
 

Til seksjonseierne i Sofienberggt 13 A-E Sameie 
 
Velkommen til sameiermøte 21. mars 2017 kl. 18.00 i Grünerløkka seniorsenter. 
 
Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du 
leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. 
Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte 
Sofienberggt 13 A-E Sameie det kommende året. 
 
 
Hvem kan delta på sameiermøtet?  
Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. 
For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av 
sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. 
Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.  
Sameieren har rett til å møte ved fullmektig.  
 
 
Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.  
  



Innkalling til sameiermøte  

Ordinært sameiermøte i Sofienberggt 13 A-E Sameie 
avholdes 21. mars 2017 kl. 18.00 i Grünerløkka seniorsenter.

 
 
Til behandling foreligger: 
 
1. KONSTITUERING 

A) Valg av møteleder  
B) Godkjenning av de stemmeberettigede  
C) Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne 
D) Godkjenning av møteinnkallingen  

 
2. ÅRSBERETNING FOR 2016 
 
3. ÅRSREGNSKAP FOR 2016 
 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 
 
4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 
 
5. INNKOMNE FORSLAG 

A) Nytt tak, fasade og bakgård (Styret)  
 

Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 
 

6. VALG AV TILLITSVALGTE 
A) Valg av styreleder for 1 år 
B) Valg av 3 styremedlemmer for 1 år 
C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år 

 
 
 

Oslo,  03.03.2017 
Styret i Sofienberggt 13 A-E Sameie 

 
 Marte Relling Uri        Daniell Andersen   Erik Dahl   Terje Fachenberg    

 

 

 
  



ÅRSBERETNING FOR 2016 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Marte Relling Uri Sofienberggata 13 E 

Styremedlem Daniell Andersen Sofienberggata 13 B 

Styremedlem Erik Dahl Sofienberggata 13 B 

Styremedlem Terje Fachenberg Tåsenveien 137 
 

Varamedlem Dag Ådahl Sofienberggata 13 C 

Varamedlem Liaqat Ali Sponstuveien 20 D 

 
 
Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 1 kvinne. Sameiet sørger for at det ikke 
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 
Generelle opplysninger om Sofienberggt 13 A-E Sameie 
Sameiet består av 60 seksjoner.   
Sofienberggt 13 A-E Sameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 971271183, og ligger i bydel 2 Grunerløkka i Oslo kommune med 
følgende adresse: 
 

Sofienberggata 13 A-E 
 

Gårds- og bruksnummer :  
 228                   377     

 
Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av 
bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.  
 

Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
 

Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret 
er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.  
 
Sofienberggt 13 A-E Sameie har ingen ansatte. 
 
Forretningsførsel og revisjon 
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. 
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. 
Sameiets revisor er BDO AS. 
 
Styrets arbeid 
2016 har vært preget av store rehabiliteringsarbeider, noe som beklageligvis har medført 
noe slitasje på både eiere, beboere og styremedlemmer. 
Den første fasen av arbeidene går nå mot slutten og kommende gjenstående arbeid vil 
betone seg lettere for alle som bor og lever her. 
  



Arbeidene som er utført er følgende:
 Oppgradering av elektrisk anlegg

 Oppgradering av vann og avløp

 Rens og service på ventilasjonsanlegget

 Installering av brannvarslingsanlegg

 Skifte av gulvbelegg i fellesarealer og oppgradering av oppganger med maling

 Oppgradering av garasje, nye himlinger og maling av vegger

 Installasjon av brannsluse ved heis

 Ny garasjeport

 Rivning av gamle søppelskur og nye søppelskur er satt opp.

 Oppgradering av låser på fellesdører og boder

Arbeidene er utført ihht. vedtak på årsmøtet i 2016 og er utført innenfor gitte rammer.

Alle arbeidene var ikke sluttført ved årets slutt og noen arbeider har fortsatt inn i 2017.
Det er allikevel i sluttfasen av arbeidene, og noe av det siste som vil skje er å sette
brannvarslingsanlegget i drift. Dette er planlagt i løpet av mars måned.

KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2016

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling
er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 2017.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under
denne forutsetning.

Sameiet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i
årsregnskapet under noten for udekket tap.

Inntekter
Driftsinntekter i 2016 var til sammen kr 3 190 976.
Dette er kr 34 976 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak økning I
felleskostnadene fra 1. juli 2016 som ikke var med i opprinnelig budsjett.
Andre inntekter består i hovedsak av korrigeringer fra tidligere år.

Kostnader
Driftskostnadene i 2016 var til sammen kr 10 083 509.
Dette er kr 7 853 809 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at man i budsjettet
ikke tok med større vedlikehold som ble vedtatt på årsmøte i 2015. Budsjettet på dette
tiltaket er kr 10 000 000.

Resultat
Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr 7 011 093 og
foreslås dekket ved overføring fra egenkapital.



Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2016.
Sameiet hadde pr. 31.12.2016 negativ arbeidskapital på kr 1 864 176 som skyldes
pågående rehabilitering av sameiet. Den negative arbeidskapitalen vil bli dekke av den
siste delutbetaling på ca. kr 4 764 000 av låneopptak på totalt kr 12 103 003.
Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet ”Kommentarer til budsjett for 2017”.

For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2016 som påvirker regnskapet i vesentlig
grad.

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2017

Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for 2017.
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet.

Drift og vedlikehold
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 282 500.

Kommunale avgifter i Oslo kommune
Oslo Kommune har ikke budsjettert med endring i de kommunale avgiftene for 2017.

Energikostnader
I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme
energikostnader som for 2016.

Forsikring
Forsikringspremien for 2017 har økt med kr 3 363. Premieendringen er en følge av
indeksjustering på bygninger på 4,2 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets
individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Sofienberggt 13 A-E Sameie.

Lån
Sofienberggt 13 A-E Sameie har lån i OBOS Banken til en flytende rente på 3,55 %

For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet.

Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2017)
Driftskonto 0,15 % p.a
Sparekonto 0,65 % p.a

Felleskostnader
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til
produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig
fastsettelse av felleskostnader for 2017.

Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året 2017.

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

Oslo, 03.03.2017
Styret i Sofienberggt 13 A-E Sameie

Marte Relling Uri /s/ Daniell Andersen /s/ Erik Dahl /s/ Terje Fachenberg /s/
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Uavhengig revisors beretning 

Til sameiermøtet i Sofienberggate 13 A-E  

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Sofienberggate 13 A-Es årsregnskap som består av balanse per 31. desember 

2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 

årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

og gir et rettvisende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets 

resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens 

regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 

herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-

ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors 

oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av sameiet slik det 

kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse 

kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig 

som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen og 

budsjettallene, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi 

attesterer ikke den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon 

med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 

informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 

hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer 

med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 

rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 

forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens 

regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som 

den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets evne til fortsatt 

drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 

skal legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 

eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med 

rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 

årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 

ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele 

revisjonen. I tillegg: 

 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, 

enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører 

revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er 

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at 

vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn 

for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære 

samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller 

overstyring av intern kontroll. 

 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for 

revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter 

omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av 

sameiets interne kontroll. 

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er 

rimelige 

 konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-

forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede 

revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser 

eller forhold som kan skape tvil av betydning om sameiets evne til fortsatt drift. 

Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 

revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 

årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi 

modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner 

er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. 
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Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at sameiet ikke 

fortsetter driften. 

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, 

inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de 

underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende 

bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til 

hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av 

betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av 

betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 

årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning 

av tap er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 

funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 

Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 

finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med 

lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 
 
Oslo, 13. mars 2017 
BDO AS 
 

 
 
Merete Otterstad Sandsnes 
Statsautorisert revisor  

 

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale 

nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 
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RESULTATREGNSKAP 

        

    Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   Note 2016 2015 2016 2017 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 3 190 976 2 561 096 3 156 000 3 302 000 

Innbetalinger   1 591 3 861 0 0 

Andre inntekter  3 695 4 155 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   3 193 261 2 569 112 3 156 000 3 302 000 

        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader  4 -156 594 -131 935 -205 700 -143 500 

Styrehonorar  5 -90 000 -40 000 -40 000 -90 000 

Revisjonshonorar  6 -10 359 -12 784 -8 000 -8 000 

Forretningsførerhonorar  -93 173 -90 703 -93 000 -96 000 

Konsulenthonorar  7 -63 173 -531 248 -40 000 -40 000 

Kontingenter   0 -1 400 0 0 

Drift og vedlikehold  8 -8 157 393 -650 736 -337 500 -282 500 

Forsikringer   -400 763 -382 482 -397 400 -416 000 

Kommunale avgifter  9 -558 549 -541 995 -558 500 -561 000 

Energi/fyring   -85 140 -96 957 -120 000 -120 000 

Kabel-/TV-anlegg   -135 450 -129 215 -135 600 -160 000 

Andre driftskostnader  10 -332 915 -323 268 -294 000 -300 500 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -10 083 509 -2 932 722 -2 229 700 -2 217 500 

        

DRIFTSRESULTAT     -6 890 248 -363 610 926 300 1 084 500 

        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  11 3 563 1 307 0 0 

Finanskostnader  12 -124 409 -103 978 -85 000 -437 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -120 845 -102 671 -85 000 -437 000 

        

ÅRSRESULTAT     -7 011 093 -466 282 841 300 647 500 

        

Overføringer: 

Udekket tap   -7 011 093 -466 282   

  

Revisjonsberetningen vil bli delt ut på årsmøte.
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BALANSE 

    Note  2016 2015 

EIENDELER 

        

OMLØPSMIDLER 

Restanser på felleskostnader    6 331 7 613 

Kundefordringer     0 7 952 

Kortsiktige fordringer   13  122 593 121 299 

Energiavregning   17  236 776 95 107 

Driftskonto OBOS-banken    118 159 59 812 

Skattetrekk OBOS-banken    7 101 1 797 

Sparekonto OBOS-banken    4 454 3 861 

SUM OMLØPSMIDLER       495 414 297 441 

        

SUM EIENDELER         495 414 297 441 

        

EGENKAPITAL OG GJELD 

        

EGENKAPITAL 

Udekket tap   14  -9 102 821 -2 091 728 

SUM EGENKAPITAL       -9 102 821 -2 091 728 

        

GJELD 

        

LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  15  7 238 645 2 078 371 

SUM LANGSIKTIG GJELD       7 238 645 2 078 371 

        

KORTSIKTIG GJELD 

Forskuddsbetalte felleskostnader   45 410 71 772 

Leverandørgjeld     2 287 053 222 540 

Skyldig til offentlige myndigheter  16  14 075 5 690 

Påløpte renter     1 404 472 

Annen kortsiktig gjeld   18  11 648 10 324 

SUM KORTSIKTIG GJELD       2 359 590 310 797 

        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     495 414 297 441 

        

Pantstillelse     0 0 

Garantiansvar     0 0 

Oslo, 03.03.2017, 

STYRET I SOFIENBERGGT 13 A-E SAMEIE 

 

Marte Relling Uri /s/           Daniell Andersen /s/      Erik Dahl /s/         Terje Fachenberg /s/ 

        

  



NOTE: 1 

REGNSKAPSPRINSIPPER 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god 

regnskapsskikk for små foretak. 
. 

INNTEKTER 

Felleskostnadene inntektsføres månedlig. 
. 

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige 

poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til 

anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdi- 

fallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 

etableringstidspunktet. 

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske 

levetid. 
. 

FORDRINGER 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for 

avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av 

de enkelte fordringene. 
. 

SKATTETREKKSKONTO 

Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører 

myndighetene og kan ikke disponeres fritt. 

        

NOTE: 2 

INNKREVDE FELLESKOSTNADER 

Garasjeleie      36 000 

Framleietillegg      40 400 

Felleskostnader      3 116 376 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     3 192 776 

        

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD 

Framleietillegg      -1 800 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     3 190 976 

        

NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Diverse       500 

Korrigeringer på reskontro     66 

Tilbakeføring purregebyr     129 

SUM ANDRE INNTEKTER         695 

        

  



NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Ordinær lønn, fast ansatte     -7 400 

Lønn rengjøringshjelp     -106 805 

Påløpte feriepenger      -11 649 

Arbeidsgiveravgift      -30 739 

SUM PERSONALKOSTNADER         -156 594 

Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. 

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste- 

pensjon. 

        

NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2015/2016, og er på kr 90 000.  

        

NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 10 359.  

        

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Juridisk bistand      -3 125 

OBOS Eiendomsforvaltning AS     -7 372 

Ingeniørkonsult AS      -52 676 

SUM KONSULENTHONORAR         -63 173 

        

NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Arkitekt: Hammer Rafdal Arkitekter      -5 250 

Prosjektkoordinering: Sweco Norge AS      -633 915 

Prosjektleder: Ingeniørkonsult AS      -840 342 

HMS sikring: HMS Partner Marius Handberg Lysø    -108 750 

Flateby Blikkenslagerverksted     -7 000 

Oppussing garasje og brannvarsling: Best Totalentreprenør AS     -1 009 347 

Ventilasjon bygg: Haaland Klima AS      -100 389 

Oppussing oppganger: Lundh Vedlikehold      -1 319 989 

Ventilasjon garasjeanlegg: AJL AS       -89 845 

Varme- ventilasjons- og sanitærteknikk: HR Rør AS      -436 413 

El-anlegg og brannvarsling: Hako Elektro      -3 017 888 

SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD   -7 569 127 

Drift/vedlikehold bygninger     -225 528 

Drift/vedlikehold VVS      -40 173 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg     -169 332 

Drift/vedlikehold heisanlegg     -71 818 

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg    -11 983 

Drift/vedlikehold garasjeanlegg     -69 432 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -8 157 393 

  



NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Vann- og avløpsavgift     -232 702 

Renovasjonsavgift      -325 847 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -558 549 

        

NOTE: 10 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Lokalleie       -1 500 

Container       -10 069 

Verktøy og redskaper      -7 700 

Driftsmateriell      -7 025 

Lyspærer og sikringer     -6 427 

Vaktmestertjenester      -155 631 

Vakthold       -95 033 

Snørydding/gressklipping     -16 059 

Andre fremmede tjenester     -7 094 

Kontor- og datarekvisita     -4 309 

Trykksaker      -1 920 

Møter, kurs, oppdateringer mv.     -1 390 

Andre kontorkostnader     -3 268 

Telefon/bredbånd      -2 156 

Porto       -4 422 

Bank- og kortgebyr      -2 713 

Konstaterte tap      -6 201 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER       -332 915 

        

NOTE: 11 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken    673 

Renter av sparekonto i OBOS-banken    593 

Renter av for sent innbetalte felleskostnader   2 297 

SUM FINANSINNTEKTER         3 563 

        

NOTE: 12 

FINANSKOSTNADER 

Renter lån OBOS-banken     -119 247 

OBOS-banken      -4 600 

Andre rentekostnader     -562 

SUM FINANSKOSTNADER         -124 409 

        

NOTE: 13 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Canal Digital (blir kostnadsført i 2017)    37 912 

Forskuddsbetalt forsikring (blir kostnadsført i 2017)   82 390 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2017)  2 291 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER       122 593 

 



Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som 

vedrører 2017, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2017. 

        

NOTE: 14 

UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) 

Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført 

rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til 

31.12. i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten 

som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak. 
. 

I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den 

enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all 

rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den 

perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den 

enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres 

gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og 

nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader. 

        

NOTE: 15 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

OBOS-banken 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.16 var 3,55 %. Løpetiden er 20 år. 

Opprinnelig 2016     -2 549 016  

Nedbetalt tidligere     -4 790 000  

Nedbetalt i år     100 371  
       -7 238 645 

OBOS-banken 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.16 var 4,05 %. Løpetiden er 20 år. 

Opprinnelig 2010     -2 500 000  

Nedbetalt tidligere     421 629  

Nedbetalt i år     2 078 371  
       0 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN       -7 238 645 

        

NOTE: 16 

SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER 

Forskuddstrekk      -7 101 

Skyldig arbeidsgiveravgift     -6 974 

SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER     -14 075 

        

  



NOTE: 17 

ENERGIAVREGNING 

INNTEKTER 

Forskuddsinnbetalinger (a konto)    -72 000 

SUM INNTEKTER           -72 000 
. 

KOSTNADER 

Strøm       169 825 

SUM KOSTNADER           169 825 
. 

Uoppgjorte avregninger     138 951 
. 

SUM ENERGIAVREGNING         236 776 
. 

Oppstillingen ovenfor viser hvilke energikostnader som avregnes etter hver enkelts 

forbruk. For å dekke de løpende kostnadene, krever selskapet inn et forskuddsbeløp 

fra hver enkelt. 

På fastsatte frister, blir deretter inntektene avregnet mot kostnadene. For lite innbetalt 

blir krevd inn, og for mye innbetalt blir tilbakebetalt. På den måten betaler hver enkelt 

kun for sitt eget forbruk. 
. 

Ettersom disse inntektene og kostnadene avregnes etter hver enkelts forbruk, blir de 

bokført i balansen, og ikke via resultatregnskapet. De påvirker derfor likviditeten, og 

ikke resultatet. 

 

       

NOTE: 18 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Feriepenger      -11 648 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD       -11 648 

 
 
  



 

 
Sak 5 A). Nytt tak, bakgård og fasade 
 
Viser til møte den 07.02.2017 med styreleder, samt tidligere eposter, vedlikeholdsplan av mars 
2015, befaring og møte den 10.02.17 med blikkenslager, i anledning utbedring av yttertak mm. 
 
Som presisert i epost nedenfor av 13.02.2017 er det i befaring og møte den 10.02.17 gjort en 
vurdering, at stedvise utbedringer av takene er så omfattende, og kan bli mer kostbart i forhold 
til en total omlegging av takene. Derfor er det mer lønnsomt å gjennomføre en total omlegging 
av alle takflater. 
 
Dette med bakgrunn i en faglig og økonomisk vurdering i forhold til antall avvik, og hvor 
omfattende flere avvik er å utbedre, og ikke minst kostnader til rigg/drift som forøvrig vil utgjøre 
en stor del av kostnadene. 
 
All den tid taket er beheftet med såvidt mange feil og mangler kan det ofte lønne seg å sette 
opp stilase fremfor bruk av dyre lifter. I tilfelle for Sofienberggata 13 A-E er det vurdert å sette 
opp takstilase, fremfor bruk av lifter.  
 
Med bakgrunn i en samlet vurdering er det innhentet pris fra en takentreprenør, som har gitt 
pris på komplett omlegging av alle takflater. Undertaket som i hovedsak for de fleste tak består 
av zu-takplater er forutsatt byttet ut med kryssfiner-plater. Det leveres stålplater istedenfor 
takstein på impregnerte sløyfer og lekter på diffusjons åpen underlagspapp. Alt av takrenner, 
nedløp og beslagarbeider erstattes med nytt.     
 
Prisen er innhentet får å få et så riktig bilde av de samlede kostnadene som en komplett tak-
omlegging krever. 
 
Den 21.02.2017 er det mottatt på epost pristilbud fra Brodin Blikkensalgermestere AS for 
omlegging av hovedtak, tak boder, over hovedinnganger, og utskifting beslag svalganger. 
Lundh Vedlikehold ANS har gitt muntlig budsjettpris på epoxybelegg gulver og utskiftning av 
plater vegger på svalganger i 5 og 6 etasje. 
 
Nedenfor følger en budsjettmessig oppstilling av kostnader, og hvordan fordelingen i forhold til 
det enkelte tiltak fremkommer, og som gir en kvalifisert vurdering av hva det koster å 
gjennomføre en komplett takomlegging av alle tak for sameiet Sofienberggata 13 A-E. 
 
Gjør oppmerksom på at alle beløp er avrundet og inklusive merverdiavgift. Det er også lagt inn 
en post for uforutsette forhold. Videre gjøres det oppmerksom på at det er kun beregnet 
takstilas. Om det skal gjøres utbedringer på fasaden, må det settes opp både tak -og 
fasadestilase, hvilket betyr en økning i riggkostnadene. 
  



 

 
 

HOVEDTILTAK FIRMA SUM INKL. MVA. 

HOVEDTAK BRODIN AS 

BLIKKENSLAGERMESTERE 

4.100.000,- 

TAK BODER OG OVER 

HOVEDINNGANGER 

BRODIN AS 

BLIKKENSLAGERMESTERE 

331.000,- 

SVALGANGER - 

BESLAGARBEIDER 

BRODIN AS 

BLIKKENSLAGERMESTERE 

42.000,- 

SVALGANGER – 

EPOXYBELEGG OG 

UTSKIFTING AV 

VEGGPLATER MM 

LUND VEDLIKEHOLD ANS 400.000,- 

DELSUM INKL. MVA.   4.873.000,- 

+20% UFORUTSETTE 

UTGIFTER 

  974.600,- 

BUDSJETTSUM INKL. 

MVA. 

  5.847.600,- 

 
 
Ettersom det er innhentet en pris fra en tilbudsgiver for tak-utbedringen med bakgrunn i eget 
beregningsgrunnlag, anbefales det å utarbeide et pristilbuddokument som sendes ut til flere 
aktører i bransjen, slik at alle tilbudsgivere foretar en kvalifisert vurdering og beregning på de 
samme forutsetninger og beregningsgrunnlag.  
 
Ved det får man lik konkurranse på like vilkår, noe som anbefales av undertegnede. Videre 
anbefales det å sende ut til 3 - 4 stk. tak-entreprenører som har samme kvalifikasjoner, 
erfaring og kompetanse. 
 
Stillaskostnad for tak-stillas utgjør ca. kr 1.125.000,-, og tillegget for komplett fasadestillase og 
duk vil utgjøre ca. kr 350.000,-. 

Tilsammen for tak og fasader vil de totale stillaskostnadene utgjøre ca. kr 1.475.000,- inkl. 
mva. 
 
Når en først har satt opp et stilas er det hensiktsmessig å ta fasaden. Samtidig er det et ønske 
om å oppgradere hele bakgården. Styret har budsjettert med at arbeid med å skifte tak, 
oppgradere fasaden og bakgården vil koste 10 millioner totalt. Vi har i dag 2 millioner igjen fra 
første låneopptak på 10 millioner og vil trenge et nytt lån på 8 millioner. 

 

Styretsinnstilling 

1. Styret foreslår å ta opp 8 millioner til i lån. Dette vil gå til ny fasade, tak og bakgård.  
 

2. Faller forslag 1. Så er nytt forslag å ta opp 6 millioner for å finansiere et nytt tak. 
 
 

 
 



 

Styrets arbeid 
 
Oppsummering 
Styret anser seg fornøyd med jobben som er gjort under de forutsetninger og arbeidsvilkår 
som har vært til stede. Arbeidene vil bli evaluert og styret vil se etter 
forbedringspotensialer for prosessen ved videre arbeider. Selv om arbeidene har blitt utført 
innenfor kostnadsrammen så kan det legge ytterligere fokus på kostnader og kontroll. 
Sittende styre takker for tilliten og forståelse fra eiere og beboere for de ulemper arbeidene 
har medført. Vi ser fram til et nytt år med ytterligere forbedringer og oppgraderinger, og 
håper det neste styret også få lov til å fortsette det gode arbeidet som har blitt satt i gang. 
Vi ønsker for 2017 og 2018 å legge fokus på å bedre trivsel, sikkerhet og boforhold, så 
eiendommen blir et attraktivt sted å bo i en oase på Grünerløkka. 
 
Styret  
Styret har mailadresse styret@sofienberggata13.no 
 
Retningslinjer for styrearbeid 
Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de 
tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske 
verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. 
 
Vaktmester  
Styret har sett på alle kontrakter og har hatt et ønske om å tegne nye avtaler med alle 
leverandører. Vaktmester er derfor sagt opp med tanke på å endre innhold og mengde 
arbeider han skal utføre. 
 
Vask og renhold 
Styret har inngått ny avtale med vaskehjelpen Kaloshi og utvidet de tjenestene de skal 
utføre. Blant annet er en del av arbeidsoppgavene overført fra vaktmester til vask og 
renhold. Vi mener dette medfører lavere totale kostnader og bedre tjenester. 
 
Vektertjeneste 
Sameiet har avtale med Norsk Vektertjeneste om vakthold. Dersom seksjonseier har 
behov for assistanse kan vektertjenesten kontaktes på 22207000 
 
Forsikring 
Sameiets eiendommer er forsikret i IF SKADEFORSIKRING(35704) med polisenummer 
1007014. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også 
veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. 
Oppstår det skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget 
mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes 
tilforsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post forsikring@obos.no. 
Forsikringsavdelingen   melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig 
håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller 
betalt av forsikringsselskapet. 
 
Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av 
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. 
Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og 
løsøre. 
 

mailto:forsikring@obos.no


 

Brannsikringsutstyr 
I følge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i 
hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er 
sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å 
sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette 
til styret. 
 
HMS – Helse, miljø og sikkerhet 
Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, 
utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. 
 
Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og 
lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om 
vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det 
spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. 
 
Avtale om leveranse av elektrisk kraft 
OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av 
OBOS. Sofienberggt 13 A-E Sameie er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre 
fellesanlegg. 
 
Energimerking 
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På 
www.energimerking.no kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. 
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VEDTEKTER 
FOR 

SAMEIET SOFIENBERGGATEN 13 A-E 
 
 

Som ble vedtatt på konstituerende sameiermøte den 13.03.1986, med endring 20.05.1987, 
11.05.1988, 13.04.1994, 09.04.2002, 06.04.2005 og 23.04.2013. Sist endret på ordinært 
sameiermøte 27.04.2015. 
 
 

§ 1 
Sameiets navn er Sameiet Sofienberggaten 13 A-E. Sameiet består av 61 seksjoner av 
eiendommen gnr. 228 bnr. 377 i Oslo, i henhold til oppdelingsbegjæring datert 25.07.1984, 
tinglyst 18.04.1985. 
 
 

§ 2 
Formålet med dannelsen av sameiet er å: 
 

 Ivareta driften av sameiet 

 Administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal 

 Ivareta andre saker av felles interesse, jfr. § 9. 
 
 

§ 3 
Innehaver av den enkelte seksjon overtar sin seksjon i henhold til sameierbrøken, som 
bygger på bruksenhetens arealer. 
 
 

§ 4 
Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg og 
pantsettelse. Erverver av seksjon og leietaker av bruksenhet må godkjennes av styret. 
Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. 
 
Sameiet forbeholdes panterett i hver seksjon med kr 10 000,- til dekning av sameiets 
fellesutgifter. Denne panterett er uten opptrinnsrett og skal ha prioritet etter 90% av lånetakst 
avholdt etter Forsikringsrådets regler. Panteretten er tinglyst som heftelse på seksjonene. 
 
Innehaver av den enkelte seksjon er ansvarlig for at ubetalt andel av driftsutgifter, eventuelt 
andre utgifter som sameiet har fastsatt, blir betalt og hefter også for tidligere seksjonseieres 
forpliktelser. 
 
Den enkelte sameier av garasjeplass har rett til salg og pantsettelse. Dog må salget skje 
blant sameiets øvrige eiere.  Dette gjelder ikke dersom garasjen selges sammen med 
seksjonen. 
 

§ 5 
 

Sameiets øverste myndighet er sameiermøtet. Styret innkaller skriftlig til det ordinære 
sameiermøtet (årsmøtet) med minst 8  -åtte- og høyst 20  -tjue- dagers varsel, herunder 
forslag som skal behandles på møtet. Med innkallingen skal også følge styrets årsberetning 
med revidert regnskap. Årsmøtet holdes innen utgangen av april måned. 
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Forslag som en sameier ønsker behandlet på sameiermøtet skal sendes inn skriftlig til styret 
senest 21  -tjueen- dager før møtet. For at forslag som nevnt i § 9  3. og 4.ledd skal kunne 
behandles på møtet, må hovedinnholdet i forslaget være beskrevet i møteinnkallingen.  
 
 

§ 6 
Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret ellers finner det nødvendig, eller når minst 
1/10 av sameierne skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 
 
Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiermøte med minst 8    -åtte- dagers varsel. 
Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, og de saker som vil bli behandlet. 
 
 

§ 7 
I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Foruten 
eieren har ett husstandsmedlem møte- og talerett. Sameierne har rett til å møte ved 
fullmektig som må være myndig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. 
Fullmakten anses å gjelde på førstkommende sameiermøte med mindre det fremgår at noe 
annet er ment. Fullmakten kan når som helst trekkes tilbake. 
 
 

§ 8 
På ordinært sameiermøte skal behandles: 

1. Årsberetning fra styret. 
2. Godkjenning av årsregnskapet, herunder budsjett for kommende år. 
3. Valg av styre med vararepresentanter. 
4. Valg av revisor. 
5. Andre saker som nevnt i innkallingen. 

 
 

§ 9 
Sameiermøtet ledes av styrets leder. Hvis lederen ikke er tilstede, velger sameiermøtet en 
møteleder blant de tilstedeværende sameiere. 
 
Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle 
vedtak som treffes på sameiermøtet. Protokollen skal leses opp før møtets avslutning og alle 
underskrives av møtelederen og minst en av de tilstedeværende sameiere, valgt på 
sameiermøtet. Protokollen skal holdes tilgjengelig for sameierne. 
 

Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall i forhold til de avgitte stemmer. Ved 
stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.  Det kreves 2/3 flertall av de 
avgitte stemmer til vedtak om: 

 
1 Nye anskaffelser som etter forholdene i sameiet eller utgiftens størrelse må 

anses som vesentlige 
2 endringer i vedtektene 
3 salg av bortfeste av mindre deler av eiendommen når vedtaket ikke i 

nevneverdig grad endrer utnyttingen av den enkelte bruksenhet, eller fører til 
nevneverdig ulempe for den enkelte sameier. 

 
Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen krever 
enstemmighet blant alle sameierne. 
 
Utbedringer/reparasjoner som er nødvendige for å opprettholde sameiets standard besluttes 
av styret. Alle tiltak skal imidlertid tilskrives sameierne i forkant av oppstart. 
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§ 10 
Ingen kan som sameier eller fullmektig delta i noen avstemning på sameiermøtet om 
rettshandel overfor seg selv eller om eget ansvar. Heller ikke kan noen delta  i avstemning 
om rettshandel overfor tredjemanns ansvar, dersom vedkommende har en fremtredende 
personlig eller økonomisk særinteresse i saken. 
 
 

§ 11 
Til å forestå driften av eiendommens fellesanliggender, velger sameierne på sameiermøtet et 
styre på fire medlemmer. Styrets leder velges særskilt. Styremedlem tjenestegjør i ett år. 
 
Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det ordinære sameiermøtet i det år tjenestetiden 
utløper. Maksimal sammenhengende tjenestetid for et styremedlem er fem år. Før 
vedkommende er valgbar på ny, må det gå minst to år. Styret skal føre protokoll over sine 
forhandlinger. Protokollen underskrives av de fremmøtte styrerepresentanter. Styremøte 
ledes av styrets leder, eventuelt i dennes fravær, av valgt møteleder. 
 
 

§ 12 
Styret ansetter, sier opp og avsetter forretningsfører og andre funksjonærer, gir instruks for 
dem, fastsetter lønn og fører tilsyn med at de oppfyller sine forpliktelser. 
 
Vedtak treffes med alminnelig flertall. I fellesanliggender representerer styret sameierne og 
forplikter dem med underskrift av styrets leder og ett medlem i fellesskap. 
 
Styremøte avholdes når det finnes nødvendig, dog minst to ganger i året. 
 
 

§ 13 
Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandling eller avgjørelse av noe 
spørsmål som vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i. 
 
 

§ 14 
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskapet skal revideres av 
revisor, valgt på sameiermøtet. 
 

§ 15 
Beboerne plikter å følge de husordensregler som til enhver tid er fastsatt, og er innforstått 
med at brudd på disse anses som brudd på sameiernes forpliktelser over sameiet. 
 
 

§ 16 
Sameiets utgifter skal fordeles på sameierne etter størrelsen på sameierbrøken. 
Garasjeanlegget skal allikevel kun betale 60% av det beløpet sameiebrøken tilsier. Styret 
fastsetter á konto beløp som innbetales forskuddsvis hver måned av den enkelte sameier. 
 
Unnlatelse av å betale de utlignede andeler av sameiets forpliktelser anses som vesentlig 
mislighold som gir sameiet rett til å pålegge vedkommende med tre måneders skriftlig varsel, 
å flytte og å selge seksjonen. 
 
En sameier som leier ut sin seksjon må betale en tilleggsavgift hver måned. Tilleggsavgiften 
skal betales av eieren av seksjonen, og ikke av de som leier. 
Avgiften fastsettes en gang i året av styret, men kan dog ikke økes vesentlig uten rimelig 
grunn. 
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Utgifter i forbindelse med husbråk etc. ved utrykning fra vaktselskap – når sameiet har en 
avtale med et vaktselskap – skal dekkes av den seksjonseier utrykningen gjelder. 
 
Eiere som gjennom byggmessige endringer eller ved adferd påfører sameiet eller andre 
seksjoner skade, er erstatningspliktige for kostnadene som er påført. 
 
Eiere plikter å holde sin seksjon i en slik stand at dens tekniske tilstand ikke medfører økt 

fare for skade på sameiet eller andre seksjoner. Styret skal kunne pålegge utbedringer av 

den enkelte seksjon dersom denne er i en slik stand at det er fare for skade på sameiet eller 

andre seksjoner. 

 
§ 17 

Seksjonseier er forpliktet til å ha kontroll på nøkkelbrikker som er utstedt til seksjonen og må 
notere seg nummeret alle brikker som er utstedt til seksjonen.  
Nøkkelbrikker til oppganger, garasje og andre fellesarealer skal ikke distribueres for bruk av 
andre enn beboere av seksjonen, øvrig personell med legitimt behov for tilgang til seksjonen 
og eventuelle leietagere av garasje. Ved utleie av garasjeplass til personer som ikke bor i 
boligsameiet skal det bestilles spesielle garasjebrikker som ikke gir adgang til å åpne annet 
enn garasjeporten. Seksjonseier plikter å hente inn igjen nøkkelbrikker når leieforhold 
opphører. 
Dersom nøkkelbrikker er kommet på avveie skal nummer på mistet nøkkelbrikke straks 
meddeles styret slik at denne brikken kan deaktiveres. 
 
 
                                                                   § 18 
Styret har fullmakt til å installere og foreta kamera/videoovervåking av sameiets fellesarealer. 
Overvåking må skje i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer. 
 
Styret skal melde fra til Datatilsynet før overvåking iverksettes og forpliktes til enhver tid til å 
benytte den minst krenkende form for overvåking. 
 
Sameiermøtet skal vedta en øvre kostnadsramme og kan fastsette nærmere retningslinjer for 
hvordan overvåkingen gjennomføres med alminnelig flertall. 
 
 
                                                                  §19  
Vilkår for individuell innfrielse av andel fellesgjeld ifrb med oppgradering av bygningsmassen 
i Sameiet Sofienberggata 13 A-E. 
  
Sameiet Sofienberggata 13 A-E vedtar at seksjonseiere som ønsker det kan innfri sin andel 
av fellesgjelden knyttet til låneopptak i forbindelse med oppgradering av bygningsmassen. 
Denne ordningen er betinget av at det er signert en administrasjonsavtale mellom Sameiet 
Sofienberggata 13 A-E og forretningsfører og hver enkelt seksjonseier som ønsker å benytte 
ordningen . 
 
Ved en individuell innfrielse av fellesgjeld vil långiver anse innbetalingen som en regulær 
ekstraordinær nedbetaling av Sameiet Sofienberggata 3 A-E felleslån hovedstol, uten at 
långiver gir aksept for at seksjonseiere som innfrir sin andel blir fritatt for sitt debitoransvar. 
Det betyr at alle nåværende og fremtidige seksjonseiere, også for de seksjoner hvor 
fellesgjelden er innfridd, risikerer å måtte dekke sin forholdsmessige andel av sameiets 
betalingsforpliktelser ved mislighold. 
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§ 20 

For øvrig kommer lov om eierseksjoner til anvendelse. 
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HUSORDENSREGLER 
 FOR  

SAMEIET SOFIENBERGGATEN 13 A -E 

av 13.03.1986 med endringer vedtatt den 31.05.1988, 13.04.1994, 30.03.2000, 
09.04.2002 og 17.04.2007. 

1) Beboerne plikter å følge husordensreglene og er ansvarlige for at de 
overholdes av husstanden og de som gis adgang til leiligheten. Husk at en 
lojal oppfølging av reglene fra den enkeltes side er et helt vesentlig bidrag til et 
godt bomiljø. 

2) Meldinger fra styret til beboerne er å betrakte som midlertidige 
husordensregler som må endelig vedtas av påfølgende sameiermøte. 

3) Henvendelser til styret eller forretningsfører om husorden skjer skriftlig. 
Eventuelle uoverensstemmelser bør imidlertid først søkes ordnet internt. 

4) Alle rom må holdes oppvarmet på en slik måte at vann og avløp ikke fryser. 
Annet enn klosettpapir må ikke kastes i klosettet. 

5) Dyr som er til ulempe for andre beboere må ikke holdes i leilighetene. Lufting 
av hunden skal skje utenom gangveiene, garasjene og barnas lekeplasser. 
Lufting av hunden må skje under kontroll. Hundeekskrementer må fjernes. 

Det er forbudt å mate fugler i bakgården. 
 

6) Musikk- og sangundervisning tillates bare etter skriftlig avtale med styret 
og/eller naboene. 

7) Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor leilighetene, 
gårdsrommet inkludert. De må ikke brukes slik at andre sjeneres. Fra kl. 2100 
til kl. 0700 må beboerne vise særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres 
nattesøvn ikke forstyrres. Vær spesielt oppmerksom på at stereoanlegg i 
leilighetene og høylydt tale og musikk på terrassene og balkongene vil 
forstyrre beboerne i et stort omfang. 

Teppebanking på terrassene og balkongene bør søkes unngått. Tørking 
av tøy på terrassene og balkongene må skje uten at det er til sjenanse for 
naboene. Grilling med griller som bruker åpen ild ( kull og gassgriller) på 
terrassene og balkongene er ikke tillatt. 

Håndverksmessige arbeider (snekring, drilling etc.) avsluttes senest kl. 2100 
og skal ikke gjøres på helge- og høytidsdager. Med helg menes fra lørdag og 
dager før helligdager fra kl. 17.00 til dagen etter helligdag kl. 07.00. 

Sykling og ballspill av barn i skolepliktig alder er forbudt i gårdsrom og andre 
fellesarealer. 
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Enhver beboer kan ta kontakt med vaktselskapet som sameiet har avtale 
med, ved vesentlig brudd på husordensreglene. Eier av seksjonen hvor 
brudd på husordensreglene skjer, er ansvarlig for kostnadene ved 
utrykking. 

 

8) Av hensyn til trappevask og generell adkomst til fellesarealene, er det ikke lov 
til å ha gjenstander så som barnevogner, sykler og annet stående i gangene. 
Sykler plasseres på anvist plass, og sportsutstyr og lignende i bodene. Biler 
som parkerer i bakgården eller foran porten vil uten varsel bli borttauet på 
bileierens regning. 

9) Beboerne skal bidra med å holde fellesarealene rene og ryddige, og rydde 
etter sine barn. 

Beboerne plikter å vaske trappeavsats og trapp ned til neste trappeavsats 
etter gjeldende vaskeordning. Dette gjelder selv om sameiet har avtale med 
vaskebyrå om renhold. 

En representant fra hver husstand skal delta i felles dugnader. Beboere som 
ikke deltar skal ha gyldig grunn og må gi beskjed til styret på forhånd. Avgift 
kan pålegges dem som ikke gjør sin del av fellesarbeidet. Styret fastsetter 
beløpet. 

10) Styrets godkjennelse må innhentes for alle forandringer som har innvirkning 
på bebyggelsens utseende, så som for eksempel maling, radio- og TV-
antenner, flaggstenger, skilt eller andre utvendige faste innretninger. Ved 
brudd på denne bestemmelse kan styret kreve at forholdene tilbakeføres til det 
opprinnelige. 

Innvendige endringer i leilighetene som medfører inngrep i byggets bærende 
konstruksjoner, må ikke foretas. Likeledes må det heller ikke foretas 
forandringer som kan være til ulempe for naboer. Legging av parkett eller 
annet hardt belegg i leilighetene skal utføres forskriftsmessig for å hindre støy. 

11) Alle beboere plikter å sette opp skilt på postkasser og på ringetablå i henhold 
til standard satt av styret. 

 


