
Protokoll til ekstraordinært årsmøte 2022 for Tøyenhus Borettslag

Organisasjonsnummer: 948554429
Møtet ble gjennomført heldigitalt fra 5. desember kl. 09:00 til 8. desember kl. 09:00.

Antall stemmeberettigede som deltok: 190.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak:
Møteinnkallingen godkjennes

Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 173
Antall stemmer mot vedtaket: 0
Antall blanke stemmer: 17
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

2. Valg av protokollvitner

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

Styrets innstilling
Styret foreslår 

Ole-Martin Gurandsrud

Mats Osnes Bergesen

som protokollvitner

Forslag til vedtak:
Ole-Martin Gurandsrud og Mats Osnes Bergesen er valgt.

Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 170
Antall stemmer mot vedtaket: 1
Antall blanke stemmer: 19
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

3. Kostnader til skifte av blandebatteri

 



De siste to årene har styret fått flere meldinger fra beboere som opplever å få en periode 
med varmt vann når kaldtvannet er skrudd på. Dette merkes ikke så godt i dusjen, siden 
man naturligvis først og fremst får varmt vann, men er godt merkbart i kranene på 
servanten på badet. 

Etter mye feilsøking har borettslagets faste rørlegger Tom Johansen kommet fram til 
at problemet ligger i blandebatteriene i dusjen, nærmere bestemt blandebatteriene fra 
felles oppussing i 1999/2000 (Oras Oramix).

Han har skrevet følgende til styret: 

"jeg funnet et større antall dusjbatterier som har ikkefungerende tilbakeslagsfunksjon. 
Konsekvensen av dette blir at det blir blandet inn varmt eller kaldt  vann i henholdsvis 
kaldt og varmtvannsrøret. Det blir da feil temperatur  på vannet, og det tar lang tid å få 
riktig temperatur. Dette er ikke bra med tanke på legionellabakterier som kan oppstå, og 
at  det ikke skal drikkes vann som har gått igjennom varmtvannsrøret".

Styret har også fremlagt saken for OBOS Prosjekt, der vår kontaktperson bekreftet 
Johansens analyse. 

Av blandebatteriene som allerede er kontrollert og byttet hadde 60 % av 
blandebatteriene manglende tilbakeslagsfunksjon. Ifølge Johansen er det stor grunn til 
å tro at samme problem vil oppstå for de resterende innen forholdsvis kort tid. 

Siden problemer med blandebatteriet i én leiligeht kan påvirke mange andre, som ikke 
har det aktuelle , må samtlige Oras Oramix blandebatterier byttes. 

Det rettslige grunnlaget følger av burettslagslova § 5-12, om eiers vedlikeholdsplikt. Av 
bestemmelsen framgår det at eier plikter å holde ved like og, ved behov, reparere eller 
bytte ut, f.eks. rør, ledninger, inventar, ustyr og annet, inkludert utbedring etter tilfeldig 
skade. 

Andelseiers ansvar omfatter nødvendige kostnader. Det er altså ikke borettslaget i 
fellesskap som har ansvaret for å betale for utskifting hos den enkelte. 

Til tross for det helt klare utgangspunktet, ønsker styret å få beboernes syn på dette. Det 
er et mindretall som har de aktuelle blandebatteriene, men lovens system legger opp 
til borettslaget kan dekke en del kostanader gjennom opptak av felles lån etc. Som de 
fleste vet, vil en større oppussing ofte skje gjennom et felles låneopptak. Det er også en 
mulighet at borettslaget dekker kostnadene til blandebatterier, selv om det etter loven 
er andelseier som skal ta kostnadene selv. 

Det er dette vi ønsker å få beboernes syn på her. Styrets holdning er helt klart at beboerne 
bør ta dette selv, siden problemet ikke skyldes blandebatteriene der beboerne allerede 
har byttet blandebatteri, enten nå eller ved tidligere oppussing. 

 



I teorien kan det tenkes at ett eller flere Oras Oramix blandebatterier kan holde lenger, 
selv om rørleggeren indikierer det motsatte. Enkelte beobere kan på derfor tenkes å 
ønske å la være å bytte, i tilfelle de har et mer holdbart blandebatteri. Styret vil derfor 
minne om at andelseiers vedlikeholdsplikt også omfatter nødvendige tiltak for å unngå 
at skade oppstår. Dersom en andelseier motstter seg bytte og det senere viser seg at 
blandebatteriet i den enkelte andelen er årsak til feil, vil denne andelseieren kunne bli 
ansvarlig for de kostnadene vi da har hatt til feilsøking. 

Tom Johansen har tilbudt andelseiere en rabattert pris:

"Jeg kan tilby utskifting av dusjbatterier i leiligheter i Tøyenhus borettslag utført for kr: 
2250; ink. mva.

Dette forutsetter at det minimum byttes tre stk. pr.gang.

Det blir da byttet til Oramix trykkstyrt dusjbatteri.

Hvis det er tut på batteriet, vil denne komme som et tillegg.

Det forutsettes at stoppekraner i i leligheten virker, og lar seg betjene"

 

Det er viktig å få byttet blandebatteriene så alle kan få varmt vann i varmtvannskranen 
og kaldt vann i kaldtvannskranen uten å oppleve det motsatte. Vi ønsker ingen 
legionellautbrudd og vannforbruket vil gå ned når man slipper å vente lenge på kaldt 
vann. 

Styret foreslår etter dette følgende vedtak: 

Andelseiere som har blandebatteri fra felles oppussing pålegges å bytte blandebatteriet. 
Kostnadene dekkes av hver enkelt andelseier. Blandebatteriet skal være byttet innen 
utløpet av februar 2023. Bekreftelse på bytte skal registreres i eget skjema. 

 

Styrets innstilling
Styrets forslag til vedtak vedtas

Forslag til vedtak:
Andelseiere som har blandebatteri fra felles oppussing pålegges å bytte 
blandebatteriet. Kostnadene dekkes av hver enkelt andelseier. Blandebatteriet skal 
være byttet innen utløpet av februar 2023. Bekreftelse på bytte skal registreres i eget 
skjema. 

Forslaget ble vedtatt

 



Antall stemmer for vedtaket: 142
Antall stemmer mot vedtaket: 31
Antall blanke stemmer: 17
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

4. Nabosamtykke til bygging i nabogrense

De fleste har nok fått med seg at eierne av bensinstasjontomten ønsker å føre opp et 
bygg i inntil 8 etasjer i nabogrensen, altså der muren mot Esso går i dag. De ønsker at 
Tøyenhus borettslag skal gi samtykke til bygging i nabogrensen. Dette er en mulighet 
etter plan- og bygningsloven § 29-4, som kan føre til en noe forenklet saksbehandling. 
Hovedregelen er nemlig at all bebyggelse må bygges 4 meter fra nabogrensen, for 
å sikre lys, luft, utsyn og ikke minst brannkrav. I dag kan brannkravene ivaretas med 
bygging med riktig materiale, men lys, luft og utsyn er viktige kvaliteter styret er opptatt 
av å bevare. 

Det finnes tre måter å få bygge nærmere nabogrensen enn 4 meter på. Den første er 
dersom det er bestemt i kommunal plan. Den andre er ved hjelp av nabosamtykke, som 
de ønsker av oss. Den tredje muligheten er dispensasjon, men her er det veldig strenge 
krav, og det skal mye til for å få dispensasjon. 

Bygging vil berøre mange beboere direkte i form av tapt utsikt og mørkere leiligheter 
og det vil ta sol fra deler av bakgården. Å gi samtykke til bygging i nabogrensen mener 
vi blir helt feil og vi anbefaler alle å støtte styrets forslag om ikke å gi noe samtykke 
til dette. Dermed vil utbygger enten måtte ta initiativ til en planprosess eller søke om 
dispensasjon. Både ved planendring og dispensasjon har borettslaget gode muligheter 
til å komme med innspill. Vi anbefaler derfor at alle stemmer for styrets forslag om ikke 
å gi noe samtykke. 

Mer info om tiltaket kan finnes i kommunens innsynsløsning: 
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202209955 
Hvis linken ikke fungerer, bruk saksnummer 202209955

 

 

Styrets innstilling
Styrets forslag godkjennes

Forslag til vedtak:
Tøyenhus borettslag gir ikke samtykke til bygging nærmere nabogrensen enn 4 meter

Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 172

 



Antall stemmer mot vedtaket: 5
Antall blanke stemmer: 13
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

 


