
PROTOKOLL 
 

Dato og klokkeslett:  22.06.2016 kl. 18.00 

 

Sted:    I Grendehuset 

 

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag 

 

 

1. KONSTITUERING 

 

 A)Valg av møteleder og sekretær 

 

 

  Som møteleder ble valgt: Maren Hofstad Dahl  

 

 

 B) Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 

 

  Antall fremmøtte med stemmerett: 63 

Antall fremlagte fullmakter:   9 

Totalt:     72 

 

 

C) Valg av 2 andelseier til å undertegne protokollen sammen med 

møtelederen 

 

 Valgt ble:   Ann Kristin Larsen 

      Mette E. Hansen 

 

 

 D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 

 

Vedtak:   Godkjent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Bakgrunn og forslag til vedtak 
 
Den 29.april 2015 vedtok ordinær generalforsamlingen med kvalifisert flertall at 
borettslaget skulle gjennomføre et prosjekt med å nullstille alt av vann- og avløpsrør 
relatert til rør og våtrom med tilhørende oppgradering av bad med tilhørende 
innredningspakker m.m, samt omlegging til felles varmt tappevann. 
  
For at prosjektet skal kunne realiseres må generalforsamlingen i denne ekstraordinære 
generalforsamlingen gi sin tilslutning til at styret kan ta opp nødvendige lån og gi 
tilslutning til endelig omfang på prosjektgjennomføringen slik at endelig totalentreprenør 
kan kontraheres før 1 juli 2016.          
 
Siden forrige vedtak har styret sammen med OBOS Prosjekt AS laget beskrivelser og 
innhentet tilbud/anbud på rør- og våtromsprosjekt med enkelte opsjoner. Det kom inn 4 
anbud med en variasjon på 15 mil på anbudene.  
 
Under arbeidet med beskrivelsen og oppklarende møter med tilbyderne har det 
fremkommet å være fornuftig og justere omfang og innhold noe i forhold til tidligere 
vedtak.  
 
I det etterfølgende er det satt opp total prosjektinvestering for tidligere vedtatte prosjekt.  
 
Følgende kostnader er inkludert:  
 

 Alle kostnader med entreprenøren, herunder også rigg og drift av byggeplass. (fast 
kontraktsum) 

 

 Prosjektadministrasjon og prosjektering som omfatter nødvendig bistand fra tekniske 
konsulenter og prosjekt/ byggeleder for gjennomføring av arbeidene. (fastpris) 

 

 Øvrige byggherrekostnader er en samlepost av ulike aktiviteter som kopiering, gebyrer 
(estimat) 

 

 Kostnader til sanering ved eventuelle miljø og helsefarlige stoffer som oppdages ved 
riving (estimat) 

 

 Honorar til boligselskapet sin etablerte byggekomite (estimat) 
 

 Uforutsette kostander og kostnader til tilbakeføringer i enkelt leiligheter (estimat)   

 
 
 
 
 
Innhold finansieringsramme A rør og våtrom etter anbudskonkuranse 
 

1. Bytte alt av vann- og avløpsrør. Avløpsrør i grunnen i blokk 2 og 3 
rehabiliteres innvendig, og originalt vanninnlegg til blokk 2 og 3 som ligger i 
støpt såle under leilighetene legges om slik at man ikke i fremtiden må pigge 
opp golvene i de to leilighetene over og fellesarealer ved fremtidige lekkasjer.      

2. Det etableres felles varmt tappevann med luft til vann varmepumper (ivaretar 
lyd fra utedelene på varmepumpene). Det er estimert at varmepumpene vil 
dekke ca. 50-60% av energibehovet til oppvarming av tappevann på årsbasis. 
Varmesentralene som etableres har i tillegg innebygget sikring med 
varmelementer i tilfelle varmpepumpene skal stoppe. Anlegget dimensjoneres 
slik at alle er sikret tilstrekkelig varmt tappevann, også på juleaften osv.  



Varmesentralene etableres i arealer i garasje i blokk 1 og 4/5, og i fellesareal i 
blokk 3.        

3. Klargjøring til senere måling av varmt tappevann, dvs.at man legger til grunn 
fordeling iht. brøk i A. (I forslag B derimot er det lagt til grunn montering av 
målere for avregning av faktisk forbruk av varmt tappevann for hver leilighet.)        

4. Baderom, wc-rom samt vaskerom utbedres med fliser på golv og vegg (andre 
overflater er tilvalg for den enkelte eier)  

5. Alle dører skiftes til kompaktdører med glatt overflate og dørvrider («speil» i 
dørblad er tilvalg) 

6. Det monteres innfelt lys i himlinger på hhv. wc-, vaske- og baderom    
7. Rens av ventilasjonsanlegget (ved behov – avklares under prosjekt) 
8. Det leveres vegghengt wc med soft close sete 
9. Avløpstamme i vaskerom oppgraderes fra dagens 75mm til en 110mm slik at 

det er klargjort etablering av wc ved fremtidig ønske om bygge om vaskerom 
til baderom/wc-rom (gjelder også i prosjektet)    

10. Enkel utstyrspakke til alle (oppgraderes eventuelt av den enkelte som tilvalg 
etter egne ønsker behov- oppgradering betales av den enkelte):  

 Fossbad Badinett – 60 cm med speil og lysarmatur med stikk for el    

 Svingbare vegghengte dusjvegger (90x90) 

 Nytt dusjbatteri med tilhørende dusjstang/dusj  

 Porsgrunn servant for toalettrom med servantkran  

 Kjøkkenbatteri med vrider for oppvaskmaskin/vaskemaskin 

 Ny vaskekum på vaskerom med tilhørende tappearmatur 
 

 
11. Det vurderes eventuell etablering av utvendig sykkelrom av styret (tak, vegger 

og låsbar dør) for å erstatte areal som i dag benyttes til lagring av sykler i 
blokk 3, og for å øke kapasiteten på sykkellagring. Det er ikke lagt opp til 
punkter for lading av el-sykler i arealet. Tilrettelegging for lading av sykler/biler 
vil styret jobbe videre med sett i lys brannfare, nyttevurderinger m.m. Kostnad 
er foreløpig lagt inn i anleggsbudsjettet.     

 
Forslag A har et anleggsbudsjett (prosjektkostnad) på ca. 38-39 mil og et lånebehov på           
ca. 33 mil. Lånet vil ha en løpetid på 30 år.  

 
 
         Estimert nødvendig økning i felleskostnader ved en rente på 2.9% følger av tabellen  
         under:  
 

Leilighetstype Felleskostnad 

pr.  juni 2016 

 Kr økning  

(ca. 21%)  

Ny felleskostnad  

1-roms 

(tverrblokk) 

1726 330 2056 

2-roms 2484 474 2958 

2-roms (stor) 2747 524 3271 

3-roms 3638 695 4333 

4-roms 4012 766 4778 



 
 
Vedtak for A: 
Generalforsamlingen gir styret alle nødvendige fullmakter til å bestille arbeider 
og oppgraderinger og ta opp nødvendig lån for å gjennomføre punktene 
overnevnte.   
 
 
   Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
Innhold forslag B  - måling av varmt tappevann 
 
Som forslag A, men med måling av varmt tappevann og avregning etter faktisk forbruk. 
I dette kommer det årlig kostnad relatert til avregning og innsamling av målerdata to 
ganger i året på ca. kr. 800,- pr. leilighet (til forvalter og til de som leverer måledata til 
forvalter). Data fra hver leilighet vil da sendes trådløst fra hver måler i hver leilighet til 
foretaket som adm. målerdata). Tillegg i prosjektkostnaden for B er kr. 330.000,-.  
 
Vedtak for B: 
Generalforsamlingen gir styret alle nødvendige fullmakter til å bestille arbeider 
og oppgraderinger og ta opp nødvendig lån for å gjennomføre overnevnte.   

 
 
                              Vedtak: Forslaget ble vedtatt (1 stemme mot) 
 
 
 
 

Innhold forslag C – etterisolering av gavlvegger  
Det er over tid fremkommet at beboere som bor i leiligheter med 
gavlvegger(yttervegger) opplever kaldt trekk, kalde leiligheter.  
 
Dette er bekreftet ved termografering i et utvalg leiligheter i vinter. Yttervegg har en 
overflate temperatur på innvendig side som er ca. 6 grader lavere enn innvendige 
vegger.   
 
Gavlveggene er som øvrige fasader bygget opp med betongelementer med 
mineralullisolasjon mellom to betongskiver, se figur som viser snitt av yttervegg under:  
 

 
 
Styret har innhentet tilbud på etterisolering av gavlvegger. Dersom prosjektet 
gjennomføres i forbindelse med rør og våtromprosjektet vil dette ha en kostnad på ca. 6 
mil inkl. mva. ved etterisolering på utvendig side med 10 cm tilleggs isolasjon og bruk 
av Steni plater med samme estetiske uttrykk som eksisterende kledning.     
 



Det er estimert en halvering av varme tapet gjennom gavlveggene, en 
energibesparelse på ca. 40.000 kWh/pr år, som utgjør en besparelse i kroner på ca. kr 
30.000 i året ved strømpris på 0,80 kr/pr. kWh. Tiltaket vil kunne få ca. kr 200.000 i 
støtte fra Klima og Energifondet i Oslo Kommune.   
 
Tabellen viser prosentvis økning i felleskostnadene utover rør- og våtrom ved vedtak 
om både A og C. Ved en rente på 2,9% og et lånebehov på ca. 6 mil og 30 års 
nedbetalingstid medfører tiltaket kostand pr. år ca. 300.000,- for årlige avdrag og 
renter.     
 
Leilighetstype Etter vedtak A C -økning kr (ca. 4 %) Ny felleskostnad med A og 

C 

1-roms (tverrblokk) 2056 74 2130 

2-roms 2958 107 3065 

2-roms(stor) 3271 118 3389 

3-roms 4333 156 4489 

4-roms 4778 173 4951 

 
 
Forslag til vedtak C: 
Generalforsamlingen gir styret alle nødvendige fullmakter til å bestille arbeidene 
og utvide ta opp nødvendige lån for gjennomføring av overnevnte.   

 
 
 Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 45 stemmer (9 blanke stemmer, 18 stemmer mot) 
 
 
 
3. FORSLAG OM PRIORITETSVIKELSE FOR PANTELÅN 
 

Forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen slutter seg til at lån til finansiering av ovennevnte tiltak sikres med 
pant i lagets eiendommer med prioritet foran innskuddene. 

 

Forslaget må vedtas med 2/3 flertall.  

 

 Vedtak: Forslaget ble vedtatt (1 stemme mot). 

 

 

 

 

 

Maren Hofstad Dahl/s/  Mette E. Hansen /s/ 

   Ann Kristin Larsen /s/ 

Møteleder   Valgt av generalforsamlingen 


