
noe som gjorde at luft ikke gikk igjennom. 

USBL fant i samråd med rådgivende ingeniører at det var utfordringer med bæreevnen til 
konstruksjonen i boenhetene. Det er spinklere konstruksjoner enn hvordan en bygger i dag. 
Videre er det bygget på en ikke lastfordelende såle. Dette gjør at takene ikke tåler mer vekt 
enn i dag, noe som gjør at en ikke kan bygge etter reglene i TEK17.  

USBL og rådgivende ingeniører foreslår at en optimaliserer eksisterende konstruksjon. De 
foreslår at det legges inn en smart dampsperre, ny isolasjon som er 5cm tykkere enn i dag, en 
vindsperre som gir en bedre utlufting enn i dag og bedre brannskiller mellom enhetene. 
Dette vil gi en noe bedre isolasjon om vinteren og noe kjøligere om sommeren. Det er ikke 
gjort noen beregninger på hvor mye dette vil spare strøm per boenhet. Det er ikke mulig å 
isolere mer enn dette fordi da smelter ikke snøen på taket og da er det en fare for at taket 
kollapser pga. tyngden.  

USBL har utarbeidet et anleggsbudsjett. Dette er et budsjett som de har beregnet ut fra de 
kostnadene en rehabilitering vil koste. Dette viste at den totale kostnaden er anslått til 
142,8 mill. kroner. Entreprenører har ikke levert komplett tilbud på jobben, og det er 
foreløpig en beregning basert på pilotprosjektet og tilsvarende prosjekter i andre borettslag. 
Beregningen inkluderer ikke tilbyggene. 

Styret mener dette er helt nødvendig vedlikehold av bygningsmassen. Hvis det ikke gjøres 
noe med takene er det stor fare for at byggene vil kollapse hvis råteskader får utvikle seg 
over tid. Det er ikke lønnsomt å ta ett og ett tak, og derfor bør alle takene som ikke er 
utbedret/utbygd rehabiliteres samtidig. 

Finansieringsløsning 

Takene i hagebyen er 70 år gamle, og de må rehabiliteres før eller siden. Da har vi valget 
mellom å lånefinansiere dette nå, og betale for kostnaden over 35 år eller finansiere det ved 
stadig nye låneopptak for å rehabilitere én og én rekke. Dette vil øke både tiden før alle 
takene er rehabilitert og den totale kostnaden for borettslaget ved at vi mister alle 
stordriftsfordeler. I tillegg får vi sikret at brannsikkerheten oppgraderes til en mye bedre 
tilstand samtidig for alle enhetene. Ved å ta rekke for rekke, vil de som ikke får rehabilitert 
sine tak fortsatt måtte betale for prosjektene på de andre takene, men uten å få nye tak selv. 
Valget står da mellom å vedlikeholde over 35 år og betale en høyere husleie eller 
vedlikeholde over 3 år og betale over 35 år. Da kan man i verste fall måtte betale med økt 
husleie i 10-30 år før man får nytt tak selv. 

Kostnaden på prosjektet må finansiert ved låneopptak som vil gi en økning av fellesgjelden 
og bli fordelt på hver andelseier etter husleiebrøken. Dette er fordi det er nødvendig 
vedlikehold, og kan derfor ikke tillegges den enheten der arbeidet blir utført, men fordeles 
på alle andelseierne. Husleiebrøken varierer mellom ca 2,5 til 3,7 promille per boenhet. 
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Husleiebrøken ble fastsatt etter det opprinnelige arealet i boenheten. Hvis prisen blir den 
samme som anleggsbudsjettet vil dette bety at fellesgjelden øker gradvis og vil ende på ca. 
350 000 til 530 000 kroner per boenhet når prosjektet er avsluttet. Styret foreslår at 
kostnaden dekkes ved låneopptak med løpetid på 35 år og avdragsfrihet første 5 år. Da vil 
husleien gradvis økes for å dekke prosjektet over de neste 5 årene, og låneopptaket vil skje 
stegvis over byggeperioden som er estimert til 3-4 år. Forventede månedlige kostnader vil da 
gradvis øke med ca 1200 kr/mnd - 1800 kr/mnd i den avdragsfrie perioden med dagens rente 
på 3,9%. Når avdragene begynner å løpe etter 5 år, vil den månedlige husleien for 
nedbetaling av takprosjektet ligge på ca 1700 kr/mnd - 2500 kr/mnd, med dagens rente på 
3,9%.  

Styrets vurdering av forslagene:  

Nyhuus sitt forslag: Ved å øke husleien med 20% vil man kunne spare ca 2 400 000 kr hvert 
år, hvilket ikke vil dekke rehabilitering av mer enn ca 5 enheter av 326 totalt. Styrets 
vurdering er da at man må spare i ca 60 år for å få inn pengene for å kunne gjennomføre 
prosjektet, og da er ikke prisstigningen tatt høyde for. Vår vurdering er derfor at Nyhuus sitt 
forslag er mot styrets forslag til finansiering.  

Ruud m.fl sitt forslag: Forslaget som ble presentert på ekstraordinær generalforsamling i 
2022 tok utgangspunkt i at alle låneopptak må forankres med ⅔ flertall på generalforsamling. 
Dette har vi etter diskusjoner med forretningsfører, jurist og bank fått opplyst at kun er 
nødvendig dersom man skal ha prioritet foran innskuddene. Siden dette borettslaget har små 
innskudd da det ble opprettet på 1950-tallet, trenger ikke bankene denne garantien for å gi 
borettslaget den beste renten de kan tilby og det vil i tillegg være mulighet for individuell 
innløsning av fellesgjelden.  

Derfor vurderer styret det slik at ved nødvendig vedlikehold, slik som denne 
takrehabiliteringen er, så er det kun behov for flertall for finansieringsmodellen for 
prosjektet, og derfor presenterer styret det som vi mener er den gunstigste avtalen for 
borettslaget hvor vi har tatt hensyn til alle innspill og bekymringer for en rask økning i 
husleien. Styret anmoder derfor forslagsstiller om å stryke sitt forslag og stille seg bak 
styrets forslag til vedtak. 

Vedlegg til saken: 
Vedlegg 5 - Rapport fra stikkprøver fra tak januar 2023, hvor USBL gjorde fuktmålinger og 
visuell inspeksjon av tilfeldige tak som ikke hadde rapportert om fuktproblemer).  
Vedlegg 6 - Nedbetalingsplan for takrehabiliteringen med 35 års løpetid (5 års avdragsfrihet. 
3,9 % og 6% rente) 
Vedlegg 7 - Rapport fra pilotprosjekt i Veitvetsvingen 3. (Publisert på nettsiden da den ble 
sendt ut skriftlig og digitalt ved ekstraordinær generalforsamling 2022) 

Nyhuus forslag til vedtak: 
«Øke husleien med 15-20% og bygger opp egenkapital over noen år til 
takrehabilitering. Tak det er krise med må vi ta fortløpende.»  

Ruud m.fl  forslag til vedtak: 
«Generalforsamlingen behandler styrets sak 2 fra ekstraordinær generalforsamling 
30.11.2022 om takrehabilitering på nytt.» 

Styrets forslag til vedtak: 
«Styret gis fullmakt til låneopptak med et estimert budsjett på 142 800 000 kr i 
forbindelse med takrehabiliteringen av de originale takene i borettslaget. Lånet tas 
opp med en løpetid på 35 år med avdragsfrihet første 5 år. Husleien økes gradvis i 
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løpet av byggeperioden for å dekke lånekostnadene til prosjektet over de neste 
5 årene, og utbetalingen av lånet vil skje stegvis over byggeperioden som er 
estimert til 3-4 år.» 
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Sak 10: Valg 
Lagt frem av valgkomiteen. 
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Vedlegg 1: Rapport fra styret 

Rapport fra styret til ordinær 
generalforsamling 2023 

1 Innledning 
Denne rapporten dekker primært perioden siden forrige generalforsamling i mars 2022. Vi har i noen 

tilfeller inkludert opplysninger som gjelder hele 2022, det gjelder åpenbart økonomien (regnskapet) 

men også saksmengden i styret.  

2 Generelle opplysninger om borettslaget 
Veitvedt Hageby består av 326 andeler fordelt på 91 vertikaldelte hus. Eiendommen har 

gårdsnummer 89 og bruksnummer 7 og er 95.499 kvm. Eiendommen er festet av 

Opplysningsvesenets fond til 2050. Neste regulering av festeavgiften er i 2032. Borettslaget er 

registrert i foretaksregisteret med organisasjonsnummer 947 332 481. 

Borettslaget framfester deler av eiendommen til Veitvedt garasjesameie. 

Forretningsfører er Nordberg Eiendomsforvaltning og revisor er Unic revisjon. 

3 Tillitsvalgte 
Siden forrige generalforsamling 16. juni 2021 har følgende personer vært tillitsvalgte i borettslaget. 

Styret: 

Leder  Helge Malmbekk 

Nestleder Stian Kilde Aarebrot 

Styremedlem Karin Skandsen 

Styremedlem Knut Astad 

Styremedlem Karim Bouhmidi 

Styremedlem Sonja Wolf-Dyvik (Byttet etternavn fra Gullerud iløpet av perioden) 

Styremedlem Boniface Karumbi 

Varamedlem Malise Berg 

Varamedlem Abdur-Rahman Afzal 

 
Valgkomiteen: 

Ingvar Sagbakken - Josefin Rysted - Susanne Brovold Hvidsten  

Kåre Magne Stennes - Tor Kristian Birkeland 
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4 Styrets arbeid 
Styrets arbeid har vært preget av gjennomgående høy saksmengde. Det har til enhver tid vært 

mellom 80 og 90 åpne saker i borettslaget som styret har fulgt opp. Mange av sakene er relativt 

«enkle» saker, det kan typisk være søknader fra beboere hvor søknaden er komplett, innenfor 

reglene i borettslaget og det ikke er noen større uenighet. I tillegg er det en del større og mer 

kompliserte saker. Noen av disse gjelder større vedlikeholdsoppgaver i laget. Andre er saker hvor det 

er stor uenighet mellom berørte beboere. I saker som omhandler nabokrangler prøver styret så langt 

det lar seg gjøre å møte beboerne og finne løsninger som kan fungere best for de involverte partene 

samt at interne regler og praksis i borettslaget blir fulgt. I 2022 har det vært enkelte nabokonflikter 

som har vært vanskelige for alle involverte, og styret har etter beste evne prøvd å mekle og henvise 

til konfliktrådet for håndtering av saken.  

I det videre gir vi en oversikt over saksmengden samt noen av de større sakene styret har prioritert. I 

tillegg til disse sakene bruker styret en betydelig arbeidsmengde på å svare beboere på e-post, 

telefon og løse daglige oppgaver i borettslaget. Styret har intern kommunikasjon digitalt på en 

meldingsgruppe hvor vi diskuterer løpende saker i hele styret, og planlegger oppgavefordeling. Tidvis 

er det mye kommunikasjon. Enkle saker løses på den måten internt i styret utenom styremøtene, og 

styremøtene prioriteres for gjennomgang av mer kompliserte saker og godkjenninger av f.eks 

søknader om tilbygg og lignende.  

4.1 Styremøter og saker 
Totalt i 2022 ble det avholdt 14 styremøter og behandlet 152 saker på styremøtene. I tillegg har 

styret gjennomført tre møter i januar og februar og behandlet ytterligere 24 saker.  

For å gi en oversikt over hvilke typer saker styre behandler, deler vi sakene i tre kategorier: 

1. De generelle sakene som gjelder driften av borettslaget mer generelt. Alle saker som gjelder 

større vedlikeholdsprosjekter kommer i denne kategorien. 

2. Saker som angår enkeltbeboere. Det er typisk søknader fra beboere, men kan også være 

klager beboere imellom eller klager fra beboer til styret.  

3. Orienteringssaker.  

I 2022 fordelte sakene seg slik: 

Type sak Antall saker 

Generelle saker 65 

Saker som gjelder enkeltbeboere 63 

Orienteringssaker 24 

Totalt antall 152 
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Det er en utfordring for styret å holde behandlingstiden nede. Vi har forståelse for at den enkelte er 

utålmodig i sin sak. Dessverre er saksmengden stor og styret ser ikke så mange muligheter for å få 

denne ned på kort sikt. En del av sakene er knyttet til vedlikehold, blant annet av tak, maling, rør og 

varmekabler. En mer planmessig håndtering av vedlikeholdet kan hjelpe på sikt, og er utdypende 

omtalt i vedlikeholdsplanen.  

Styret har organisert seg i grupper med ansvar for hhv bygningsmassen og uteområder/parkering. 

I tråd med vedtak på tidligere generalforsamling, har styret lagt ut informasjon på nettsidene i 

etterkant av styremøtene som oppsummerer viktig informasjon gjennomgått og en orientering om 

hvilke type saker som er diskutert. 

Samtidig viser oversikten at om lag halvparten av sakene er saker fra enkeltbeboere. Bygningsmassen 

og utearealene i Veitvedt hageby gir større muligheter for den enkelte til å gjøre endringer på 

leiligheten og utearealet enn i f.eks. borettslag med blokkbebyggelse. Isolert kan dette være en bra 

ting og gir muligheter for både utvidelse og tilpasninger av boliger og uteområder. En utfordring er 

imidlertid at saksmengden for styret blir stor. Det gjelder særlig i saker hvor det er uenighet mellom 

naboer om endringer eller tiltak. 

5 Styrets prioriteringer i perioden 

5.1 Vedlikehold av takene 
Borettslaget fikk vinteren 2020/2021 mange henvendelser om vannlekkasjer langs vegger og vinduer 

etter et brått værskifte fra langvarig kulde til plussgrader. Dette har vært en prioritet for styret siden 

da, og det ble gjennomført betydelig arbeid i 2021 og i 2022 for å avdekke årsaker og finne en løsning 

for framtidig takrehabilitering.  

USBL prosjekt ble i 2021 hyret inn for å finne årsaken til problemene og en rapport ble overlevert 

styret våren 2021. Denne viser at kondens av fuktig luft oppstår i takkonstruksjonen pga manglende 

dampsperre, utilstrekkelig isolasjon og ingen vindsperre. Da husene ble bygd, var det mangel på 

materialer i Norge og Selvaag bygde hus på en enklere måte enn man hadde gjort før og i nyere tid. 

Takkonstruksjonen er i hovedsak uendret fra byggeåret, og er dermed omtrent 70 år gammel, men 

nye lag med takpapp er trolig lagt for omtrent 20 år siden.  

Fra rapporten til USBL ble konstruksjonen beskrevet på følgende måte: 

«Taket er bygget som et åstak, med takåser som ligger an på gavlveggene på bygningene. Åsene er 

av 8-toms trebjelker, og det er isolert med 15 cm mineralull slik at det er et hulrom mellom isolasjon 

og undersiden av taktro av rupanel. Over bjelkene ligger det 36 mm lekter på tvers av bjelkene, altså i 

fallretningen på taket slik at hulrommet blir kontinuerlig over hele taket. Hulrommet er nok tiltenkt 

en funksjon som luftespalte for å ventilere ut eventuell fukt som kan oppstå grunnet luftlekkasjer og 

kondensering, og slik sikre uttørking av konstruksjonen. Isolasjonen har ingen vindsperre mot 

hulrommet og isolasjonen har derfor ingen beskyttelse mot trekk og fuktighet. Takfoten er kledd med 

trekledning, og det er etablert en spalte mellom gesimskledningen og forkantbordet. Det ligger 

fluenetting over spalten for sikring mot veps mm. Det er ingen luftelyre langs mønet på bygningene, 

men enkelte av bygningene har en luftehatt på mønet som sannsynligvis er etablert for å øke 

sirkulasjonen i hulrommet mellom undersiden av taktro og isolasjonen. Originalt har det sannsynligvis 

også vært utlufting av hulrommet mellom isolasjonen og undersiden av taktro i luftespalte mellom 

fasade og vindski på gavl. Det antas at takkonstruksjonen på deler av bygningsmassen er bygget som 

sperretak, som ligger an på deleveggen mellom boenheter under mønet og yttervegg. Dette fremgår 
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ikke av tegningsgrunnlag fra byggesak, men antas på bakgrunn av lengden på spennet mellom 

bærende vegger, samt at det var en vanlig standard utførelse på hus bygget av Selvaag. 

Åstakkonstruksjonen, som er omtalt over, bygger på de samme prinsippene mhp. hulrom, isolasjon og 

luftespalter som sperretakkonstruksjonen. På åstakkonstruksjon ligger bjelkene an på bygningens 

gavlvegger, altså parallelt med mønet. Mellom boenheter er takkonstruksjonen lagt an på delevegg 

som er konstruert med to separate 3 toms vegger med avstand mellom. TakbjeIkene er avsluttet på 

hver av de to deleveggene. I mellomrommet er det lagt en sydd matte fylt med glassvatt, som er ført 

opp til underside av taktro. Detaljen ble registrert på befaring av Grevlingveien 44. Innvendig er 

himling originalt kledt med dampbrems av belagt papp og porøs trefiberplate. Dampbremsen er 

tidstypisk, oppbygget av kraftpapp belagt med asfaltog aluminiumsfolie inn mot boligen. Denne var 

nok, i tillegg til å skulle være diffusjonstett, også tiltenkt å ha en viss varmereflekterende effekt.» 

Årsaken til vannskadene som er observert er omtalt på følgende måte:  

«Kondenseringen oppstår når varm inneluft trenger inn i konstruksjonen og slipper fuktighet ved 

avkjøling. Når denne fuktigheten ikke lar seg uttørke blir den liggende i konstruksjonen og isoleringen. 

Det blir da en opphoping av fukt i konstruksjonen, som ved gitte forhold fryser til is. Vi har vurdert det 

til at det er tre hovedårsaker til at den varme inneluften trekker opp i takkonstruksjonen: 

- Den eksisterende konstruksjonen har dampbrems/sperre fra byggeår. Denne dampbremsen har ikke 

de diffusjonstette egenskaper som dagens produkter, og slipper følgelig damp inn i konstruksjonen. 

Det er antageligvis svake detaljer ved skjøter, overgang vegg/tak og gjennomføringer, som ikke 

holder tett. Aldring vil påvirke konstruksjonens opprinnelige funksjon, samt diverse utførte tiltak 

gjennom årenes løp. 

- Hulrommet mellom isolasjonen og undersiden av taktro er ikke tilstrekkelig ventilert. Luftespalten 

over åsene er kun 36 mm og anses derfor å være for liten for takflaten lengde, som er ca. 10 meter. 

Dagens preaksepterte løsninger anbefaler 5 cm luftespalte i strekk på inntil 7 meter mellom raft og 

møne, og at luftespalten økes for strekk som er lengere enn dette. Den originale konstruksjonen var 

basert på at ventileringen skulle foregå ved at luften må trekke over hele taket, fra raft til raft. Det er 

ikke etablert utlufting av luftespalten ved mønet, som fører til at utluftingen av luftespalten ikke har 

naturlig oppdrift. For å sikre god utlufting, må spalten ha åpninger mot det fri både ved raft og mønet 

slik at høydeforskjellen mellom åpningene blir størst mulig. Dette gir luft gjennomstrømning også i 

vindstille vær. Konstruksjonen er bygget slik at luften kunne sirkulere langs mønet, og for noen 

bygninger er det etablert en luftehatt for utlufting. På de aktuelle bygningen kan ventilering av 

takkonstruksjonen være noe bedre, enn for de uten luftehatt. Det var opprinnelig antageligvis også 

utlufting av luftespalte langs vindski på gavl. Tiltakene på fasadene som er utført for ca 10 år siden 

har svekket konstruksjonen ift. ventilering ytterliggere. Takutstikkene på langvegger ble ca. 10 cm 

mindre og spaltene i gesims har følgelig også blitt mindre. En eventuell luftespalte bak vindski på gavl 

har bortfalt, da påforing og utlekting av fasadene har spist opp hele takutstikket på gavl. For at 

ventileringen av hulrommet skulle fungert, burde det vært etablert en luftelyre langs hele mønet, og i 

hvert fall når tiltakene på fasadene ble utført. 

- Innemiljøet i boligene er annerledes nå, enn når boligene ble oppført. Konstruksjoner som ved 

oppføring fungerte akseptabelt, kan ha problemer med å håndtere hvordan boligene i dag brukes. 

Fuktproduksjonen er høyere ved dagens levemønster, enn den var for 70 år siden. Vi dusjer oftere, det 

vaskes og tørkes tøy i stort omfang, det bor kanskje flere personer i boligene enn den typiske 50-talls 

kjernefamilie, samt at generell innetemperatur i boligene antageligvis er høyere enn på 50-tallet. 

Generelt genereres atskillig mere fukt i boliger enn på 50-tallet. Alle disse elementene gjør at 

damptrykket på konstruksjonene, og da himlinger i 2. etg i særdeleshet, blir mye høyere enn hva 
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konstruksjonene er tiltenkt å kunne motstå. Det er spesielt forskjellen i damptrykk gjennom 

konstruksjonen vinterstid, som er utfordrende for kondens-, sopp- og råteskader.» 

På bakgrunn av denne rapporten, startet styret i samarbeid med USBL prosjekt et pilotprosjekt for å 

teste ut mulige løsninger for rehabilitering av takene samtidig som vi måtte utbedre en enhet i 

Veitvetsvingen 3 som hadde så omfattende vannskader at denne enheten måtte prioriteres for hurtig 

rehabilitering. Styret har stor forståelse for at det er flere enheter som har kondensproblemer, men 

innenfor borettslagets budsjett var det ikke forsvarlig å starte med mange enheter samtidig da det 

var knyttet stor usikkerhet til hvilken type rehabilitering som var mulig å gjennomføre.  

Under forprosjektet har styret engasjert en rådgiver som har undersøkt bæringen til husene for å 

beregne hvor mye veggene og grunnmuren tåler av vektøkning. I tillegg har brannvernrådgiver og 

byggfysiker sett på løsninger som å hindre brannspredning og løsninger for dampsperre og lufting.  

Et moderne tak i henhold til TEK17 ville være å foretrekke da det vil gi bedre isolasjon, god lufting og 

ny dampsperre. Hovedutfordringen med dette er at taket blir veldig mye tyngre. Et bedre isolert tak 

gir mindre snøsmelting som igjen gjør taket tyngre på vinteren når det snør. Ingen av de bærende 

elementene i huset tåler en slik tyngde, og selv med nye stålelementer fundamentert på grunnmuren 

vil ikke bakken tåle den økte vekten.  

Styret besluttet derfor i 2021 i samråd med USBL, entreprenøren og rådgiverne å gå for en 

oppgradert/reparert løsning i Veitvetsvingen 3 G/H/J. Dette prosjektet startet opp i overgangen 

mellom 2021 og 2022, og innebar å rive utvendig tak og bygge et nytt tak med omtrent samme 

tykkelse på isolasjonen som før, men med vindsperre, bedre lufting og en luftelyre på mønet.  

Denne løsningen lå til grunn for rapporten for pilotprosjektet som ble presentert i rapport sendt ut til 

beboere i september 2022 (Vedlegg 7) og ble presentert på beboermøtet 23.nov 2022. På bakgrunn 

av denne rapporten og budsjett utarbeidet av USBL, innkalte styret til ekstraordinær 

generalforsamling 31.nov 2022 for å stemme over låneopptak på 142 millioner kr som ramme for 

finansiering av tarehabilitering, samt låneopptak for maling av fasadene (20,725 millioner kr). Se 

https://www.veitvedt-hageby.no/dokumentarkiv for protokoll etter generalforsamlingen. 

Malingsprosjektet ble vedtatt med ⅔ flertall av stemmene, men takprosjektet, slik det var formulert, 

ble ikke vedtatt med ⅔ flertall.  

Styrets ønske for takprosjektet er at det blir så godt forankret i borettslaget som mulig, men vi hadde 

misforstått formuleringen i vedtektene om låneopptak, og etter diskusjon med forretningsfører og 

bankforbindelsene så viser det seg at borettslaget ikke trenger å ta opp lån med “prioritet foran 

innskuddene” for å få lån hos bankene, som krever ⅔ flertall på generalforsamling ifølge vedtektene 

og borettslagsloven. Dette er fordi verdien av innskuddene er såpass lavt, og nåværende fellesgjeld 

er veldig lav i forhold til total verdi på boligmassen. Det vil derfor være mulig for borettslaget å ta 

opp lån med sikkerhet i boligmassen og få gode betingelser på lånet. Dette har styret en plikt til å 

gjøre når det er snakk om nødvendig vedlikehold. Dette legger fram som egen sak for 

generalforsamlingen.  

5.2 Maling 
Maling av fasader har stått på vedlikeholdsplanen siden 2016. Etter å ha gjort en kartlegging av 

malingsbehovet høsten 2021, der det ble slått fast at samtlige hus har stort behov for å bli malt, 

gjennomførte vi høsten 2022 et pilotprosjekt med PK Byggservice. Grevlingveien 8, 12 og 14, samt  

Veitvetsvingen 26 og 28 ble malt. Dette var alle hus vi hadde kategorisert som kode «rød» under 

kartleggingen. Husene ble vasket, skrapet og malt; og planker som var råtne ble skiftet ut.  
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Høsten 2022 hentet vi inn to anbud, hvor PK Byggservice, som vi var svært fornøyde med fra 

pilotprosjektet, også hadde det beste økonomiske tilbudet. På ekstraordinær generalforsamling ble 

det vedtatt å gi styret fullmakt til låneopptak til å male resten av husene. I etterkant av dette ble det 

tegnet kontrakt med PK Byggservice, med oppstart våren 2023 og ferdigstillelse innen utgangen av 

høsten 2025.  

Fordi de fleste hus vil ha behov for å skifte ut enkelte planker, åpner vi ikke for at beboere maler 

husene selv i denne perioden.  

Styret har etter en anbudsrunde valgt å hyre inn USBL til å lede maleprosjektet, både for å kunne 

håndtere arbeidsmengde og sikre nødvendig fagkompetent styring.  

5.3 Drenering 
Styret har i henhold til vedlikeholdsplanen prioritert drenering av enheter som har hatt fuktskader 

eller overvannsproblemer. I 2022 ble Veitvetsvingen 9 og Rådyrveien 28 drenert, i tillegg til deler av 

Rådyrveien 10 A og B (langsiden som peker ut mot Rådyrveien). I forbindelse med drenering har det 

blitt montert ny utvendig stoppekran som standard, om denne var gammel eller ikke montert. Styret 

fortsetter denne praksisen i neste periode innenfor vedtatt vedlikeholdsbudsjett, men budsjettet og 

kapasiteten til styret har ikke muliggjort flere dreneringer enn ca 2-3 pr år.   

5.4 Brannvern 
Forskrift om brannforebygging fastsetter at alle bygninger som er oppført før 1985 må være 

oppgradert slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i 

byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 (senere forkortet som «BF85») eller senere byggeregler. 

Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en 

kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en 

praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.  

Fra byggeåret har borettslaget endret seg med tilbygg, innvendige oppdelinger og oppussinger i 

forskjellige former og stiler. Flere har bygget og delt med kommunale tillatelser, mens noen har gjort 

det «ulovlig». Det er allerede vanskelig å kunne kartlegge status for hvert hus. I tillegg har beboere et 

generelt ansvar for innvendig kledning, og dette inkluderer også ansvar om kledning på veggene mot 

naboer, som må ha en viss brannmotstand.   

Mange beboere har allerede delt husene slik at hver boenhet er delt inn i en egen branncelle, med 

vegger (og eventuelle himlinger/dører) mot naboer som tilfredsstiller minst brannmotstand B30. 

Dette gir allerede en god oppgradering som tilfredsstiller minst BF85.   

Utfordringen er først og fremst bygninger som fortsatt har felles råkjeller uendret fra byggeår. Det er 

enda mer problematisk der hvor skilleveggene i 1. og 2. etasje er plassert over hverandre, men 

posisjon til skilleveggene i kjeller ikke tilsvarer de oppover. I disse bygninger kreves en hensiktsmessig 

branncelleinndeling, og/eller eventuelle andre kompenserende tiltak. Likevel krever en eventuell 

oppdeling av fellesareal enstemmighet blant andelseierne i huset (som vises på Beboerhefte - 

retningslinjer for innredning og deling av kjellere i borettslaget), godkjenning fra Plan- og 

bygningsetaten og godkjenning fra styret. Borettslagets regler for oppdeling av kjellere punkt 2d sier 

følgende: «Ved deling og oppsetting av vegger i kjeller, er andelseierne selv ansvarlige for at 

gjeldende byggeforskrifter oppfylles.» 

Styret følger opp oppgraderingen av bygninger til BF85 så langt det er praktisk og økonomisk mulig. 

Eventuelle byggetiltak vurderes utførte sammen med takrehabilitering.   
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Styret oppfordrer alle beboere til å sjekke at veggene mot naboer tilfredsstiller nødvendig 

brannmotstand (B30) og å sørge for å få en tillatelse fra kommune for eventuelle ulovlige 

oppdelinger.  

5.5 Utearealer 
I 2021/2022 ble «Gartnergruppa i Veitvet Hageby» opprettet, hvor beboere kan bidra med å utvikle 

grønt-prosjekter i borettslagets fellesarealer. Gjennom 2022 fikk gruppen kr. 30 000,- fra Oslo 

kommune til å dyrke spiselig frukthage i Veitvedt hagebyborettslag. Gruppen plantet dermed flere 

frukttrær og bærbusker rundt på borettslagets fellesområder. Samtidig har gruppen også satt 

sammen med forslag på fremtidige grønt-prosjekter. Gruppen har vokst med 23 medlemmer løpet av 

sesongen og er alltid på utkikk etter nye medlemmer som kan drive grønt-prosjektene videre.  

I 2021 rapporterte styret at det var noe oppgraderingsbehov på våre tre lekeplasser i borettslaget. 

Mindre oppgraderinger ved «den store lekeplassen» i rådyrveien ble gjort sommeren 2022, hvor vi 

byttet ut huskestativene som var sterkt preget av råte ut mot nye metall. Samtidig ble det fylt på 

sand og byttet bjelker rundt kasse som var ødelagt.  

 

Større oppgraderinger ble  gjort på «den lille lekeplassen», som ligger ved Veitvetsvingen 3. I 

fjorårets rapport viste det seg at at det var stort behov for oppgradering. Apparatene var morkne, og 

var delvis  demontert for ikke å utgjøre en fare. Området ble lite brukt av barn og voksne. Dette førte 

igjen til at lokal ungdom og «t-bane-ungdom» fra ulike bydeler på kveldstid trakk ned mot det delvis 

mørklagte området.  Dette har skapt uro og bekymring blant beboere. Vi søkte derfor om støtte til å 

sette opp et nytt nærmiljøanlegg og ble tildelt midler fra Sparebankstiftelsen, Bomiljøtilskudd 

Groruddalssatsingen og Frivillighetsmidler Bydel Bjerke. Totalt fikk vi 850 000 kr i støtte.  

NORPLAY sto for oppføringen av anlegget. 27. november åpnet vi offisielt det nye nærmiljøanlegget, 

med lekeapparater, husker, treningsapparater for voksne, sittegrupper, grill og sjakkbord. Åpningen 

skjedde med tenning av julegran, korsang, gløgg og nissebesøk. I tillegg hadde vi navnekonkurranse 

på hva lekeplassen skulle hete. Heretter heter lekeplassen «Borgen».  

Vinteren 2021/2022 var preget av store problemer med brøyting og påfyll av singel i strøkassene, 

som resulterte til at borettslaget sa opp sin avtale med Bygårdsservice, som var ansvarlig for 

brøyting, påfylling av singel og gressklipping i hagebyen. Ny avtale ble opprettet med 

Vaktmesterkompaniet som startet sin brøytesesong i november 2022. Styret vil ta en vurdering 

tilbudet og vurdering om videreføring av avtale når vintersesongen 2022/2023 er overstått. Vi 

opplever fortsatt store utfordringer på kvaliteten av brøytingen. 

5.6 Varmekabler 
Borettslaget drifter flere varmekabler i stikkveier og gangveier. Våren 2022 byttet borettslaget ut 

kabler i bakken ved Grevlingveien 22. Styret har gjennom 2022 jobbet kontinuerlig med å oppgradere 

sensorer og sikringskap der det har vært behov løpet av sesongen. Flere av løsningene er gamle og 

funker ikke optimalt. Styret ber om forståelse for at ikke alle løsningene er like enkle å finne. Det er 

en betydelig kostnad å grave opp veien og bytte kabler. Styret har derfor i samråd med elektriker 

prøvd å finne andre løsninger først før vi setter i gang større tiltak på disse områdene. Etter en 

vurdering med elektriker har styret planlagt bytting av varmekabler i grevlingveien 8 og grevlingveien 

48 løpet av våren 2023.  
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5.7 Saker fra beboerne  
Styret prioriterer både å svare på henvendelser fra beboere så kjapt som mulig samt å behandle 

saker fra beboerne så effektivt vi kan. Vi har tidligere i rapporten gjort rede for omfanget av sakene. 

Styret mener at det isolert sett er et gode at bygningsmassen og utearealene tillater tilpasninger som 

kan bedre bokvaliteten vår. Samtidig vil styret peke på to utfordringer: 

1. Det er svært mange søknader fra beboere, og mange søknader endres flere ganger eller er 

ufullstendige på søknadstidspunktet. Dette er tidkrevende for styret, men styret har prioritert disse 

sakene og prøvd å hjelpe beboerne til å formulere søknadene så klart som mulig. For det andre er det 

ikke alltid åpenbart hvilke interne regler i laget som gjelder ulike tiltak, f.eks. gjerder og/eller 

plattinger og terrasser. For noen tiltak finnes det retningslinjer, men styret registrerer at praksis i 

borettslaget har variert opp gjennom årene. Det er derfor pr i dag stor variasjon i utførelse av både 

tilbygg og tiltak på uteområdene. 

2. Styret har lagt vekt på nøyaktighet og etterprøvbarhet i saker hvor det også må sendes søknad til 

Plan- og bygningsetaten (PBE). Vi forstår at beboere kan synes dette virker pirkete. Grunnen til at 

styret må legge seg på en noe streng linje i disse sakene er at konsekvensene kan bli svært store 

dersom et tiltak (tilbygg, parkering eller platting) er oppført i strid med plan- og bygningsloven eller 

uten godkjennelse fra Plan- og bygningsetaten. Vi har dessverre helt nylig eksempler på at Plan- og 

bygningsetaten har pålagt rivning av tilbygg fordi tilbygget er oppført uten at alt det formelle er i 

orden. 

6 Økonomi 
Regnskapet for 2022 viser et overskudd på 53 220 kr. Ut over de mer faste kostnadene slik som 

forretningsførsel, forsikring, TV/internett, festeavgift og kommunale avgifter, var de største 

kostnadene i 2022 knyttet til vedlikehold. Som beskrevet over har styret prioritert nettopp arbeid 

med vedlikehold, og siden store deler av pilotprosjektet for takene i Veitvetsvingen 3 ble forsinket til 

januar 2022, ble størsteparten av kostnadene for dette prosjektet belastet i 2022. Overskuddet fra 

2021 ble derfor benyttet til å dekke pilotprosjektet. I tillegg ble det gjennomført et pilotprosjekt for 

maling av fasadene på de husene som var i kritisk stand. I balansen er det derfor vist at egenkapitalen 

er redusert med tilsvarende beløp.  

Styret vurderer at den frie egenkapitalen i laget er tilstrekkelig for små vedlikeholdsprosjekter, og 

større behov for vedlikehold fremover betyr at disse prosjektene må lånefinansieres (tak og maling).  

Om lag 50 % av kostnadene i borettslaget er mer faste kostnader slik som kommunale avgifter, 

forsikring, festeavgift og TV/Internett. Ytterlige 40 % av kostnadene kan betegnes som faste på 

kortere sikt. Det gjelder blant annet vedlikehold og snørydding. I sum er om lag 90 % av lagets 

kostnader bundet opp på kort sikt og det er dermed ikke noe vesentlig handlingsrom i budsjettet. 

For omtale av budsjettet viser styret til egen sak på generalforsamlingen. 
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Vedlegg 2: Årsregnskap 2022, revisjonsberetning og budsjett 2023 

 

 

BORETTSLAGET VEITVEDT HAGEBY 

RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

Driftsinntekter 2022 2021 2022 2023

Leieinntekter 11 850 468kr    11 850 468kr    11 850 000kr    12 900 000kr        

Sparing til vedlikeholdsfond 513 360kr        513 360kr        513 000kr         513 000kr             

Tilleggskostn. tilbygg 366 552kr        360 660kr        361 000kr         371 000kr             

Eiendomsskatt fra beboere 449 043kr        329 784kr        447 000kr         886 000kr             

Renter/avdrag lån fra beboerne 3 484 756kr      3 343 129kr     3 311 000kr      4 654 000kr          

Garasjeleie 135 000kr        134 500kr        135 000kr         159 000kr             

Parkeringsplassleie 232 500kr        231 475kr        234 000kr         327 000kr             

Andre inntekter Note 4 600 700kr        -kr               -kr                -kr                    

Sum driftsinntekter 17 632 379kr   16 763 376kr   16 851 000kr    19 810 000kr        

Driftskostnader

Honorar vaktm.tj og utdeling skriv etc 64 650kr          65 000kr          50 000kr           80 000kr              

Revisjonshonorar 25 000kr          25 000kr          25 000kr           26 000kr              

Styrehonorar 500 000kr        500 000kr        500 000kr         500 000kr             

Honorar valgkommitè 25 000kr          25 000kr          25 000kr           25 000kr              

Forretningsførsel 262 008kr        262 000kr        262 000kr         262 000kr             

Strøm 116 263kr        115 249kr        450 000kr         150 000kr             

TV og internett 1 615 413kr      1 559 237kr     1 600 000kr      1 650 000kr          

Honorarer advokat/konsulent Note 5 970 482kr        250 162kr        200 000kr         400 000kr             

Arbeidsgiveravgift 83 141kr          83 190kr          85 000kr           85 000kr              

Leie lokaler 173 163kr        148 232kr        160 000kr         190 000kr             

Vedlikehold Note 6 5 590 341kr      3 232 769kr     4 000 000kr      4 000 000kr          

Maling -kr               -kr               -kr                5 161 000kr          

Snørydding/vaktmesterfirma 381 101kr        276 931kr        500 000kr         500 000kr             

Skadedyravtale 101 032kr        80 442kr          90 000kr           100 000kr             

Styre- og møtekostnader -kr               -kr               30 000kr           30 000kr              

Bankkostnader 13 289kr          9 193kr            25 000kr           15 000kr              

Forsikringspremie 1 502 989kr      1 384 366kr     1 502 000kr      1 659 000kr          

Kommunale avgifter 3 843 201kr      3 663 246kr     3 776 000kr      4 530 000kr          

Festeavgift 1 029 009kr      1 029 009kr     1 029 000kr      1 029 000kr          

Eiendomsskatt til Oslo Kommune 449 007kr        340 449kr        447 000kr         886 000kr             

Andre driftskostnader Note 7 407 852kr        368 580kr        450 000kr         500 000kr             

Sum ordinære driftskostnader 17 152 941kr   13 418 055kr   15 206 000kr    21 778 000kr        

Resultat før finansielle

inn- og utbetalinger 479 438kr        3 345 321kr     1 645 000kr      -1 968 000kr        

Finansielle inntekter/kostnader

Renteinntekter 32 716kr          9 428kr            -kr                -kr                    

Kundeutbytte Gjensidige 159 498kr        166 652kr        150 000kr         150 000kr             

Renteutgifter 1 475 224kr      906 500kr        1 113 000kr      2 400 000kr          

Netto finanskostnder -1 283 010kr    -730 420kr       -963 000kr       -2 250 000kr        

Kontantinnbetalinger felleslån 856 792kr        230 943kr        -kr                -kr                    

Årsresultat Note 9 53 220kr          2 845 844kr     682 000kr        -4 218 000kr        

Overføringer:

Overført til vedlikeholdsfond 524 442kr        2 845 844kr     513 000kr         513 000kr             

Overført fra vedlikeholdsfond -1 500 000kr    

Overført til/fra annen egenkapital 1 028 778kr      -kr               

Sum overføringer 53 220kr          2 845 844kr     

Avdrag Note 9 2 139 579kr      2 333 249kr     2 254 000kr      2 117 000kr          

X-ord avdrag v/nedbet felleslån 856 792kr        230 943kr        

2 996 371kr     2 564 192kr     

Låneopptak 5 161 000kr          
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BORETTSLAGET VEITVEDT HAGEBY 

Noter til regnskap 2022

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Hovedregel for vurdering og klassifisring av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler vurderes

til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Langsiktig

gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler, og omfatter i likhet med kortsiktig gjeld poster som forfaller til

betaling innen 1 år. Omløpsmidler vuderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsikt gjeld

balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Leieavtaler balanseføres ikke.

Fordringer

Kundefordringer (krav på husleie) og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 

tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Anleggsmidler

Bygningene og rehabiliteringen er bokført til historisk kostpris og avskrives ikke. Styret har i

stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. note om vedlikehold.

Garasjeanlegget: borettslaget har inntil 2014 avskrevet investering i garasjeanlegg 1973

kr 145.000 med kr 14.500 årlig siden 2008. Styret er av den oppfatning at det ikke er behov for

avskrivning da det ikke foreligger risiko for verdifall. Restsaldo kr 43.500 avskrives ikke videre.

Note 2 Bankinnskudd

DNB 711 759kr            

Driftskonto 13 632kr             

Høyrentekonto 15 349kr             

Skattetrekkskonto -kr                   

Vedlikeholdsfond 828 091kr            

Depositumskonto 600 000kr            

2 168 831kr        

Note 3 Langsiktig gjeld

Handelsbanken: Låneopptak kr 77.000.000 år 2014/refinansiert lånet i Nordea

Annuitetslån i Handelsbanken med flytende rente p.t. 3,59 % og vil være innfridd år 2043

Note 4 Andre inntekter

Støtte til lekeplass fra Sparebankstiftelsen 350 000kr            

Støtte til nærmiljøanlegg Veitvet fra Bydel Bjerke 100 000kr            

Støtte til spiselig frukthage fra Bymiljøetaten 30 000kr             

Støtte til sosial møteplass fra Groruddalssatsingen 50 000kr             

Innbetalte egenandeler og andre inntekter 70 700kr             

600 700kr           

Note 5 Honorarer advokat/konsulent

Advokathonorar i forbindelse med tvist mot beboer 259 375kr            

Saksomkostninger motpart 73 475kr             

Konsulenthonorar prosjekt rehab. tak etc 637 632kr            

970 482kr           
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BORETTSLAGET VEITVEDT HAGEBY

Fortsettelse noter til regnskap 2022

Note 6 Vedlikehold

Bygning: PK Byggservice snekkerarb./serviceavtale brannvern/div småreparasjoner 1 104 114kr         

Garasjer: rep -kr                   

VVS: rep 24 928kr             

Uteanlegg: grunnarbeider/graving etc 2 714 401kr         

Rehabilitering tak 1 551 829kr         

Elektrisk: arbeid gatelys/nytt skap varmekabel og utelys/feilsøking/rep 195 069kr            

5 590 341kr        

Note 7 Andre driftskostnader

Gårdsutstyr/driftsmateriell 18 896kr             

Søppel- og containertømming/renhold søppelkasser 84 017kr             

Porto/kopiering 11 865kr             

Kontorkostnader v/styret -kr                   

Husleieservice 113 689kr            

Telefonkostnader 6 885kr               

Rekvisita m.v. -kr                   

Dugnad 26 556kr             

Oppmerksomheter 400kr                  

Velferdsmidler/Sosiale utg. 47 555kr             

Flaggheising år 2022 25 000kr             

Annonser 1 688kr               

Kontingent Huseiernes Landsforbund og Bjerke Storvel 6 100kr               

Drift data-system i borettslaget 63 232kr             

Borttauingsavtale 1 969kr               

407 852kr           

Note 8 Forskuddsbetalte kostnader

Forskuddsbetalt tv/internett 412 262kr            

Rentokil: skadedyravtale 16 195kr             

Lån forfall 16.01.23 330 812kr            

759 269kr           

Note 9 Disponible midler

Disponible midler 1.1.22 4 609 902kr         

Resultat 31.12.22 1 028 778kr         

Låneopptak -kr                   

Avdrag lån -2 996 371kr        

Avsatt vedlikeholdsfond -975 558kr          

Avskrivning -kr                   

Endring i disponible midler -2 943 151kr        

Disponible midler 1 666 752kr        
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Borettslaget Veitvedt Hageby

Vedlikehold

Bygning: Nye brannslokkere/røykvarslere etc 28 983kr       1 104 114kr  

N. Brannvern: serviceavtale 129 704kr     

PK Byggservice: snekkerarbeid 853 387kr     

Montert nedløpsrør og nye vinduer 45 750kr       

Utvidet service molok 15 434kr       

Maling, soppmiddel/små rep/diverse 30 856kr       

1 104 114kr  

VVS: Kloakkstopp flere/rep etc 24 928kr       24 928kr       

-kr            

24 928kr       

Elektrisk: Diverse rep./feilsøk utv. varmekabler 24 614kr       195 069kr     

Nytt skap ute til varmekabel og utelys 122 810kr     

Nye utelamper og flytte el-skap 11 585kr       

Arbeid med gatelys 36 060kr       

195 069kr     

Garasje: Byttet tak garasjerekke -kr            -kr            

Montert nedløpsrør/rep -kr            

-kr            

Uteanlegg: Grunnarbeider/graving/drenering 1 550 412kr  2 714 401kr  

Oppsett av gjerde 52 538kr       

Gartnergruppa 19 693kr       

Div. arbeid/smårep 22 500kr       

Lekeplasskontrollen/oppgradert lekeplass 978 889kr     

Gartnertjenester 53 152kr       

Planter/jord/utstyr/strøsingel etc 37 217kr       

2 714 401kr  

Rehabilitering tak: Oslo Byggentreprenør 1 551 829kr  1 551 829kr  

Total vedlikehold 5 590 341kr  
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Vedlegg 3: Vedlikeholdsplan 

Vedlikeholdsplan for borettslaget 
Generalforsamling 2023 

Bakgrunn 
Vedlikehold er en løpende aktivitet i et borettslag. Bygninger og uteområder må vedlikeholdes 

jevnlig. Samtidig vil mer omfattende vedlikeholdsoppgaver medføre at vi med jevne mellomrom må 

gjennomføre større prosjekter. 

Styret mener at borettslaget trenger en vedlikeholdsplan. En slik plan er nødvendig for å ha oversikt 

over vedlikeholdssituasjonen. Den er også nødvendig for å kunne prioritere mellom ulike oppgaver 

og forsøke å fordele disse så godt det lar seg gjøre, så ikke alt må gjøres samtidig. En jevn fordeling av 

vedlikehold over tid vil også medføre et mer stabilt kostnadsnivå.  Alternativet er at borettslaget 

plutselig får store kostnader som, må igjen dekkes av beboerne gjennom økt husleie eller fellesgjeld. 

De første delene av denne saken gjør nærmere rede for bakgrunn og vedlikeholdssituasjonen. Siste 

del av saken er vedlikeholdsplanen. Etter vedtektene skal styret legge frem vedlikeholdsplan som 

orienteringssak på generalforsamlingen. 

Vedlikeholdsplikten 
Vedlikeholdsplikten er utgangspunktet og rammene for hvilket handlingsrom borettslaget har.  

Utgangspunktet er bestemmelsene i borettslagsloven om vedlikehold. § 5-12 regulerer andelseiernes 

vedlikeholdsplikt: 

(1) Andelseigaren skal halde bustaden i forsvarleg stand. 

(2) Andelseigaren skal halde ved like slikt som vindauge, røyr, leidningar, inventar, utstyr, 

apparat og innvendige flater i bustaden. 

(3) Vedlikehaldet femner òg om nødvendig reparasjon eller utskifting av slikt som røyr, 

leidningar, inventar, utstyr, apparat, tapet, golvbelegg, vegg-, golv- og himlingsplater, 

skiljevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmar, men ikkje utskifting av 

vindauge og ytterdører til bustaden, eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, 

berande veggkonstruksjonar og røyr eller leidningar som er bygde inn i berande 

konstruksjonar. 

(4) Vedlikehaldsplikta gjeld òg utbetring av tilfeldig skade. 

(5) I vedtektene kan vedlikehaldsplikta fastleggjast annleis enn det som går fram av paragrafen 

her. Ein andelseigar kan òg gjere avtale med laget om anna fastlegging av plikta. 

Denne bestemmelsen må leses i sammenheng med § 5-17 som omhandler borettslagets 

vedlikeholdsplikt: 

(1) Laget skal halde bygningar og eigedommen elles i forsvarleg stand så langt plikta ikkje ligg på 

andelseigarane. Skade på bustad eller inventar som tilhøyrer laget, skal laget utbetre dersom 

skaden kjem av mishald frå ein annan andelseigar. 
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(2) Felles røyr, leidningar, kanalar og andre felles installasjonar som går gjennom bustaden, skal 

laget halde ved like. Laget har rett til å føre nye slike installasjonar gjennom bustaden 

dersom det ikkje er til vesentleg ulempe for andelseigaren. 

(3) Andelseigaren skal gi tilgjenge til bustaden for utføring av arbeid som nemnt i første og andre 

leddet, og for ettersyn i høve til slikt vedlikehald, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og 

utføring av arbeid skal gjennomførast slik at det ikkje er til unødig ulempe for andelseigaren 

eller annan brukar av bustaden. 

(4) I vedtektene kan vedlikehaldsplikta fastleggjast annleis enn det som går fram av paragrafen 

her. 

De viktigste poengene i denne sammenhengen er: 

1. Borettslaget har en vedlikeholdsplikt. Dette følger av § 5-17 (1). Her fremgår det at laget 

skal holde bygninger og eiendommen vedlike (i forsvarlig stand). Eneste unntak er 

dersom vedlikeholdsplikten i det konkrete tilfellet er lagt på andelseierne. 

2. Grovt sett har borettslaget ansvar for ytre vedlikehold av bygninger mens andelseierne 

har ansvar for indre vedlikehold. Unntaket er blant annet felles rør, slik som bunnrørene. 

3. Et borettslag kan selv bestemme en annen fordeling av vedlikeholdsansvaret, men det 

må da gjøres i vedtektene. 

I praksis betyr dette at borettslaget ikke står fritt til å velge om vi vil vedlikeholde bygningene eller 

ikke, vi er pliktig til det. Det er knyttet et erstatningsansvar til denne bestemmelsen dersom vi ikke 

overholder vedlikeholdsplikten. 

Det neste spørsmålet er om våre vedtekter har en annen fordeling av vedlikeholdsansvaret enn det 

som følger av borettslagsloven. Det korte svaret er nei. Vedtektenes § 5 har tittelen «Andelseiers 

vedlikeholdsplikt». Formuleringene her er nær identiske med borettslagsloven. Det er to unntak: 

1. Andelseiere har også ansvar for vedlikehold og utskifting av sluk i boligen 

2. Andelseiere har vedlikeholdsansvar for utearealer som «blir tillagt dennes leilighet». Det 

innebærer at andelseier har vedlikeholdsplikten for de deler av fellesarealene som 

beboer er gitt eksklusiv bruksrett til. 

3. I tillegg har andelseier ansvar for vedlikehold av tilbygg. 

Oppsummert har borettslaget en vedlikeholdsplikt. Vi står ikke fritt til å velge om vi vil utføre 

vedlikehold eller ikke. Pr i dag har borettslaget vedlikeholdsplikten for maling, tak, bunnrør,  

drenering og kledning/vinduer. 

Status for vedlikehold 
Det er behov for en del større vedlikehold i borettslaget. De fire største oppgavene er: 

1. Tak 

2. Maling 

3. Drenering 

4. Rehabilitering av felles rør 
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Tak 

Styret gjennomfører i 2021/2022 et pilotprosjekt for rehabilitering av tak. Takkonstruksjonen er fra 

byggeåret og eneste vedlikehold siden da, er ny takpapp. Styret har leid inn USBL prosjekt for å bistå i 

arbeidet. Etter kartlegging beskriver USBL prosjekt takkonstruksjonen på følgende måte: 

“Taket er bygget som et åstak, med takåser som ligger an på gavlveggene på bygningene. Åsene er 

av 8-toms trebjelker, og det er isolert med 15 cm mineralull slik at det er et hulrom mellom isolasjon 

og undersiden av taktro av rupanel. Over bjelkene ligger det 36 mm lekter på tvers av bjelkene, altså i 

fallretningen på taket slik at hulrommet blir kontinuerlig over hele taket. Hulrommet er nok tiltenkt 

en funksjon som luftespalte for å ventilere ut eventuell fukt som kan oppstå grunnet luftlekkasjer og 

kondensering, og slik sikre uttørking av konstruksjonen. Isolasjonen har ingen vindsperre mot 

hulrommet og isolasjonen har derfor ingen beskyttelse mot trekk og fuktighet. Takfoten er kledd med 

trekledning, og det er etablert en spalte mellom gesimskledningen og forkantbordet. Det ligger 

fluenetting over spalten for sikring mot veps mm. Det er ingen luftelyre langs mønet på bygningene, 

men enkelte av bygningene har en luftehatt på mønet som sannsynligvis er etablert for å øke 

sirkulasjonen i hulrommet mellom undersiden av taktro og isolasjonen. Originalt har det sannsynligvis 

også vært utlufting av hulrommet mellom isolasjonen og undersiden av taktro i luftespalte mellom 

fasade og vindski på gavl. Det antas at takkonstruksjonen på deler av bygningsmassen er bygget som 

sperretak, som ligger an på deleveggen mellom boenheter under mønet og yttervegg. Dette fremgår 

ikke av tegningsgrunnlag fra byggesak, men antas på bakgrunn av lengden på spennet mellom 

bærende vegger, samt at det var en vanlig standard utførelse på hus bygget av Selvaag. 

Åstakkonstruksjonen, som er omtalt over, bygger på de samme prinsippene mhp. hulrom, isolasjon og 

luftespalter som sperretakkonstruksjonen. På åstakkonstruksjon ligger bjelkene an på bygningens 

gavlvegger, altså parallelt med mønet. Mellom boenheter er takkonstruksjonen lagt an på delevegg 

som er konstruert med to separate 3 toms vegger med avstand mellom. Takbjelkene er avsluttet på 

hver av de to deleveggene. I mellomrommet er det lagt en sydd matte fylt med glassvatt, som er ført 

opp til underside av taktro. Detaljen ble registrert på befaring av Grevlingveien 44. Innvendig er 

himling originalt kledt med dampbrems av belagt papp og porøs trefiberplate. Dampbremsen er 

tidstypisk, oppbygget av kraftpapp belagt med asfalt og aluminiumsfolie inn mot boligen. Denne var 

nok, i tillegg til å skulle være diffusjonstett, også tiltenkt å ha en viss varmereflekterende effekt.” 

Vinteren 2020/2021 var det utfordringer med fukt og kondens i mange andeler. USBL prosjekt har 

vurdert årsakene til dette på følgende måte: 

“Kondenseringen oppstår når varm inneluft trenger inn i konstruksjonen og slipper fuktighet ved 

avkjøling. Når denne fuktigheten ikke lar seg uttørke blir den liggende i konstruksjonen og isoleringen. 

Det blir da en opphoping av fukt i konstruksjonen, som ved gitte forhold fryser til is. Vi har vurdert det 

til at det er tre hovedårsaker til at den varme inneluften trekker opp i takkonstruksjonen: 

- Den eksisterende konstruksjonen har dampbrems/sperre fra byggeår. Denne dampbremsen har ikke 

de diffusjonstette egenskaper som dagens produkter, og slipper følgelig damp inn i konstruksjonen. 

Det er antageligvis svake detaljer ved skjøter, overgang vegg/tak og gjennomføringer, som ikke 
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holder tett. Aldring vil påvirke konstruksjonens opprinnelige funksjon, samt diverse utførte tiltak 

gjennom årenes løp. 

- Hulrommet mellom isolasjonen og undersiden av taktro er ikke tilstrekkelig ventilert. Luftespalten 

over åsene er kun 36 mm og anses derfor å være for liten for takflaten lengde, som er ca. 10 meter. 

Dagens preaksepterte løsninger anbefaler 5 cm luftespalte i strekk på inntil 7 meter mellom raft og 

møne, og at luftespalten økes for strekk som er lengere enn dette. Den originale konstruksjonen var 

basert på at ventileringen skulle foregå ved at luften må trekke over hele taket, fra raft til raft. Det er 

ikke etablert utlufting av luftespalten ved mønet, som fører til at utluftingen av luftespalten ikke har 

naturlig oppdrift. For å sikre god utlufting, må spalten ha åpninger mot det fri både ved raft og mønet 

slik at høydeforskjellen mellom åpningene blir størst mulig. Dette gir luft gjennomstrømning også i 

vindstille vær. Konstruksjonen er bygget slik at luften kunne sirkulere langs mønet, og for noen 

bygninger er det etablert en luftehatt for utlufting. På de aktuelle bygningen kan ventilering av 

takkonstruksjonen være noe bedre, enn for de uten luftehatt. Det var opprinnelig antageligvis også 

utlufting av luftespalte langs vindski på gavl. Tiltakene på fasadene som er utført for ca 10 år siden 

har svekket konstruksjonen ift. ventilering ytterliggere. Takutstikkene på langvegger ble ca. 10 cm 

mindre og spaltene i gesims har følgelig også blitt mindre. En eventuell luftespalte bak vindski på gavl 

har bortfalt, da påforing og utlekting av fasadene har spist opp hele takutstikket på gavl. For at 

ventileringen av hulrommet skulle fungert, burde det vært etablert en luftelyre langs hele mønet, og i 

hvert fall når tiltakene på fasadene ble utført. 

- Innemiljøet i boligene er annerledes nå, enn når boligene ble oppført. Konstruksjoner som ved 

oppføring fungerte akseptabelt, kan ha problemer med å håndtere hvordan boligene i dag brukes. 

Fuktproduksjonen er høyere ved dagens levemønster, enn den var for 70 år siden. Vi dusjer oftere, det 

vaskes og tørkes tøy i stort omfang, det bor kanskje flere personer i boligene enn den typiske 50-talls 

kjernefamilie, samt at generell innetemperatur i boligene antageligvis er høyere enn på 50-tallet. 

Generelt genereres atskillig mere fukt i boliger enn på 50-tallet. Alle disse elementene gjør at 

damptrykket på konstruksjonene, og da himlinger i 2. etg i særdeleshet, blir mye høyere enn hva 

konstruksjonene er tiltenkt å kunne motstå. Det er spesielt forskjellen i damptrykk gjennom 

konstruksjonen vinterstid, som er utfordrende for kondens-, sopp- og råteskader.” 

Pilotprosjektet som ble gjennomført legger grunnlaget for valg av løsninger ved innhenting av tilbud 

for takrehabiliteringen, og ansees som nødvendig vedlikehold. Dette legges fram som en egen sak for 

generalforsamlingen i 2023, hvor valg av finansieringsløsning stemmes over.  

 

Maling 

Maling av fasader har stått på vedlikeholdsplanen siden 2016. Etter å ha gjort en kartlegging av 

malingsbehovet høsten 2021, der det ble slått fast at samtlige hus har stort behov for å bli malt, 

gjennomførte vi høsten 2022 et pilotprosjekt med PK Byggservice. Grevlingveien 8, 12 og 14, samt  

Veitvetsvingen 26 og 28 ble malt. Dette var alle hus vi hadde kategorisert som kode «rød» under 

kartleggingen. Husene ble vasket, skrapet og malt; og planker som var råtne ble skiftet ut.  
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Høsten 2022 hentet vi inn to anbud, hvor PK Byggservice, som vi var svært fornøyde med fra 

pilotprosjektet, også hadde det beste økonomiske tilbudet. På ekstraordinær generalforsamling ble 

det vedtatt å gi styret fullmakt til låneopptak til å male resten av husene. I etterkant av dette ble det 

tegnet kontrakt med PK Byggservice, med oppstart våren 2023 og ferdigstillelse innen utgangen av 

høsten 2025.  

Fordi de fleste hus vil ha behov for å skifte ut enkelte planker, åpner vi ikke for at beboere maler 

husene selv i denne perioden. Styret har etter en anbudsrunde valgt å hyre inn USBL til å lede 

maleprosjektet, både for å kunne håndtere arbeidsmengde og sikre nødvendig fagkompetent styring.  

 

Drenering 

Når det gjelder drenering er det både et spørsmål om levetid på dreneringen og omfanget av 

følgeproblemer knyttet til dårlig, gammel eller manglende drenering. Vanninntrenging i kjellere er i 

seg selv en indikasjon på at dreneringen bør skiftes. Samtidig har de fleste deler av en bolig en 

anbefalt eller normal levetid. For dreneringer er dette spennet stort, fra 20 til 60 år. Dreneringene i 

borettslaget er snart 70 år. Her er det imidlertid noe variasjon. Enkelte steder er det drenert i regi av 

borettslaget. Det gjelder som regel der hvor det har oppstått problemer. Andre steder har beboere 

drenert selv i forbindelse med utbygging eller bruksendringer i kjeller. Det er et kjent problem at det 

flere steder er innredet i kjelleren uten at det er drenert. Så lenge dreneringen var innenfor 

levetiden, kunne slike tilfeller enklere håndteres ved å peke på mangler i utførelsen fra andelseier. 

Når dreneringen har passert levetiden, er det imidlertid vanskeligere å nå gjennom (rettslig) med et 

argument om at alderen på dreneringen ikke er en del av problemet.  

Her kommer vi også inn på forholdet til forsikringen. Det er vilkår i forsikringen av borettslaget må 

vedlikeholde bygningene. På ett eller annet tidspunkt risikerer vi avkortning eller avslag i 

forsikringssaker fordi vi ikke har vedlikeholdt i tilstrekkelig grad. 

Bunnrør 

Når det gjelder bunnrørene er dette støpjernsrør som er fra byggeåret. Slike rør har lang levetid, men 

utskiftning etter 50 år er anbefalt.  

Oppsummering 

Takene må rehabiliteres samt at borettslaget må males. I tillegg har både dreneringen og bunnrørene 

passert anbefalt levetid.  

Kostnader for vedlikehold 
Det er på det rene at totalsummen for vedlikeholdsbehovet vi her snakker om, er stor. Det er viktig å 

minne om at borettslaget ikke er noen andre enn vi som bor her. Til syvende og sist er det beboerne 

som må betale for vedlikeholdet, uavhengig av hvem som har ansvaret. Borettslaget har ikke andre 

midler enn det som beboerne betaler inn til fellesskapet. Dersom borettslaget tar opp lån, vil dette 

være fellesgjeld som alle må betale sin andel av. 
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Det er selvsagt et mål å holde felleskostnadene så lave som mulig. Så mye som mulig av 

vedlikeholdet bør derfor fordeles ut over lang tid slik at også kostnadene fordeles. Enkelte oppgaver 

må imidlertid gjennomføres som større prosjekter. Da vil det være nødvendig å øke 

felleskostnadene. 

Vedlikeholdsplan 
Tabellen under viser oversikt over status og vedlikeholdsbehov for ulike områder. Tabellen viser også 

styrets forslag til prioritering. 

Vi foreslår å prioritere to større oppgaver: maling og tak. Der hvor vi foreslår «løpende prirotering», 

mener vi at vi forsøker å fordele vedlikeholdet ut over lang tid. Det kan likevel være behov for større 

prosjekter også på disse områdene på et senere tidspunkt. Det er derfor viktig at styret har god 

oversikt over hvor det gjennomføres vedlikehold slik at eventuelle senere ekstrakostnader kan 

fordeles riktig. 

Område Status Nødvendig vedlikehold Prioritet 

Fasader Ble rehabilitert 2011-2012. Fasaden males i perioden 2022-2025 1 

Vinduer og dører Ble rehabilitert 2011-2012. Ikke behov for større vedlikehold nå.  

Tak Takpappen ble byttet i perioden 1999-
2001. Konstruksjonen er 70 år gammel. 

Det har vært store problemer med fukt. Årsaken 
er i de fleste tilfeller en kombinasjon av 
utilstrekkelig isolasjon og mangel på fuktsperre. 
Pilotprosjekt er gjennomført og finansiering 
avklares for resten av de originale takene.  
 

1 

Drenering Varierer. Det er ikke gjort noen samlet 
rehabilitering av drenering siden 
byggeåret. Samtidig er enkelte 
hus/andeler drenert i regi av 
borettslaget. Andre har drenert selv i 
forbindelse med utbygging eller 
innredning av kjeller. 

Det er behov for å ta dreneringene. Samtidig 
vurderer styret at maling og tak haster mer. Vi 
anbefaler derfor at styret prioriterer drenering 
der hvor problemene er mest akutte, men 
innenfor vedlikeholdsbudsjettet. 

Løpende 

Avløpsrør Varierer. Det er ikke gjort noen samlet 
rehabilitering av avløpsrør siden 
byggeåret. Samtidig er det gjort 
utskiftninger og vedlikehold enkelte 
steder både i regi av laget og i regi av 
beboere. 

Det er behov for å rehabilitere avløpsrørene. 
Styret vurderer at maling og tak haster mer enn 
dette. 

 

Gjerder Vi snakker her om de gjerdene 
borettslaget har satt opp mot offentlig 
vei. Bunntråden har løsnet en del steder. 
Alder varierer en del. 

Det er behov for å vedlikeholde enkelte 
gjerdestrekk. Dette er en mindre jobb og styret 
foreslår at dette prioriteres innenfor det 
ordinære vedlikeholdsbudsjettet. 

Løpende 

Postkasser Er nylig byttet ut. Ikke behov for vedlikehold  

Avfallsbeholdere Er nylig byttet ut. Ikke behov for større vedlikehold, men periodisk 
tilsyn.  

Løpende 

Varmekabler i 
stikkveier 

Noen problemer med enkelte av 
varmekablene.  

Det er behov for gjennomgang av elektriske 
komponenter og retting av jordfeil. Styret har 
startet på denne jobben, og fortsetter i 2023.  

Løpende 

Garasjer To av garasjerekkene ble rehabilitert 
innvendig i 2019/2020. Den siste rekken 
er ikke vedlikehold på en stund. 

  

Utvendige 
stoppekraner 

Vi mangler en fullstendig oversikt over 
utvendige stoppekraner og tilstanden på 
disse. 

Det er som et minimum behov for å få oversikt 
over de stoppekraner som er montert. På sikt 
burde vi ha et fullstendig kart over stoppekraner 
og stikkledninger og gamle byttes ved 
dreneringsarbeider.  

Løpende 
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Vedlegg 4: Fullmaktsskjema 

  

  

  

§ 15. Stemmerett 

«I Generalforsamlingen har hver andelseier en stemme. Med de unntak som følger av loven eller 

vedtektene, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall av de gitte stemmer. Ved stemmelikhet 

gjør møteleders stemme utslaget. Har møteleder ikke stemt, eller det gjelder valg, avgjøres saken ved 

loddtrekning. Andelseiere kan la seg representere av sin ektefelle, andre medlemmer og av 

vedkommendes husstand eller av en annen andelseier. Ingen kan dog avgi stemme for mer enn én 

annen andelseier.» 

  

  

 Fra andelseier(e) i ____________________________        ________________________________ 

    Adresse                                                         Navn andelseier(e) 

   

  

Jeg/vi gir herved _______________________________ fullmakt 

til å møte og stemme for meg/oss på ordinær generalforsamlingen i 

Borettslaget Veitvedt Hageby den 22.mars - 2023 

  

 ___________________________ 

Sted, dato 

  

  

____________________________ 

Underskrift fullmaktsgiver(e) 
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Vedlegg 5: Rapport fra stikkprøver fra tak januar 2023, hvor USBL 

gjorde fuktmålinger og visuell inspeksjon av tilfeldige tak som ikke 

hadde rapportert om fuktproblemer). 
 

Vedlegg 6: Nedbetalingsplan for takrehabiliteringen med 35 års 

løpetid (5 års avdragsfrihet. 3,9 % og 6% rente) 
 

Vedlegg 7: Rapport fra pilotprosjekt i Veitvetsvingen 3. (Publisert på 

nettsiden da den ble sendt ut skriftlig og digitalt ved ekstraordinær 

generalforsamling 2022) 
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NOTAT 

 
Til: Veitvedt Hageby brl v/Styret  
Fra: Usbl Prosjekt Oslo v/Halvor Mohagen og Tor Atle Skramdal 
Dato: 23.01.23 og 24.01.2301.03.2023 
Sider: 1 av 5 
 
 
Vedr.  utførte befaringer i Veitvedt hageby brl. 
 
Dette er et notat til styret som skrives etter utførte befaringer 23.01.2023 og 
24.01.2023. 
 
Styret oversendte oversikt over enheter som kunne befares og varslet beboerne om 
dette. 
6 enheter ble befart, enhetene kalles A-E i dette notatet. 
 
 
Metode:  
Åpning av gesimskasse for undersøkelser av nedre del av takkonstruksjon.  
 
Utstyr benyttet på befaring: 

 Protimeter mms2 (fuktindikator), dybdemålingsprober og målepinnegiver.  
 Ridgid inspeksjonskamera. 
 Verktøy for de-/remontering av panel.  

 
  
Værforhold under befaring: 
23.01.2023 lå temperaturene på Veitvet mellom -5 og -3 gr C på 
befaringstidspunktene. 
24.01.2023 lå temperaturene på Veitvet mellom 0 og 2 gr C på 
befaringstidspunktene. 

USBL                   
Postboks 8944 Youngstorget.  BESØKSADRESSE: 
0028 OSLO                          Arbeidersamfunnets pl. 1 
Tlf: 08725                    
Fax:22 98 38 01 
Hjemmeside: www.usbl.no  
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Bilde 1: Viser metode for bruk av 
inspeksjonskamera og fuktindikator fra 
gesimskasse. 

Bilde 2: Viser metode for demontering av 
panel og fluenettnetting for tilgang til tak fra 
gesimskasse. 

 
 
 
 
Resultater 
 
A: 2 enheter i tomannsbolig 
Undersøkelser av 2 enheter i bygning utført med åstak. Befaring ble utført fra tilbygg 
over 1 plan. Enhetene hadde original takkonstruksjon.  
 

  
Bilde 3: Viser underside av taktro med tegn til 
fukt belastning, med det som trolig er 
svertesopp. Det var på befaringstidspunktet 
rim/isdannelser på underside av taktro.  

Bilde 4: Viser samme situasjon som for bilde 
3. 
 

 
Fuktindikatoren ga rødt utslag (vått) på fuktindikator på underside av taktro, gult 
utslag (fuktig) på overkant av isolasjonen.  
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B: Enhet i tomannsbolig 
Undersøkelser av 1 enhet i bygning utført med sperretak. Befaring ble utført fra 
tilbygg over 1 plan. Enheten har original takkonstruksjon, men isolasjonen og 
luftespalten er ombygget. Det er lektet ned fra taktro og lagt en vindsperre av 
trefiberplate og ny isolasjon. Trefiberplate bule opp mot taktro og luftespalten blir midt 
i faget svært liten.  
 
 

  
Bilde 5: Viser svært fuktig situasjon i 
gesimskasse. Det var mye sopp (trolig 
svertesopp) på taktro og lekter.  

Bilde 6: Viser endringen fra original situasjon 
i luftespalten beskrevet over.  
Ser her mye dannelser av sopp på 
undersiden av taktro oppover i 
konstruksjonen.  

 
Ved demontering av panelbord og fluenetting, var det veldig fuktig i gesimskasse.  
Fuktindikator på taksperrer og underside av taktro viste rødt utslag, og indikerer høy 
fuktbelastning.   
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C: Enhet i tomannsbolig 
Undersøkelser av 1 enhet i bygning utført med åstak. Befaring ble utført fra balkong 
med utgang fra 2. etg. Enheten hadde original takkonstruksjon, men enheten er 
forlenget mot nordøst. Den nye delen av takkonstruksjonen ble ikke undersøkt.  
 
 

  
Bilde 7: Viser noe isdannelser på underside 
av taktro, samt noe soppdannelser på 
underside av taktro og lekter.  

Bilde 8: Samme situasjon som for bilde 7. 

 
Fuktindikator i gesimskasse viste rødt utslag, lengre opp i takkonstruksjonen var det 
tørrere.  
 
D: Enhet i tomannsbolig 
Undersøkelser av 1 enhet i bygning utført med sperretak. Befaring ble utført fra 
tilbygg over 1 plan. Enheten har original takkonstruksjon.  
 

  
Bilde 9: Viser underside av taktro og 
luftespalte mot isolasjon. Det ble observert 
en god del soppdannelser i takkonstruksjon 
både på treverk og isolasjon.  

Bilde 10: Viser taksperre mot taktro. 
Treverket bærer preg av fuktbelastning. Her 
kommer det tydelig frem at det er en 
ufullstendig avslutning av vindsperre i vegg 
mot tak. 

 
Ved demontering av panel og fluenetting i gesimskassa, var det tydelig relativt mye 
fukt i nedre del av taket. Det ble avsatt mye fuktig sopp på hånden ved arbeid i 
gesimskasse.  
Fuktindikator viste rødt utslag på taksperrer og underside av taktro. 
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E: Enhet i tomannsbolig 
Undersøkelser av 1 enhet i bygning utført med sperretak. Befaring ble utført fra 
tilbygg over 1 plan. Enheten har original takkonstruksjon.  
 

  
Bilde 11: Viste noe rim og soppdannelser på 
taktro, også noe soppdannelser på isolasjon.  

Bilde 12: Viser målepinnegiver i taktro, viste 
rødt utslag på fuktindikator.  

 
Fuktindikator viste rødt utslag på sperrer og taktro.  
 
Konklusjon:  
Observasjonene gjort på befaringene viser at det er relativt fuktige forhold inne i 
takkonstruksjonen. Dette viser at luftespalten i konstruksjonen ikke har tilstrekkelig 
evne til å bort transportere fukt som oppstår inne i konstruksjonen. 
Fukt i konstruksjonene oppstår nok som følge av at det er lekkasjer av varm fuktig 
inneluft ut i konstruksjonen som gjør at det dannes kondens når den møter kalde 
overflater og kald luft ute i luftespalten. Det er nok også i tillegg en gjennomgang av 
varme grunnet tynt og mangelfullt isolasjonslag, som gjør at den kalde lufta i 
luftespalten varmes opp og avgir fuktighet. 
Utfra observasjonene av bygningene ser det ut til at bygningene med sperretak har 
en enda dårligere fungerende luftespalte enn bygningene med åstak, da det generelt 
var fuktigere på isolasjonen og taktroa i disse bygningene. 
 
Det bemerkes at befaringsmetoden ga tilgang til inspeksjon kun av en nedre del av 
taket, hvordan tilstanden konstruksjonen oppe ved mønet har er usikkert. Men det er 
grunn til å anta, bla. utfra hva som ble registrert i pilotprosjektet i Veitvetsvingen 3, at 
tilstanden her ikke er bedre. Bort transporteringen av fuktig luft er nok antageligvis 
enda dårligere øverst i luftespalten enn i nedre del, samtidig som damptrykket vil 
være høyest her.  
 
Observasjonene på befaringene viser også den dårlige overgangen mellom den nye 
isolasjonen og vindsperra på fasadene mot takkonstruksjonen. Vindsperra er ikke 
avsluttet tett med klemming eller liming slik at den dekker fasadeisolasjonen. Dette 
medfører trekk også inn i veggkonstruksjonen samt at fukt fra takkonstruksjonen 
også kan trekke ned i veggkonstruksjonen.   



Annuitetslån

Forutsetninger Beregning
Lånebeløp 142.800.000 Effektiv rente 3,971%

Utbetalingsdato 01.07.2026 Terminbeløp 673.636

Forfallsdato 01.08.2026 Innbetalt 2. termin 473.036

Løpetid 35 år Innfrielsesdato 01.07.2061

Avdragsfri periode 5 år Reell løpetid 35 år

Trapperentelån Nei Sum innbetalt 270.356.510

Rentesats 3,9% Sum renter 127.541.810

Terminlengde Måned Sum gebyr 14.700

Terminomkostning 35 Snittrente 1. termin 3,9%

Nedbetalingsplan
Beskr. Dato Innbetalt Renter Avdrag Gebyr Restgjeld
Utbetaling 01.07.2026 0 0 0 0 142.800.000

Innbetaling 01.08.2026 473.035 473.000 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.09.2026 473.036 473.001 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.10.2026 457.777 457.742 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.11.2026 473.036 473.001 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.12.2026 457.777 457.742 0 35 142.800.000

Årssum 31.12.2026 2.334.661 2.334.486 0 175 142.800.000
Innbetaling 01.01.2027 473.036 473.001 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.02.2027 473.035 473.000 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.03.2027 427.261 427.226 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.04.2027 473.036 473.001 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.05.2027 457.777 457.742 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.06.2027 473.036 473.001 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.07.2027 457.778 457.743 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.08.2027 473.035 473.000 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.09.2027 473.036 473.001 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.10.2027 457.777 457.742 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.11.2027 473.036 473.001 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.12.2027 457.777 457.742 0 35 142.800.000

Årssum 31.12.2027 5.569.620 5.569.200 0 420 142.800.000
Årssum 31.12.2028 5.570.912 5.570.492 0 420 142.800.000
Årssum 31.12.2029 5.568.328 5.567.908 0 420 142.800.000
Årssum 31.12.2030 5.569.620 5.569.200 0 420 142.800.000
Årssum 31.12.2031 6.603.139 5.562.563 1.040.156 420 141.759.844
Årssum 31.12.2032 8.083.632 5.483.871 2.599.341 420 139.160.503
Årssum 31.12.2033 8.083.632 5.377.772 2.705.440 420 136.455.063
Årssum 31.12.2034 8.083.632 5.271.658 2.811.554 420 133.643.509
Årssum 31.12.2035 8.083.632 5.160.026 2.923.186 420 130.720.323
Årssum 31.12.2036 8.083.632 5.045.446 3.037.766 420 127.682.557
Årssum 31.12.2037 8.083.632 4.922.151 3.161.061 420 124.521.496
Årssum 31.12.2038 8.083.632 4.797.839 3.285.373 420 121.236.123
Årssum 31.12.2039 8.083.632 4.667.395 3.415.817 420 117.820.306
Årssum 31.12.2040 8.083.632 4.533.135 3.550.077 420 114.270.229
Årssum 31.12.2041 8.083.632 4.389.744 3.693.468 420 110.576.761



Årssum 31.12.2042 8.083.632 4.244.168 3.839.044 420 106.737.717
Årssum 31.12.2043 8.083.632 4.091.740 3.991.472 420 102.746.245
Årssum 31.12.2044 8.083.632 3.934.482 4.148.730 420 98.597.515
Årssum 31.12.2045 8.083.632 3.767.611 4.315.601 420 94.281.914
Årssum 31.12.2046 8.083.632 3.597.187 4.486.025 420 89.795.889
Årssum 31.12.2047 8.083.632 3.419.070 4.664.142 420 85.131.747
Årssum 31.12.2048 8.083.632 3.234.938 4.848.274 420 80.283.473
Årssum 31.12.2049 8.083.632 3.040.630 5.042.582 420 75.240.891
Årssum 31.12.2050 8.083.632 2.841.169 5.242.043 420 69.998.848
Årssum 31.12.2051 8.083.632 2.633.035 5.450.177 420 64.548.671
Årssum 31.12.2052 8.083.632 2.417.500 5.665.712 420 58.882.959
Årssum 31.12.2053 8.083.632 2.191.130 5.892.082 420 52.990.877
Årssum 31.12.2054 8.083.632 1.957.740 6.125.472 420 46.865.405
Årssum 31.12.2055 8.083.632 1.714.529 6.368.683 420 40.496.722
Årssum 31.12.2056 8.083.632 1.462.299 6.620.913 420 33.875.809
Årssum 31.12.2057 8.083.632 1.198.463 6.884.749 420 26.991.060
Årssum 31.12.2058 8.083.632 925.425 7.157.787 420 19.833.273
Årssum 31.12.2059 8.083.632 641.227 7.441.985 420 12.391.288
Årssum 31.12.2060 8.083.632 346.118 7.737.094 420 4.654.194
Årssum 31.12.2061 4.714.902 60.463 4.654.194 245 0

Totalsum 31.12.2061 270.356.510 127.541.810 142.800.000 14700 0

Beregnet av SunLån 4.08 lisensiert for Profinans AS



Annuitetslån

Forutsetninger Beregning
Lånebeløp 142.800.000 Effektiv rente 6,169%

Utbetalingsdato 01.07.2026 Terminbeløp 856.307

Forfallsdato 01.08.2026 Innbetalt 2. termin 727.728

Løpetid 35 år  _ mnd Innfrielsesdato 01.07.2061

Avdragsfri periode 5 år Reell løpetid 35 år

Trapperentelån Nei Sum innbetalt 351.112.183

Rentesats 6,0% Sum renter 208.297.483

Terminlengde Måned Sum gebyr 14.700

Terminomkostning 35 Snittrente 1. termin 6,0%

Nedbetalingsplan
Beskr. Dato Innbetalt Renter Avdrag Gebyr Restgjeld
Utbetaling 01.07.2026 0 0 0 0 142.800.000

Innbetaling 01.08.2026 727.728 727.693 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.09.2026 727.728 727.693 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.10.2026 704.254 704.219 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.11.2026 727.728 727.693 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.12.2026 704.254 704.219 0 35 142.800.000

Årssum 31.12.2026 3.591.692 3.591.517 0 175 142.800.000
Innbetaling 01.01.2027 727.728 727.693 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.02.2027 727.729 727.694 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.03.2027 657.306 657.271 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.04.2027 727.728 727.693 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.05.2027 704.254 704.219 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.06.2027 727.728 727.693 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.07.2027 704.255 704.220 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.08.2027 727.728 727.693 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.09.2027 727.728 727.693 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.10.2027 704.254 704.219 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.11.2027 727.728 727.693 0 35 142.800.000

Innbetaling 01.12.2027 704.254 704.219 0 35 142.800.000

Årssum 31.12.2027 8.568.420 8.568.000 0 420 142.800.000
Årssum 31.12.2028 8.570.409 8.569.989 0 420 142.800.000
Årssum 31.12.2029 8.566.431 8.566.011 0 420 142.800.000
Årssum 31.12.2030 8.568.420 8.568.000 0 420 142.800.000
Årssum 31.12.2031 9.258.263 8.561.307 696.536 420 142.103.464
Årssum 31.12.2032 10.275.684 8.479.522 1.795.742 420 140.307.722
Årssum 31.12.2033 10.275.684 8.364.100 1.911.164 420 138.396.558
Årssum 31.12.2034 10.275.684 8.248.287 2.026.977 420 136.369.581
Årssum 31.12.2035 10.275.684 8.123.267 2.151.997 420 134.217.584
Årssum 31.12.2036 10.275.684 7.993.024 2.282.240 420 131.935.344
Årssum 31.12.2037 10.275.684 7.847.834 2.427.430 420 129.507.914
Årssum 31.12.2038 10.275.684 7.700.056 2.575.208 420 126.932.706
Årssum 31.12.2039 10.275.684 7.541.222 2.734.042 420 124.198.664
Årssum 31.12.2040 10.275.684 7.374.932 2.900.332 420 121.298.332
Årssum 31.12.2041 10.275.684 7.191.924 3.083.340 420 118.214.992



Årssum 31.12.2042 10.275.684 7.003.535 3.271.729 420 114.943.263
Årssum 31.12.2043 10.275.684 6.801.742 3.473.522 420 111.469.741
Årssum 31.12.2044 10.275.684 6.589.653 3.685.611 420 107.784.130
Årssum 31.12.2045 10.275.684 6.358.598 3.916.666 420 103.867.464
Årssum 31.12.2046 10.275.684 6.118.612 4.156.652 420 99.710.812
Årssum 31.12.2047 10.275.684 5.862.240 4.413.024 420 95.297.788
Årssum 31.12.2048 10.275.684 5.591.966 4.683.298 420 90.614.490
Årssum 31.12.2049 10.275.684 5.299.867 4.975.397 420 85.639.093
Årssum 31.12.2050 10.275.684 4.994.328 5.280.936 420 80.358.157
Årssum 31.12.2051 10.275.684 4.668.613 5.606.651 420 74.751.506
Årssum 31.12.2052 10.275.684 4.324.416 5.950.848 420 68.800.658
Årssum 31.12.2053 10.275.684 3.954.760 6.320.504 420 62.480.154
Årssum 31.12.2054 10.275.684 3.565.939 6.709.325 420 55.770.829
Årssum 31.12.2055 10.275.684 3.152.123 7.123.141 420 48.647.688
Årssum 31.12.2056 10.275.684 2.714.008 7.561.256 420 41.086.432
Årssum 31.12.2057 10.275.684 2.245.819 8.029.445 420 33.056.987
Årssum 31.12.2058 10.275.684 1.751.186 8.524.078 420 24.532.909
Årssum 31.12.2059 10.275.684 1.225.440 9.049.824 420 15.483.085
Årssum 31.12.2060 10.275.684 668.002 9.607.262 420 5.875.823
Årssum 31.12.2061 5.993.712 117.644 5.875.823 245 0

Totalsum 31.12.2061 351.112.183 208.297.483 142.800.000 14700 0

Beregnet av SunLån 4.08 lisensiert for Profinans AS


