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Digital avstemning
Velkommen til årsmøte i Tøyenhus Borettslag. Avstemningen åpner 28. april kl. 11:00 og 
lukker 6. mai kl. 11:00. Du kan f inne det digitale møtet på følgende adresse:

https://vibbo.no/14

Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet.

Saker til behandling

1. Godkjenning av møteinnkallingen

2. Valg av protokollvitner

3. Årsrapport og årsregnskap

4. Utvidelse av bod

5. Søksmål mot Engelsborg Borettslag (m.f l.)

6. Fastsettelse av styrehonorar

7. Fastsettelse av honorar til valgkomite

8. Valg av delegert med vara til OBOS generalforsamling 

9. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,
Styret i Tøyenhus Borettslag

Øyvind Kikut

Perry Brekke

Helen Ghebremedhin

Wenche Mørk
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Sak 1

Godkjenning av møteinnkallingen

Forslag fremmet av: Styret
Krav til f lertall: Alminnelig (50%)

Styret foreslår å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på. Vi gjør oppmerksom 
på at dersom minst 10 % av de stemmeberettigede krever fysisk møte, må 
generalforsamlingen avholdes som fysisk møte. Det er imidlertid umulig, slik 
smittesituasjonen er nå. 

Styrets innstilling
Styret foreslår å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak 
Møteinnkallingen godkjennes

 3 av 43



Sak 2

Valg av protokollvitner

Forslag fremmet av: Styret
Krav til f lertall: Alminnelig (50%)

Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.

Styrets innstilling
Styret foreslår Stian Tangerud og Pernille Engebretsen som protokollvitner

Forslag til vedtak 
 Stian Tangerud og Pernille Engebretsen er valgt.
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Sak 3

Årsrapport og årsregnskap

Forslag fremmet av: Styret
Krav til f lertall: Alminnelig (50%)

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 

Forslag til vedtak 
Årsrapport og årsregnskap godkjennes. [Årets resultat overføres til egenkapital]

Vedlegg

1. Årsrapport 2021.pdf
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ÅRSRAPPORT FOR 2020 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Øyvind Kikut Trondheimsveien 75 
Styremedlem Perry Brekke Trondheimsveien 77 
Styremedlem Helen Ghebremedhin Sars' Gate 44 
Styremedlem Wenche Mørk Sars' Gate 44 
 

Varamedlem Hilde Handeland Sars' Gate 44 
Varamedlem Joakim Hvassing Trondheimsveien 73 
Varamedlem Anna Svensson Trondheimsveien 73 
 
Delegert til generalforsamlingen i OBOS 
Delegert 
Øyvind Kikut Trondheimsveien 75 
 

Varadelegert 
Wenche Mørk Sars' Gate 44 
 
Valgkomiteen 
Jonas Bergersen Ormerudveien 52 A 
Mari Afret Mørtvedt Trondheimsveien 65 
Mailen Toska Vangsnes Sars' Gate 50 
 
Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 2 kvinner. Borettslaget sørger for at det 
ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 
Generelle opplysninger om Tøyenhus Borettslag 
Borettslaget består av 336 andelsleiligheter.   
Tøyenhus Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons-
nummer 948554429, og ligger i bydel Grunerløkka i Oslo kommune med følgende 
adresse: 
 

Sars' Gate 44-62 
Trondheimsvn 63-81 
Trondheimsvn 83 A-B-C 
 

Gårds- og bruksnummer :  
 229                  182     
 
Første innflytting skjedde i 1940. Tomten, kjøpt i 0 er på 10 223 m2.  
 
Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen 
bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med 
dette.  
 

Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
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Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. 
Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.  
 
Tøyenhus Borettslag har en ansatt. 
 
Forretningsførsel og revisjon 
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. 
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. 
Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 
 
 
KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2020 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske 
utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2021. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
Borettslaget har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i 
årsregnskapet under noten for udekket tap.  
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2020 var til sammen kr 13 450 650. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2020 var til sammen kr 9 917 661. 
Dette er lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at det er brukt mindre på drift og 
vedlikehold. 
 
Resultat  
Årets resultat på kr 2 574 139 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til. 
 
Disponible midler 
Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2020 kr 
5 012 289 og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være 
positive, som en del av forutsetningene for videre drift.  
 
Borettslagets styre har utarbeidet et budsjett som vil gi positive disponible midler i 2021. 
Budsjettet innebærer en økning av felleskostnader på 4 %. Neste års budsjett er nærmere 
omtalt under avsnittet ”Kommentarer til budsjett for 2021”. 
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2020 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
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KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2021 
 
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2021. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Drift og vedlikehold 
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 578 000 til diverse vedlikehold. 
 
Kommunale avgifter i Oslo kommune 
Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag høsten 2020 til grunn en økning på 1,5 % for vann 
og avløp. Renovasjonsgebyret holdes uendret. Ny forskrift for innkreving av tilsyns- og 
feiegebyr er under utarbeidelse, inntil denne foreligger budsjetterer vi med samme 
kostnader som i 2020. Eiendomsskatten følger egne satser. 
 
Energikostnader 
Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. I tråd 
med estimater fra aktuelle leverandører har vi budsjettert med noe høyere 
energikostnader som beregnet for hele 2020.  
  
Forsikring 
Forsikringspremien for 2021 er på kr 548 699 mot kr 508 040 i 2020. Premieendringen er 
en følge av indeksjustering på bygninger på 3,3 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets 
individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Tøyenhus Borettslag.  
 
Lån 
Tøyenhus Borettslag har lån i OBOS Banken. 
Det er ett tabellbasert lån med månedlige forfall og en effektiv flytende rente på 1,59%. 
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. 
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2021) 
Driftskonto 0,00 % p.a 
Sparekonto 0,20 % p.a 
 
Forretningsførerhonorar 
Forretningsførerhonoraret for 2021 er på kr 270 544. Dette er kr 6594 mer enn i 2020.  
 
Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2021. 
 
Felleskostnader 
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 
produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 
fastsettelse av felleskostnader for 2021. 
 
Driften i 2021 forutsetter en økning av felleskostnadene på 4 % fra 01.01.2021. 
 
De økte felleskostnadene i 2021 vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler.  
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
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PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo 
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no 
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap 

 

 

Til generalforsamlingen i Tøyenhus Borettslag  

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Tøyenhus Borettslags årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, 
resultatregnskap og oppstilling over endring av disponible midler 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 borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 borettslaget slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt 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 omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også 
budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet. 

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 
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årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet 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.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

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 borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 
Oslo, 11. mars 2021 
PricewaterhouseCoopers AS 
 

 
 
Berit Alstad 
Statsautorisert revisor  
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TØYENHUS BORETTSLAG 

ORG.NR. 948 554 429, KUNDENR. 14 

        

INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET 

        

Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps- 

skikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. 

        

Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I 
tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer 
informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og 
utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være 
informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres 
borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter.  

Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler 
ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter 
og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige 
økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel 
avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets 
disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de 
defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene 
kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde 
felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om 
det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld.  

        

   DISPONIBLE MIDLER   

 

   Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

    2020 2019 2020 2021 

A.  DISP. MIDLER PR. 01.01.   4 137 933 6 041 886 4 137 933 5 012 289 

B. ENDRING I DISP. MIDLER: 

Årets resultat (se res.regnskapet) 2 574 139 150 672 1 583 800 1 912 800 

Tilbakeføring av avskrivning 15 48 683 84 664 100 000 0 

Fradrag kjøpesum anl.midler 15 0 -486 826 0 0 

Fradrag for avdrag på langs. lån 17 -1 748 466 -1 652 464 -1 619 000 -1 855 000 

B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER 874 356 -1 903 953 64 800 57 800 

        

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   5 012 289 4 137 933 4 202 733 5 070 089 

        

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: 

Omløpsmidler   5 634 850 5 699 814   

Kortsiktig gjeld   -622 561 -1 561 881   

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   5 012 289 4 137 933   
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TØYENHUS BORETTSLAG 

ORG.NR. 948 554 429, KUNDENR. 14 

        

RESULTATREGNSKAP 

        

   Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

    2020 2019 2020 2021 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 13 375 554 12 850 598 13 434 000 13 879 000 

Andre inntekter  3 75 096 311 968 105 000 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   13 450 650 13 162 566 13 539 000 13 879 000 

        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader  4 -77 550 -79 242 -80 000 -80 000 

Styrehonorar  5 -550 000 -550 000 -550 000 -550 000 

Avskrivninger  15 -48 683 -84 664 -100 000 0 

Revisjonshonorar  6 -12 170 -11 920 -13 000 -13 000 

Andre honorarer   0 -12 000 -6 000 0 

Forretningsførerhonorar  -263 950 -258 775 -270 000 -270 000 

Konsulenthonorar  7 -99 418 -74 804 -60 000 -120 000 

Kontingenter   -67 200 -67 200 -67 200 -67 200 

Drift og vedlikehold  8 -1 150 244 -2 276 693 -578 000 -1 245 000 

Forsikringer   -511 817 -463 308 -554 000 -554 000 

Kommunale avgifter  9 -2 059 641 -1 913 933 -2 150 000 -2 100 000 

Energi/fyring  10 -1 790 796 -2 753 821 -2 850 000 -2 820 000 

TV-anlegg/bredbånd   -1 662 149 -1 631 526 -1 700 000 -1 700 000 

Andre driftskostnader 11 -1 624 043 -1 694 807 -1 671 000 -1 667 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -9 917 661 -11 872 694 -10 649 200 -11 186 200 

        

DRIFTSRESULTAT   3 532 990 1 289 871 2 889 800 2 692 800 

        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  12 16 583 38 153 0 0 

Finanskostnader  13 -975 433 -1 177 352 -1 306 000 -780 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -958 850 -1 139 199 -1 306 000 -780 000 

        

ÅRSRESULTAT     2 574 139 150 672 1 583 800 1 912 800 

        

Overføringer: 

Reduksjon udekket tap  2 574 139 150 672   
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TØYENHUS BORETTSLAG 

ORG.NR. 948 554 429, KUNDENR. 14 

        

BALANSE 

        

    Note  2020 2019 

EIENDELER 

        

ANLEGGSMIDLER 

Bygninger   14  8 205 725 8 205 725 

Tomt      371 000 371 000 

Andre varige driftsmidler  15  389 463 438 146 

Langsiktige fordringer    3 000 3 000 

SUM ANLEGGSMIDLER       8 969 188 9 017 871 

        

OMLØPSMIDLER 

Kundefordringer     0 2 623 

Forskuddsbetalte kostnader    432 682 1 022 125 

Driftskonto OBOS-banken    2 377 404 934 107 

Skattetrekkskonto OBOS-banken   440 440 

Sparekonto OBOS-banken    2 589 068 3 574 348 

Innestående i andre banker    235 256 166 171 

SUM OMLØPSMIDLER       5 634 850 5 699 814 

        

SUM EIENDELER         14 604 038 14 717 685 

        

EGENKAPITAL OG GJELD 

        

EGENKAPITAL 

Innskutt egenkapital 336 * 100    33 600 33 600 

Udekket tap   16  -36 462 456 -39 036 595 

SUM EGENKAPITAL       -36 428 856 -39 002 995 
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GJELD 

        

LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  17  50 164 433 51 912 899 

Borettsinnskudd   18  241 900 241 900 

Annen langsiktig gjeld  19  4 000 4 000 

SUM LANGSIKTIG GJELD       50 410 333 52 158 799 

        

KORTSIKTIG GJELD 

Leverandørgjeld     331 884 1 554 627 

Påløpte renter     4 331 7 254 

Annen kortsiktig gjeld  20  286 346 0 

SUM KORTSIKTIG GJELD       622 561 1 561 881 

        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     14 604 038 14 717 685 
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Pantstillelse   21  45 185 325 45 185 325 

Garantiansvar     0 0 

        

Oslo, 05.03.2021 

Styret i Tøyenhus Borettslag 

        

        

        

Øyvind Kikut /s/  Perry Brekke /s/  Helen Ghebremedhin /s/ 

        

        

        

Wenche Mørk /s/       
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NOTE: 1 

REGNSKAPSPRINSIPPER 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god 

regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i 

borettslag.       

INNTEKTER 

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet. 

 
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 verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld 

balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da 

det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. 

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes 

økonomiske levetid. 

 
SKATTETREKKSKONTO 

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

myndighetene og kan ikke disponeres fritt. 

        

NOTE: 2 

INNKREVDE FELLESKOSTNADER 

Felleskostnader      10 675 471 

Kabel-tv       1 571 820 

Forretningslokale      669 527 

Trappevask      395 136 

Parkering       95 650 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     13 407 604 

        

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD 

Parkering       -32 050 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     13 375 554 

        

NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Lokale-/lagerleie      6 520 

Automatpenger      62 576 

Leieinntekt      6 000 

SUM ANDRE INNTEKTER         75 096 
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NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Arbeidsgiveravgift      -77 550 

SUM PERSONALKOSTNADER       -77 550 

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er 

derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. 

        

NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2019/2020, og er på kr 550 000.  
I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 6 867, jf. noten om andre driftskostnader. 

        

NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 12 170. 

        

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Juridisk bistand      -25 000 

Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS   -2 924 

Andre konsulenthonorarer     -71 494 

SUM KONSULENTHONORAR       -99 418 

        

NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Drift/vedlikehold bygninger     -384 255 

Drift/vedlikehold VVS     -18 861 

Drift/vedlikehold elektro     -105 534 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg    -362 140 

Drift/vedlikehold fellesanlegg     -201 760 

Drift/vedlikehold brannsikring     -57 580 

Drift/vedlikehold vaskerianlegg     -3 381 

Drift/vedlikehold parkeringsanlegg    -1 734 

Egenandel forsikring      -15 000 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -1 150 244 

        
Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse 
av 

bygningene. 
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NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Vann- og avløpsavgift     -1 079 053 

Renovasjonsavgift      -980 588 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -2 059 641 

        

NOTE: 10 

ENERGI/FYRING 

Elektrisk energi      -100 944 

Fjernvarme      -1 689 852 

SUM ENERGI / FYRING         -1 790 796 

        

NOTE: 11 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Container       -88 457 

Skadedyrarbeid/soppkontroll     -39 418 

Verktøy og redskaper     -536 

Driftsmateriell      -9 926 

Vaktmestertjenester      -1 026 930 

Renhold ved firmaer      -382 920 

Andre fremmede tjenester     -15 997 

Trykksaker      -6 716 

Andre kostnader tillitsvalgte     -6 867 

Andre kontorkostnader     -28 644 

Telefon, annet      -4 518 

Porto       -5 549 

Drivstoff biler, maskiner osv.     -567 

Bank- og kortgebyr      -2 997 

Velferdskostnader      -4 000 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -1 624 043 

        

NOTE: 12 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken    326 

Renter av sparekonto i OBOS-banken   14 720 

Andre renteinntekter      1 537 

SUM FINANSINNTEKTER         16 583 

        

NOTE: 13 

FINANSKOSTNADER 

Renter og gebyr på lån i OBOS Boligkreditt   -975 433 

SUM FINANSKOSTNADER         -975 433 
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NOTE: 14 

BYGNINGER 

Oppskrevet 1972      4 126 325 

Kostpris/bokført verdi 1938         4 079 400 

SUM BYGNINGER           8 205 725 

Tomten ble kjøpt i 1986. 

Gnr.229/bnr.182 

Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er 

gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. 

        

NOTE: 15 

VARIGE DRIFTSMIDLER 

Snøfreser nr. 2 

Tilgang 2011     87 697  
Avskrevet tidligere     -87 696  

       1 

Traktor nr. 2 

Tilgang 2011     326 373  
Avskrevet tidligere     -326 372  

       1 

Lekeplass 

Tilgang 2019     486 826  
Avskrevet tidligere     -48 683  
Avskrevet i år     -48 683  

       389 460 

Søppelforbrenningsanlegg 

Tilgang 2009     539 736  
Avskrevet tidligere     -539 735  

       1 

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER       389 463 

        

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER       -48 683 

        

NOTE: 16 

UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) 

Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant 

bygningene, står bokført til opprinnelige priser. 

 
Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler 

markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den 

totale verdien av selskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed 

vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret i selskapet. 
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NOTE: 17 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

OBOS-banken AS 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.20 var 1,58 %. Løpetiden er 25 år. 

Opprinnelig 2018     -53 849 367  
Nedbetalt tidligere     1 936 468  
Nedbetalt i år     1 748 466  

       -50 164 433 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN     -50 164 433 

        

NOTE: 18 

BORETTSINNSKUDD 

Opprinnelig 1938      -240 000 

Oppskrevet 2002      -1 100 

Oppskrevet 2016           -800 

SUM BORETTSINNSKUDD         -241 900 

                

NOTE: 19 

ANNEN LANGSIKTIG GJELD 

Andre innskudd           -4 000 

ANNEN LANGSIKTIG GJELD         -4 000 

                

NOTE: 20 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Påløpte kostnader      -286 346 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD     -286 346 

        

NOTE: 21 

PANTSTILLELSE 

Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: 

 
Borettsinnskudd      241 900 

Pantelån       50 164 433 

TOTALT             50 406 333 

 
Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2020 følgende bokførte verdi: 

 
Bygninger      8 205 725 

Tomt       371 000 

TOTALT             8 576 725 
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Annen informasjon om borettslaget 
 
Styrets arbeid 
 
Møter 
Styret har avholdt 8 ordinære styremøter og har ellers avklart saker digitalt ved behov.  
 
Oppfølging av vedtak fra generalforsamlingen 2020 
Det ble vedtatt å anskaffe nye oppslagstavler. Etter et benkeforslag fra beboer ble det 
foreslått å se på muligheten for elektroniske informasjonstavler. Styret har forsøkt å 
innhente tilbud, men ingen har gitt respons og vi besluttet derfor å anskaffe nye analoge 
tavler. Vi er i dialog med forslagsstiller angående utformingen av de nye tavlene. 
 
Setningsskader 
Siden forrige generalforsamling arbeidet med setningsskadene fortsatt. Etter at Oslo 
kommune valgte å gi tillatelse i etterkant til brønnboringen hos Engelsborg, enda vi kunne 
framlegge rapport som påviser sannsynlig årsakssammenheng, klaget borettslaget til 
Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen). Klagen førte ikke frem, men vi 
var kritiske til begrunnelsen og etter henvendelse fra oss før jul 2020, besluttet 
Statsforvalteren å vurdere saken på nytt. Avgjørelsen ble opprettholdt, men med en 
begrunnelse som ventet. Vi har dermed prøvd klagemulighetene i forvaltningen. Det er 
tvilsomt om vi tar saken til Sivilombudsmannen, siden saken allerede har tatt masse tid og 
det viktigste uansett er det privatrettslige spørsmålet om hvem som har ansvaret for 
setningene på vår eiendom.  
 
Vi har forsøkt å få Engelsborg og deres forsikringsselskap til å erkjenne ansvar, men har 
ikke nådd fram med dette. Vi har derfor ikke annet valg enn å gå til rettslige skritt og få 
spørsmålet prøvd for retten. Styret har derfor, sammen med advokat, forberedt saken så 
godt som mulig fram mot generalforsamlingen.  
 
Riving av vaktmesters lagerlokale 
Som følge av setningsskadene ble det etter hvert nødvendig å rive vaktmesters 
lagerlokale. Så lenge setningene pågår, vil det ikke bli satt opp noen erstatning. Styret ser 
for seg at området belegges med plen inntil grunnen er stabil og vi har avgjort hva vi 
ønsker å bruke arealene til. Styret kommer ikke til å foreslå noe konkret før terrenget er 
stabilt, men det er bare å komme med forslag.  
 
Øvrig arbeid 
Antallet henvendelser til styret holder seg på rundt 3 om dagen, men vi har noen 
klagesaker som har tatt en del tid. Vi oppfordrer beboere til å ordne opp seg imellom og 
ikke bruke styret som talerør.  
 
Styret  
Styret har kontor i Trondheimsveien 77. Styrets e-postadresse: styret@toyenhus.no. Se 
kontaktinfo på hjemmesiden, www.toyenhus.no. Borettslaget har også egen 
facebookgruppe. 
 
Vibbo 
Du kan finne informasjon om boligselskapet og ditt boforhold ved å logge deg inn på 
Vibbo.no. Her finner du oversikt over din bolig, felleskostnader og annen nyttig 
informasjon. I tillegg er det en enkel kanal for å kunne kommunisere med styret. 
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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 
Vaktmester Mostafa Mohseni ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i 
henhold til stillingsbeskrivelse. 
 
Renhold 
Borettslaget har avtale med Økonomiske Løsninger om renhold av fellesarealene. 
 
Forsikring 
Borettslagets eiendommer er forsikret i TRYG FORSIKRING med polisenummer 6598329. 
Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, 
bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det 
skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og 
prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS 
Eiendomsforvaltning AS på telefon 22868398, 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 borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av 
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. 
Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. 
 
Brannsikringsutstyr 
Ifølge 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 
borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers 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 borettslaget 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 borettslaget 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. 
 
Garantert betaling av felleskostnader 
Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. 
OBOS Factoring AS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar 
deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. 
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Utleie av egen bolig (bruksoverlating) 
Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke 
og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved 
henvendelse til OBOS Eiendomsforvaltning AS. 
 
Forkjøpsrett 
Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg 
fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil 
benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på www.obos.no. 
Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 22865500. 
 
Avtale om leveranse av elektrisk kraft 
OBOS Eiendomsforvaltning har fremforhandlet en kraftavtale med Entelios på vegne av 
selskapene. Tøyenhus Borettslag 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 andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. 
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Større vedlikehold og rehabilitering 
2020 - 2020 Elektroniske låser Montert elektroniske låser på alle 

fellesdører. 
2019 - 2019 Oppgradering lekeplassen Hele lekeplassen ble oppgradert. 
2013 - 2014 Konvertering til fjernvarme Fase 1   Konvertering til fjernvarme 

inkl. rivning og sanering 
Prosjektering 15. juli 2013 
Utførelse 1. august 2013 
Ferdigstillelse av vann og varme 15. 
september. 2013 
Endelig ferdigstillelse i løpet av høsten 
2013 
AM purrer opp InfraTek for en rask 
levering av veksler. 
 
Fase 2   Utskiftning av radiatorer og 
ventiloppstikk  
Befaring/oppstart  i løpet av oktober 
2013 
Prosjektering oktober  2013 
Utførelse 15. mai 2014 
Ferdigstillelse 15. september 2014 

2011 - 2012 Ny traktor John Deere 2320,   
2011 - 2012 3 Electrolux vaskemaskiner   
2011 - 2012 Sand byttet i sandkassen   
2010 - 2011 Nytt kjøkken på velferdsrommet ENØK tiltak energi/varme 

Renovering av yttertrapper 
Gjennomgang av det elektriske anlegget 
(HMS) i alle fellesområder sluttført 

2009 - 2009 Tak, søppelsilo + div maling Bytte av tak. 
Maling av vinduer og oppganger. 
Innstallering av branndører på loft. 
Nytt søppelsiloanlegg. 
Inspeksjon av bunnledninger. 

2008 - 2008 Etablering av oljefyllingsvern Etablering av forskriftsmessig 
oljefyllingsvern. 

2008 - 2008 Fjernet oljeforurenset masse   
2008 - 2008 Nye askebeger ved inngangene   
2007 - 2007 42 nye sykkelstativ   
2007 - 2008 Rens av vertikale 

ventilasjonskanaler 
Rens av vertikale ventilasjonskanaler på 
kjøkken/bad 

2006 - 2006 Elektronisk portåpner og ny plen   
2005 - 2005 Oppgradering vaskerom og ny mur 

i gården 
Oppgradering av vaskerom, gulv, 
vegger, tak og nye maskiner 
Ny mur nederst i gården mot Sarsgate 
og Trondheimsveien 
Utbedring av setningsskade i Sarsgate 
52, Trondheimsveien 69 og 73 
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2004 - 2004 

 
 
Div. oppussing/utbedring 

 
 
Oppussing av velferdslokalet 
 
Oppgradering av utearealer 
Utbedret setningsskade i 
Trondheimsveien 77 
Oppussing av fyrrom 

2003 - 2003 Utebelysn., kj. dører og vedl. 
brannsl. 

Ny utebelysning.  
Utskifting av kjellerdører.  
Periodisk vedlikehold av brannslukkere 

2002 - 2002 Malt vinduer utvendig   
2001 - 2001 VVS Rehabilitering   
1999 - 1999 Bereder, vinduer, basseng og 

kabel 
Ny varmtvannsbereder 
Nye kjellervinduer 
Nytt basseng 
Prøveprosjekt Våtromsrehabilitering 
Nytt bredbåndnett (kabelanlegg) med 
mulighet for bruk av telefoni og internett 

1998 - 1998 Rehabilitert uteanlegget   
1997 - 1997 Entrédører Utskiftet entrédører til alle leilighetene 
1995 - 1995 Ny traktor   
1994 - 1994 Maling av oppgangene   
1993 - 1993 Fornyet maskiner i vaskeriene   
1991 - 1991 Fyrhus og vaskerier Nytt el anlegg i fyrhus og vaskerier, 

utskiftet el kjele i fyrhus 
1990 - 1990 Stigeledninger og el. opplegg Utskifting av alle el stigeledninger og 

nytt el.opplegg i alle leiligheter 
1989 - 1989 Velferdslokalene ombygget   
1988 - 1988 Diverse utomhus Uteanlegget opprustet, anlagt plener og 

helleganger, nye inngangspartier, 
porttelefonanlegg 

1987 - 1987 Nye gangvinduer mm. Nye gangvinduer, ny sirkulasjonspumpe 
m/motor,redskapshus 
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Sak 4

Utvidelse av bod

Forslag fremmet av: Petter Vestre
Krav til f lertall: To tredjedels (67%)

Petter Vestre ønsker å utvide kjellerboden. Han skriver følgende: Kjellerbod nr. 436 er 
den innerste kjellerboden i Trondheimsveien 83c. Utenfor bodens dør er det et areal på 
1,95kvm med ingen praktisk nytteverdi for borettslagets andelseiere, og som tilstøtes av 
borettslagets yttervegg. Den praktiske nytteverdien av dette arealet er fraværende fordi 
all bruk vil blokkere for inngang til bod nr. 436, men også at oppbevaring på borettslagets 
fellesarealer ikke skal f inne sted. Arbeid med- og innlemmelse av dette fellesarealet i 
kjellerbod nr. 436 vil ikke være av sjenanse for borettslagets andelseiere. Estetisk likhet 
til resterende kjellerboder vil ivaretas gjennom gjenbruk av dagens dør og materialer i 
oppføringen av større bod. Se vedlegg for skisse av endringen.

Styrets innstilling
Isolert sett vil en slik utvidelse beslaglegge areal som i dag ikke kan brukes på annen 
måte, slik forslagsstiller er inne på. Dette taler for at forslaget kan godkjennes. Likevel 
mener styret at forslaget ikke bør godkjennes. 

Bodene eies ikke av den enkelte andelseier. Bodene er resultat av oppdeling av 
fellesareal og de enkelte enhetene er gitt bruksrett til bodareal, som er fordelt tidligere. 
Størrelsen på bodene forutsettes å være kjent for den som f lytter inn i borettslaget og 
det er derfor ikke grunnlag for å forvente større bod enn det den enkelte leilighet er 
tildelt. 

Et positivt vedtak vil skape presedens og forventning om at andre boder kan utvides 
der det er plass til dette og kan utløse spørsmål om første mann til mølla da kan ta i 
bruk f.eks. ledige tørkeloft etc til bod. En godkjent utvidelse her vil videre reise spørsmål 
om leiligheten skal ha rett på større bod ved fremtidig omfordeling av bodareal. Ved et 
eventuelt salg vil ny kjøper kunne tenkes å motsette seg endringer under henvisning til 
det som da selges. 

Endringer i bodenes utforming bør skje som del av en helhetlig plan og ikke enkeltvise 
utvidelser, slik beboer her har foreslått. Det kan dessuten se ut som om setningene har 
påvirket kjellergulvet i noen av oppgangene. Dette kan medføre behov for pigging og 
legging av nye gulv. Hvis det blir nødvendig, vil vi sannsynligvis gå inn for mer moderne 
nettingboder eller lignende og da må inndelingen uansett gjøres på ny. 

På bakgrunn av det ovennevnte anbefaler styret at forslaget ikke godkjennes. 

Forslag til vedtak 
Andelseier nr. 232 gis fullmakt til å innlemme fellesareal på 1,95kvm (iht. byggeskisse) i 
kjellerbod nr. 436.

Vedlegg

1. Vedlegg GF.JPG
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Sak 5

Søksmål mot Engelsborg Borettslag (m.f l.)

Forslag fremmet av: Styret
Krav til f lertall: To tredjedels (67%)

Som mange nok har fått med seg, dukket det plutselig opp sprekker på vaktmesters 
lagerlokale i 2019. Det ble også observert endringer i terrenget. Dette var godt synlig 
blant annet ved at nedløpene fra takrennene gled fra hverandre og utenfor porten mot 
Sars gate ble det en terskel i asfalten. 

Borettslaget innhentet geotekniske kompetanse for å prøve å fastslå årsaken. Rapporten 
slo fast at det var overveiende sannsynlig at boring av brønner til bergvarme i Engelsborg 
borettslag var årsaken til terrengendringer hos oss. 

Undersøkelsene var kostbare og sammen med midlertidig sikring av lagerlokalet kom 
kostnadene raskt opp i f lere hundre tusen kroner. Nye rapporter, sammen med rivingen 
av lagerlokalet gjør at vi til nå har brukt rundt en million kroner på saken. Setningene 
fortsetter, og det er nå også oppdaget sprekker i fall kjellergulv i f lere oppganger. 

Det er heldigvis så langt ikke oppdaget skader på bærende konstruksjoner og det 
er antatt at disse er fundamentert på fast grunn. Likevel vet vi enda ikke hvordan 
terrengendringene vil påvirke boligene på sikt. Det er nødvendig å starte utbedring av 
terreng ved trapper ganske snart. I tillegg må vi gjøre tiltak i kjellere i oppgangene som 
er berørt. 

Styret mener det ikke er riktig at borettslaget skal ta kostnader for skader vi er påført som 
følge av boringen hos Engelsborg. Styret har derfor fått advokatbistand til å vurdere 
mulighetene for å vinne fram med et mulig søksmål mot Engelsborg. Søksmålet vil 
i første rekke ha som formål å få fastslått om Engelsborg er ansvarlig etter «Lov om 
rettshøve mellom grannar (grannelova)», bedre kjent som naboloven, for skadene som 
er oppstått på vår eiendom. 

Dersom vi får rettens medhold, vil kostnadene vi har hatt og som vi vil få i forbindelse 
med skadene, måtte dekkes av Engelsborg eller deres forsikringsselskap. Styret ønsker 
derfor å få Generalforsamlingens støtte til å gå til søksmål for å få fastslått om Engelsborg 
er ansvarlig. Det er en viss risiko for at det også størrelsen på erstatningsbeløpet kan bli 
omtvistet og vi ber derfor også om tilslutning til eventuelt å ta også dette spørsmålet til 
retten. 

Advokatens vurdering av prosessrisiko ligger som eget vedlegg. 
Prosessrisikovurderingen er rett og slett en vurdering av om vi har en god sak og 
mulighetene til å vinne et søksmål. Det er sjelden mulig å garantere noe resultat, men 
etter styrets oppfatning, ser det ut til at vi har en god sak. Vi har også fått vår advokat til 
å vurdere hvor mye vi risikerer å måtte ut med dersom vi taper saken i tingretten. 

Til dette har advokaten skrevet følgende: 

Det vises til telefonsamtale tidligere i dag hvor det er bedt om et anslag på hva en rettslig 
prosess vil koste.

 29 av 43



Det foreligger en rettshjelpsforsikring på kr 350 000. Denne dekker egne omkostninger 
med fradrag for en grunnegenandel på 10 000 og 20% av det overskytende. 
Rettshjelpsforsikringen kommer til anvendelse fra tvistetidspunktet som er 30. juni 
2020. Etter dette tidspunkt er det registrert 18,5 timers arbeid med saken. Jeg 
vurderer at rettshjelpsforsikringen vil være tilstrekkelig til å dekke egne omkostninger 
ved behandling av saken i tingretten, med et mer presist anslag er vanskelig å gi 
på dette tidspunktet fordi antallet rettsdager opplagt vil kunne bli påvirket av om 
Engelsborg/Tryg fremmer regresskrav mot Boligenergi.

Motpartens omkostninger dekkes ikke av rettshjelpsforsikringen, og skulle dere bli dømt 
til å betale disse kommer de derfor i tillegg til egenandelen under rettshjelpsforsikringen. 
Det er vanskelig å angi hva motpartens omkostningskrav vil være, men jeg vil tro at de 
kan ligge i størrelsesorden kr 200-300 000. Jeg holder det som mindre sannsynlig at 
dere skulle bli dømt til å betale motpartens omkostninger, men kan ikke gi noen garanti 
rundt dette, så dere bør budsjettere med dette som en kostnad.

På bakgrunn av det ovennevnte ber styret Generalforsamlingen godkjenne at Tøyenhus 
borettslag går til søksmål mot Engelsborg for å få fastslått hvem som er ansvarlig i 
saken. Styret ber i tillegg om at Generalforsamlingen godkjenner søksmål knyttet til 
erstatningssummens størrelse, dersom dette er nødvendig. 

I forslaget til vedtak har vi inkludert Boligenergi ogRototec, som var de ansvarlige 
foretakene i saken. Det er lite trolig at viinkluderer disse, men vil sikre oss mot å 
gjennomføre en ekstraordinær generalforsamlingfor å tref fe nytt vedtak. For ordens 
skyld nevner vi at sakskostnadenekan bli høyere om vi taper, men som nevnt er det lite 
sannsynlig at vi inkluderer aktørene i søksmålet. 

Forslag til vedtak 
Generalforsamlingen gir styret i Tøyenhus borettslag fullmakt til å gå til 
fastsettelsessøksmål mot Engelsborg (og eventuelt aktørene som er innleid i forbindelse 
med arbeidene med bergvarme). 

Generalforsamlingen gir styret i Tøyenhus borettslag fullmakt til å gå til søksmål mot 
Engelsborg (og eventuelt aktørene som er innleid i forbindelse med arbeidene med 
bergvarme) for å få fastslått erstatningsbeløpets størrelse. 

Vedlegg
1. Tøyenhus borettslag - vedlegg sak.pdf
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Saksansvarlig advokat: Trond Walmsnæss Wehn  

 
 
 VURDERING AV ANSVAR FOR SETNINGSSKADER PÅ EIENDOM  
 
1. Innledning 
 
Vi er bedt om å foreta en vurdering av ansvaret for setningsskader på Tøyenhus Borettslag 
(Tøyenhus), herunder vurdere hvem av de mulige ansvarlige som bør saksøkes. 
 
2. Kort om saksforholdet 
 
Eier av naboeiendommen, Engelsborg borettslag (Engelsborg), engasjerte Boligenergi AS 
som deretter engasjerte Rototec for arbeider med boring av energibrønner for etablering av 
bergvarme i Engelsborg. I etterkant av boringen er det avdekket setningsskader på Tøyenhus 
sin bygningsmasse. Skadene er dokumentert gjennom rapporter fra DMG hhv. 09.11.2019 og 
03.04.2020.  
 
I rapporten 03.04.2020 er det gitt følgende vurdering av årsaken til setningsskadene: 
 
Grunnundersøkelsene tyder på at arbeidet i forbindelse med etableringen av energibrønner 
uten å ta hensyn til de dårlige grunnforholdene har ført til reduksjon i poretrykk, noe som har 
gitt de observerte setningene. DMR har ikke kjennskap til at det er utført andre arbeider i 
nærområdet som kan forklare de observerte setningene i det aktuelle tidsrommet. Det er 
antatt at boringen av energibrønnene har påvirket de hydrologiske forholdene i stor grad, og 
avhengig av setningsutviklingen bør det vurderes om det skal etableres et anlegg for 
infiltrasjon av vann i berg. 
 
DMR Miljø og Geoteknikk stiller seg undrende til, med tanke på de stedlige grunnforholdene, 
at det av prosjekterende og utførende part ikke ble utført en vurdering av tiltakets mulige 
påvirkning på området. Med hensyn på energianleggets størrelse, beliggenhet og 
grunnforhold, burde det i henhold til både generell praksis og norsk standard, vært gjort en 
vurdering av de stedlige grunnforholdene. Slik at skader på egen og annens grunn kunne blitt 
forhindret.  
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Boligenergi var totalentreprenør for etableringen av bergvarme, og hadde overfor Engelsborg 
det fulle prosjekteringsansvaret.  
 
Rototec var underleverandør til Boligenergi, og hadde etter det opplyste ansvaret for 
prosjekteringen av brønnboringen og utførelsen av dette. 
 
Det synes klart at det i forbindelse med prosjektet ikke er foretatt selvstendige geotekniske 
undersøkelser. 
 
Setningsskadene er meldt til Boligenergi og Rototec sine ansvarsselskap. Begge har avvist 
ansvar og har i stor grad skyldt på hverandre. Boligenergi sitt ansvarsselskap Gjensidige har 
således vist til at det var Rototec som var ansvarlig for brønnboringen, mens If, Rototec sitt 
ansvarsselskap har vist til at Rototec ikke hadde ansvar for å foreta geotekniske 
undersøkelser.  
 
Skadene er også meldt til Engelsborg, men også de har avvist ansvar. Deres ansvarsselskap 
har imidlertid ikke formelt respondert på vårt brev.   
 
3. Rettslig grunnlag for ansvar 
 
3.1 Ansvarsgrunnlag 
 
Det følger av naboloven § 2 første ledd at: 
 
Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller 
ulempe på granneeigedom.2 Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg 
 
Det følger videre av naboloven § 5 at:  
 
Ingen må setja i verk graving, bygging, sprenging eller liknande, utan å syta for turvande 
føregjerder mot utrasing, siging, risting, steinsprut, lufttrykk og anna slikt på granneeigedom 
 
Overtredelse av disse bestemmelsene medfører et objektivt erstatningsansvar: 
 
Det økonomiske tapet nokon lid av skade eller ulempe i strid med nokor føresegn i §§ 2-5 er 
den ansvarlege skyldig til å bøta,2 anten han sjølv eller nokon han svarar for, har gjort seg 
skuldig i aktløyse eller ikkje 
 
I denne saken mener vi det ikke er tvilsomt at tålegrensen i naboloven § 2 jf. § 5 er 
overskredet. Det rettslige spørsmålet er hvem er «den ansvarlige» etter bestemmelsen i 9. 
 
I rettspraksis og juridisk teori er det lagt til grunn at «den ansvarlige» normalt vil være eieren, 
men det kan også være en med bruksrett, en entreprenør eller andre. I en artikkel i Jussens 
Venner nr 4, 1991, fremholder Nils Nygaard at det for ansvar etter § 9 ikke er nok å ha 
tilknytning til eiendommen. Det må også foreligge tilknytning til det skadepotensialet som 
førte til skaden. Det må foreligge en form for dobbelt tilknytning. 
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Etter vår vurdering vil eieren av naboeiendommen normalt ha tilstrekkelig tilknytning både til 
eiendommen og skaderisikoen. I nærværende sak er det Engelsborg som disponerer 
eiendommen tiltaket er iverksatt på, og de har utvilsomt tilstrekkelig tilknytning til 
eiendommen. Det som eventuelt kan problematiseres er om de har tilstrekkelig tilknytning til 
skaderisikoen, her selve brønnboringen. Engelsborg har selv vist til at de har satt bort arbeidet 
til en profesjonell entreprenør. 
 
Etter vår vurdering har Engelsborgs tilstrekkelig til selve skaderisikoen. I artikkelen fra 
Nygaard heter det således: 
 
 
Grunneigaren eller oppdragsgjevaren vil ofte ikkje ha anna med gjennomføringa av tiltaket å 
gjera enn å engasjera entreprenøren til oppgåva, til dømes at han engasjerer eit 
brunnboringsfirma til å skaffa vatn til eigedomen, og boringa forureinar drikkevatnet på 
granneeigedomen. I eit slikt tilfelle må det vera klårt at oppdragsgjevarens/grunneigarens 
forhold ikkje går inn under vilkåret «ha», og heller ikkje «gjera» i § 2. Avgjerande er at han 
ikkje i høve til desse to alternative vilkår har sterk nok tilknyting til skadepotensialet, verken i 
form av innehaving av boreutstyret eller til sjølve det gjeremål å gjennomføra boringa. 
Spørsmålet om ansvar etter § 2 skal plasserast på grunneigaren, må såleis bli om han 
sette i verk tiltaket gjennom det å engasjera firmaet, i den meining § 2 legg i uttrykket «setja i 
verk». Tilhøve som kunne tala for å frifinna grunneigaren er at han engasjerte eit profesjonelt 
og anerkjent firma i bransjen, og såleis kjøpte den yting eller det produkt firmaet hadde å 
tilby. Det faktum at firmaet er profesjonelt og anerkjent, gjer at risikoen for granneskade ved 
tiltaket kan vera liten. Men jamvel om risikoen for skade var liten, har grunneigaren likevel 
sett tiltaket i verk i si interesse, for å få det produkt entreprenøren etter oppdraget skal yta. 
Og dette må truleg bli utslagsgjevande for at grunneigaren går inn under «setja i verk» i § 2, 
og dermed får ansvar etter grannelova § 9. Ein må nemleg ikkje gløyma det historiske 
utgangspunktet, dei dommane om ulovfest objektivt ansvar på 1870-tallet som ligg til grunn 
for grannelova 1887 § 12. Desse er i høve til granneansvaret tolka som uttrykk for ein 
oreigningstanke. Den som på sin eigedom lovleg set i verk eit tiltak av større interesse, og 
dette fører til skade på granneeigedom på ei mindre interesse, må svara for skaden på 
objektivt grunnlag. 
 
Etter det vi kan se er dette synspunktet fulgt opp i underrettspraksis. Til illustrasjon nevnes 
LB-2005-179042, hvor det var enighet mellom partene om at eier var ansvarlig, selv om 
skaden var voldt av en entreprenør. Det foreligger riktig nok dommer hvor eier av 
eiendommen ikke er ansett å ha tilstrekkelig tilknytning til skaderisikoen, men etter det vi kan 
se er det saker hvor arbeidet enten er i gang satt før vedkommende ble eier av eiendommen 
eller hvor den reelle byggherrefunksjonen har ligget hos et annet selskap som har engasjert en 
entreprenør uten at formell eier har vært involvert i prosessen. Det vises til LB-2005-179042.  
 
Etter vår vurdering er derfor Engelsborg ansvarlig etter granneloven. At også de utførende 
entreprenørene kan være ansvarlige utelukker ikke at Tøyenhus forholder seg direkte til 
Engelsborg. 
 
3.2 Årsakssammenheng 
 
Det er et vilkår at det er årsakssammenheng mellom brønnboringen som er iverksatt av 
Engelsborg og skadene på deres eiendom og bygningsmasse. 
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I lys av de sakkyndige rapportene som foreligger pr i dag anser vi at det mest sannsynlig er 
årsakssammenheng. Det nærmere omfanget av skadene må avklares senere når setningene har 
stabilisert seg.  
 
4. Er Engelsborg ansvar dekket av deres ansvarsforsikring? 
 
Tryg er Engelsborgs ansvarsforsikrer, og i tillegg til Engelsborg vil det kunne være naturlig å 
fremme et søksmål mot Tryg. Tryg er som kjent varslet om kravet, men har ikke tatt endelig 
stilling til om Engelsborg har et ansvar eller om det er dekket av ansvarsforsikringen.  
 
Etter de oversendte forsikringsvilkår er det gjort unntak for ansvar for: 
 
Ansvar for skade på ting oppstått ved gravings-, sprengnings-, pelings-, spuntning seller 
rivningsarbeid, eller ved ras, jordforskyvning og dambrudd. 
 
Etter det vi forstår er energibrønnene boret, og etter ordlyden faller det ikke direkte under 
unntaket. Vi utelukker imidlertid ikke at Tryg kan få gehør for at det ligger så tett opp til 
unntaket at det kommer til anvendelse.  
 
Om unntaket kommer til anvendelse vil imidlertid ikke påvirke Engelsborgs ansvar etter 
naboloven. Vårt forslag jf. nedenfor pkt 5. er derfor at vi i første omgang ikke problematiserer 
om unntaket i ansvarsforsikringen kommer til anvendelse, men at vi anlegger søksmålet 
direkte mot Engelborg. Engelsborg får så selv vurdere om de vil søke å få skaden dekket 
under sin ansvarsforsikring.  
 
5. Konklusjon og anbefaling rundt den videre prosess 
 
Etter vår vurdering er det enkleste å gå direkte på Engelsborg som har satt i verk tiltaket. 
Engelborg får så vurdere om de skal fremme et regresskrav mot Boligenergi eller Rototec. 
Tilsvarende vurdering gjør seg gjeldende i forhold til Engelsborg sitt 
ansvarsforsikringsselskap Tryg. 
 
Det skal som kjent avholdes et møte mellom Tøyenhus og Engelsborg og Tryg 18. februar. I 
den grad ansvar ikke erkjennes i møtet eller umiddelbart etter dette er det vår anbefaling at det 
innledes en rettslig prosess mot Engelsborg. Vi anbefaler at dette anlegges som et søksmål 
hvor vi kun krever dom for at Engelsborg er erstatningsansvarlig, i og med at kostnadene ved 
å utbedre skadene ikke er klarlagt enda. 
 
Vi legger til grunn at beslutningen om å gå til sak vil bli behandlet på generalforsamling jf. 
borettslagsloven § 8-9.  
 
Når det gjelder kostnader med et søksmål tar jeg utgangspunkt i rettshjelpsforsikringen dere 
har på maksimalt kr 350 000. Dette forutsetter betaling av en egenandel på kr 80 000. 
Kostnadene med vårt arbeid, samt rettens gebyr i tingretten utgjør altså maksimalt kr 80 000 
for borettslaget. Jeg vil imidlertid anta at saken kan gjennomføres for en noe lavere sum enn 
maksimal rettshjelpsforsikring, slik at det gjenstår en del midler til en evt. runde i 
lagmannsretten. Rettshjelpsforsikringen kommer til anvendelse fra tvistetidspunktet som 
rettshjelpselskapet har vurdert til 30. juni 2020.  
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Rettshjelpsforsikringen dekker ikke ansvaret for motpartens saksomkostninger hvis saken 
tapes. Det ligger i vår vurdering ovenfor at vi holder det som lite sannsynlig at dere idømmes 
omkostningsansvar, noen garanti kan vi imidlertid ikke gi, og at det foreligger en viss risiko 
for et slikt ansvar må tas i betraktning når det skal fattes vedtak om å gå til sak.   
 
 
 
Med vennlig hilsen 

NESS LUNDIN 

 
 
Tom Sørum 
Advokat (H) 
 
Direkte telefon:  23 29 90 16 / 928 33 438 
Direkte e-post: sorum@nesslundin.no 

 

NB: Vi har fått ny postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo. 

35 av 43



Sak 6

Fastsettelse av styrehonorar

Forslag fremmet av: Styret
Krav til f lertall: Alminnelig (50%)

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 550 000 Styrehonoraret i år er på samme nivå 
som de foregående årene. Denne perioden har, på samme måte som foregående år, 
vært arbeidskrevende for styret. Dette skyldes i hovedsak setningsskadene og arbeidet 
med å få mulig skadevolder til å ta ansvar for skadene vi er påført. 

Styret besitter juridisk kompetanse, som har gjort at borettslaget helt har unngått 
advokatutgifter til den of fentligrettslige biten av saken med setningsskadene. 

Se for øvrig informasjon under styrets arbeid.

Styrets innstilling
Forslaget godkjennes

Forslag til vedtak 
Styrets godtgjørelse settes til kr 550 000
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Sak 7

Fastsettelse av honorar til valgkomite

Forslag fremmet av: Styret
Krav til f lertall: Alminnelig (50%)

Styret foreslår at valgkomiteen får honorar på samme nivå som i fjor. 3000 kroner per 
medlem.

Forslag til vedtak 
Honoraret settes til 3000 kroner per medlem.
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Sak 8

Valg av delegert med vara til OBOS generalforsamling 

Roller og kandidater

Valg av 1 Delegert Velges for 1 år

Øyvind Kikut
 

Valg av 1 Vara Velges for 1 år

Wenche Mørk
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Sak 9

Valg av tillitsvalgte
To styremedlemmer er på valg i år. Begge foreslås gjenvalgt, se vedlagt innstilling. 

Roller og kandidater

Valg av 2 Styremedlem Velges for 2 år

Helen Ghebremedhin
 

Wenche Mørk
 

Valg av 3 Varamedlem Velges for 1 år

Anna Svensson
 

Hilde Handeland
 

Joakim Hvassing
 

Valg av 3 Valgkomite medlem Velges for 1 år

Mailen Toska Vangsnes
 

Mari Aftret Mørtvedt
 

Peder Strand
 
Vedlegg
1. Innstilling fra valgkomiteen 2021.docx
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Styrets oppgaver
Det årlige årsmøtet velger styreleder, styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer. 
Kun myndige personer kan være styremedlemmer.

Styrets oppgaver er å;

 •  Representere selskapet utad og lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i 
årsmøtet

 •  Tref fe vedtak i alle saker, med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtekter 
er f lyttet til årsmøtet

 •  Godkjenne fakturaer til betaling

 •  Vedta budsjett og sørge for forsvarlig drift

 •  Foreta nødvendige regulering av felleskostnader

 •  Tref fe beslutning om bruk av midler til vedlikehold, bomiljøtiltak og andre driftsoppgaver

 •  Forvalte og vedlikeholde selskapets fellesarealer og bygningsmasse

 •  Inngå driftsavtaler

 •  Godkjenne nye eiere og eventuelt behandle søknader om bruksoverlating/utleie

 •  Påse at vedtekter og husordensregler overholdes

 •  Behandle klagesaker

 •  Ivareta henvendelser fra beboere

 •  Sørge for at styremøter avholdes så ofte som nødvendig, og at det føres protokoll fra 
styremøtene

 •  Ivareta selskapets HMS-ansvar og brannsikkerhet

Oversikten gjelder ordinære borettslag og eierseksjonssameier. Bestemmelser i det 
enkelte selskaps vedtekter kan avvike fra oversikten.
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Forretningsførers oppgaver
OBOS er i henhold til kontrakt selskapets forretningsfører. De viktigste oppgavene er:

Innkreving av felleskostnader

 •  Ef fektiv innkreving og kontroll av innbetalinger, oppfølging og inkasso

Regnskap og økonomistyring

 •  Løpende regnskapsførsel og utarbeide årsregnskap

 •  Oversende nødvendige oppgaver til myndighetene

 •  Utarbeide forslag til likviditetsbudsjett og økonomiske rapporter

Eierskifter og leilighetsopplysninger

 •  Registrere eierskifte av leiligheter, parkeringsplasser og lignende

 •  Oppgi leilighetsopplysninger til meglere, banker, takstmenn etc.

 •  Ivareta eventuell forkjøpsrett

Forvaltning og andre rådgivningstjenester

 •  Bistand til styret i forbindelse med generalforsamling/årsmøte

 •  Oppfølging av vedtak i styremøter/generalforsamling/årsmøte

 •  Rådgivning innen regnskap, økonomi, jus, forsikring, lån og sparing, teknisk forvaltning 
og drift
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OBOS Eiendoms-  
forvaltning AS

Hammersborg torg 1  
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 02333 
www.obos.no
E-post: oef@obos.no

Ta vare på dette heftet, du kan få  
bruk for det senere, f.eks ved salg  
av boligen.


