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BORETTSLAGET VEITVEDT HAGEBY 

ÅRSMELDING FOR 2019 
 
 

1. Tillitsvalgte  
 
Styret    
Leder: Nina Tjeldnes til 31/8       Skadeforsikring 
Nestleder:   Tor Erik Zetterstrøm  Utomhus-grønt, leder fra 1/9 
Styremedlem:  Lars Erik Fuglesang til 31/5 Sekretær 

Siw Kjørsvik    Sekretær fra 1/6 
   Aneth Østlie til 30/4  Husettersyn-tilbygg 
   Per Grøttan   Husettersyn-tilbygg 

  Goran Huskovic  Utomhus-grønt 
Varamedlem:   Marlene Dahlgren  Utomhus-grønt 
   Mohammad Amin Waqas Utomhus-grønt  
    
Valgkomitémedlem: Ellen T. Andersen 

        Valgkomitémedlem: Magdalena Cederstrøm 
       Valgkomitémedlem: Ingvar Sagbakken 
        Valgkomitémedlem: Josefine Rystedt 
 Valgkomitémedlem:  Camilla Frøland Sramek 
 

 
1.1 Styrets arbeid, arbeidsmiljø og ytre miljø  

Det er i perioden holdt 14 ordinære styremøter.  Styret har i tillegg holdt 
arbeidsmøter mellom styremøtene. I tillegg har både tilbyggsgruppen og utomhus-
gruppen hatt befaringer i forkant av styremøtene.  

 
Borettslaget har hatt skadedyrkontroll i forbindelse med veggdyr, kakerlakker, rotter 
og mus. 
 
Borettslaget har hatt flere store forsikringssaker, bl.a rørbrudd og brann. 
 
Bygårdsservice AS ivaretar borettslagets uteområde (gressklipping, kantklipping, 
snøbrøyting etc.). 
  
Styret har i perioden restaurert en del av lekeplassen ved Veitvetsvingen 3, og har 
foretatt oppgraderinger av uteområder. 
 
Styret har også i perioden arbeidet med og bestilt system for 67 ladestasjoner fordelt 
på 17 garasjeplasser og resten på parkeringsplasser. 
 
Vi har i 2019 ryddet i trær og busker for å gjøre det triveligere, og reparert 
varmekabler i veier og gangveier.  

 
Oppfølging av handlingsplanen for 2016-2019 

 
1.  Rehabilitering av garasjene   Utført: 2019 

2.  Ladestasjoner for el-bil/hybrid  Kontrakt inngått 

3. Brannvernkontroll    Utført: 2019  



 

 

4. Tilstandsrapport ang. nye tak  Har foretatt prøveprosjekt  

5.  Maling      Planlagt start i 2021 

6. Grøntareal     Utført: 2019 

7.  Rehabilitering lekeplasser   Utført: 2019 
 
Borettslaget har ingen ansatte og driver ikke forskning eller utvikling.  Borettslaget 
bestreber seg på å følge likestillingslovens bestemmelser ved valg av tillitsvalgte. 
Borettslagets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø mer enn det som er vanlig for 
boligselskap. 
 
Styret har kontor i Veitvetsenteret i 4. etg., hvor styret har fast kontortid mellom  
kl. 17.30 og 18.30 første mandagen i måneden før styremøtene.   

 
 
2. Forretningsførsel og revisjon 

Forretningsfører har siden 2015 vært Nordberg Eiendomsforvaltning AS. 
  

Forretningsfører har adresse:      
Nordberg Eiendomsforvaltning AS, Erich Mogensønsvei 12, 0594 Oslo  
Tlf. 22 64 61 20, epost: post@nordberg-eiendom.no 
  
Utarbeidelse av betalingsoversikt, trykking av husleiehefter og ligningsoppgaver 
utføres av Husleieservice AS. 
Revisor er Unic Revisjon AS. 

  
 
3.          Eiendommen 

Eiendommen har gnr. 89, bnr. 7 i Oslo og er på 95.499 m² og festet til år 2050 av 
Opplysningsvesenets fond. Årlig festeavgift er kr. 1.125.445,-. 
Festeavgiften reguleres hvert 10. år, neste gang i 2022. 
  
Bebyggelsen består av 326 boliger i 91 vertikaldelte hus og 29 garasjer. 
Borettslaget har framfestet en tomt på 8.950 m² til Veitvedt Garasjesameie. 
En andel av festeavgiften blir videresendt til garasjesameiet for deres 
framfesteforhold.  Garasjesameiets del av festeavgiften utgjør kr. 96.436,-.     

  
 
4.          Forsikringer 

Borettslaget bruker Gjensidige forsikringsselskap, polise nr. 83439857.   
Samlet fullverdigrunnlag utgjør kr. 1.030.175.980,-. 
Forsikringen omfatter bygningskasko for hus, garasjer og andre installasjoner, 
styreansvars-forsikring og yrkesskadeforsikring for personer som utfører oppdrag, 
samt innboforsikring for styrekontoret. Egenandelen er kr. 10.000,-. 

  
Siden det er borettslaget som er forsikringstaker, skal skader meldes til styret. 
Beboere oppfordres imidlertid til å påse at de selv har egen innboforsikring i 
orden.  Skader på møbler, maskiner, bilder, tepper, klær og annet innbo dekkes over 
den enkeltes innboforsikring.  Det gjør også kostnadene til alternativ bolig i 
utbedringsperioden. 

 
 
 
 

https://maps.google.com/?q=Erich+Mogens%C3%B8nsvei+12,+0594+Oslo&entry=gmail&source=g
mailto:post@nordberg-eiendom.no


 

 

5. Generelle saker  
 

5.1 Borettslagsregisteret 
Overdragelser og pantenoteringer i borettslaget registreres hos www.statkart.no  
tinglysningen/borettslagsandeler. Overdragelser må i tillegg meldes til 
forretningsfører. 
 

5.2 Hjemmeside 
Borettslagets hjemmeside er www.veitvedt-hageby.no.   
På hjemmesiden vil du finne nyheter, samt vedtekter og regler for tilbygg, egen 
parkeringsplass, kjellerdeling, boder, parabolantenner og mye mer.   
 

5.3 Sosiale tiltak 
Borettslaget har, som vanlig, avholdt sine pensjonistturer til Strømstad.  
I tillegg ble det før jul arrangert juletretenning. Etter vår- og høstdugnaden var det 
sosialt arrangement med servering fra grill. 
Aktivitetsgruppen i borettslaget avholder arrangement på sommer og vinter for 
barna i borettslaget. 
 

5.4 Bortkjøring av hageavfall 
I forbindelse med de to dugnadene var det bortkjøring av hageavfall.   
Det er gratis for den enkelte å levere hageavfall på mottaket på Brobekk.    

 
5.5 Renovasjon 

Bygningsavfall, møbler, elektriske artikler etc. skal ikke legges i eller utenfor 
søppelsiloene, men må fraktes til Brobekk gjenbruksanlegg av den enkelte andelseier. 
Andelseiere som bygger ut eller moderniserer må sørge for en organisert 
avfallshåndtering, med container eller” big-bags”.  
 
Det er bestilt fem avfallsbeholdere for farlig avfall og elektrisk avfall, de skal stå ved 
Grevlingveien 2 i uke 22. 
 
Avfall som blir plassert utenfor søppelkassene medfører ekstra kostnader for 
borettslagets beboere. 
 

5.6 Parkering 
Grevlingveien, Rådyrveien og Veitvetsvingen er kommunale veier, slik at borettslaget 
ikke kan vedta parkeringsbestemmelser for disse.  
 
Om vinteren får ikke brøytebilen måkt i hele veibredden av Grevlingveien, Rådyrveien 
og Veitvetsvingen pga. mange parkerte biler. Flere biler står nedsnødd i lengre tid, 
mens andre bare kjører ut og inn gjennom brøytekanten.  Resultatet blir at det blir 
mye trangere om parkering enn ellers.  Beboerne oppfordres derfor til å grave ut 
bilene skikkelig og lempe snøen inn på skråning /veiskulder.   
 
   

6. Borettslagets uteområder 
 
6.1 Grøntområdene   

Det er blitt et stort problem at hekker og trær vokser ut over veier og stier.  
Det er gitt noen pålegg til beboere om å redusere høyden og bredden på hekker.   
 
Hekken skal ikke være høyere enn 2 meter. 
 

http://www.statkart.no/
http://www.veitvedt-hageby.no/


 

 

6.2 Opparbeidelse av private parkeringsplasser 
 Det er i perioden behandlet flere saker om opparbeidelse av parkeringsplass. For at 

en beboer skal kunne parkere utenfor sin andel må det søkes styret om godkjennelse 
av det. Deretter skal det søkes om tillatelse for avkjørsel til offentlig vei til Plan- og 
bygningsetaten, som er mottaker av en slik søknad, styret har ingen påvirkningskraft 
over deres beslutning. 
 
Det skal innbetales depositum (kr. 5.000,-) før søknad om parkeringsplass tas til 
behandling. 

 
 
7 Bebyggelsen 

 
7.1 Tilbygg og uteboder 

Det er i perioden behandlet søknader om tilbygg og uteboder. 
Det er krav om arkitekttegninger i tilbyggsøknader, og at entreprenøren skal stille 
egen sikkerhet overfor borettslaget. Det er dessverre mange søknader som ikke er 
godt nok gjennomarbeidet, slik at styret ikke kan behandle dem.   
 
Depositum (kr. 50.000,-) skal innbetales før søknad om tilbygg tas til behandling i 
styret. 
 
Det er ikke lov til å igangsette arbeider, heller ikke gravearbeider, før det foreligger 
godkjenning fra styret og rammetillatelse fra Plan- og Bygningsetaten.  
 
Det ble ifm. rehabiliteringen konstatert at takene på svært mange tilbygg er i dårlig 
forfatning.  Det er andelseier som selv er ansvarlig for vedlikehold av takbelegg på 
tilbyggene. Lekkasjer som følge av dårlig og gammelt takbelegg på tilbyggene, dekkes 
ikke av forsikringen. 
 
Ta gjerne kontakt med styret hvis du planlegger arbeider. 
 

7.2 Kjellerdeling 
Det er i mange hus foretatt ulovlig kjellerdeling og innredning uten at det er søkt 
bruksendring. (Se retningslinjer for kjellerdeling og innredning på borettslagets 
hjemmeside).  Dette kan i noen tilfeller medføre avkortning i forsikring ved evt. 
skader. Husk å gjøre veggene så tette at smågnagere ikke kan komme seg gjennom. 
 
Det har i år vært mange søknader om innsetting av større vinduer i kjellere, for å 
kunne gjøre disse om til boligareal. Dette er viktig da borettslagets forsikring krever 
godkjent innredning for at de skal dekke eventuelle skader i kjelleren.  
 
Når kjelleren innredes må beboer sørge for fuktsperre på yttersiden av grunnmur. 
Ved senkning av kjellergulv må også dreneringen senkes. Det skal være stoppekran i 
alle leiligheter.  

 
7.3     Kontroll og tilsyn med elektrisk anlegg 

Borettslagets tilsynsansvar for elektriske anlegg er begrenset til varmekabler i veiene, 
private gatelys og lys i borettslagets fellesgarasjer.   
 
Det er andelseierne selv som har vedlikeholds- og tilsynsansvar for nettet fra egen 
strømmåler og for alle installasjoner i boligen.  Det er store variasjoner i alder og 
tilstand for el-anlegget i de enkelte leilighetene. Borettslagets styre oppfordrer derfor 
andelseierne til å få utført ettersyn på eget elektrisk anlegg og iverksette fornyelse og 



 

 

oppgradering der det er nødvendig.   
 
Alle som har eldre anlegg uten automatsikringer bør få gjennomført slik kontroll. 
Dette er også et viktig brannforebyggende tiltak i borettslaget.  

 
 
8      Økonomi 

 
 Regnskap for 2019 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og 
gjeld, finansielle stilling og resultat. 
 
Regnskapet viser i år et overskudd på kr: 1.418.646,-. 
  
Renten har gjennom året vært fra 2,3 % til 2,7 % nå (sist endret i desember 2019). 

 
 

 
 

Oslo, 19. februar 2020 
 

Borettslaget Veitvedt Hageby 
 

 
Tor-Erik Zetterstrøm /s/ 

styreleder 
 
 

Siw Kjørsvik /s/             Per Grøttan /s/                           Goran Huskovic /s/ 
 styremedlem     styremedlem          styremedlem

     



BORETTSLAGET VEITVEDT HAGEBY 

RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 
Driftsinntekter 2019 2018 2019 2020
Leieinntekter 10 516 830kr     10 260 192kr   10 517 000kr     11 600 000kr          
Sparing til vedlikeholdsfond 513 276kr          256 638kr        513 000kr          513 000kr               
Tilleggskostn. tilbygg 352 988kr          352 356kr        352 000kr          353 000kr               
Refusjon eiendomsskatt 319 860kr          104 106kr        104 000kr          308 000kr               
Renter/avdrag lån fra beboerne 3 549 108kr       3 519 132kr     3 519 000kr       3 708 000kr            
Garasjeleie 92 250kr            66 000kr          81 000kr            111 000kr               
Parkeringsplassleie 133 550kr          136 500kr        137 000kr          133 000kr               
Utbytte Gjensidige 161 354kr          156 533kr        100 000kr          150 000kr               
Andre inntekter Note 4 66 021kr            1 737kr            -kr                  -kr                      
Sum driftsinntekter 15 705 237kr    14 853 194kr  15 323 000kr     16 876 000kr         

Driftskostnader
Honorar vaktm.tj og utdeling skriv etc 78 324kr            82 321kr          100 000kr          100 000kr               
Revisjonshonorar 25 000kr            25 000kr          25 000kr            25 000kr                 
Styrehonorar 500 000kr          499 975kr        500 000kr          500 000kr               
Honorar valgkommitè 25 000kr            25 000kr          25 000kr            25 000kr                 
Forretningsførsel 311 713kr          296 880kr        312 000kr          312 000kr               
Strøm 407 536kr          417 683kr        450 000kr          450 000kr               
TV 1 404 407kr       1 358 778kr     1 404 000kr       1 470 000kr            
Honorarer adv/tekn. Note 5 57 156kr            94 694kr          -kr                  50 000kr                 
Arbeidsgiveravgift 85 069kr            100 345kr        88 000kr            90 000kr                 
Leie lokaler 115 155kr          136 190kr        140 000kr          141 000kr               
Vedlikehold Note 6 2 734 886kr       4 750 556kr     3 500 000kr       3 500 000kr            
Snørydding/vaktmesterfirma 309 790kr          253 439kr        280 000kr          315 000kr               
Skadedyravtale 80 856kr            21 525kr          25 000kr            87 000kr                 
Styre- og møtekostnader 45 450kr            52 921kr          50 000kr            50 000kr                 
Bankkostnader 23 671kr            18 211kr          20 000kr            25 000kr                 
Forsikringspremie 1 209 151kr       1 151 478kr     1 151 000kr       1 301 000kr            
Kommunale avgifter 3 421 035kr       2 959 807kr     3 533 000kr       3 509 000kr            
Festeavgift 1 029 009kr       1 029 009kr     1 029 000kr       1 029 000kr            
Eiendomsskatt 316 750kr          103 628kr        104 000kr          308 000kr               
Andre driftskostnader Note 7 441 009kr          428 645kr        500 000kr          450 000kr               
Sum ordinære driftskostnader 12 620 967kr    13 806 085kr  13 236 000kr     13 737 000kr         

Resultat før finansielle
inn- og utbetalinger 3 084 270kr      1 047 109kr    2 087 000kr       3 139 000kr           

Finansielle inntekter/kostnader
Renteinntekter 13 570kr            13 188kr          -kr                  -kr                      
Renteutgifter 1 557 709kr       1 344 871kr     1 352 000kr       1 352 000kr            
Netto finanskostnder -1 544 139kr     -1 331 683kr   -1 352 000kr      -1 352 000kr          

Kontantinnbetalinger felleslån 391 791kr          -kr               -kr                  -kr                      

Årsresultat Note 8 1 931 922kr      -284 574kr      735 000kr          1 787 000kr           

Overføringer:
Overført til vedlikeholdsfond 513 276kr          256 638kr        513 000kr          513 000kr               
Overført til/fra annen egenkapital 1 418 646kr       -541 212kr      
Sum overføringer 1 931 922kr      -284 574kr      

Avdrag Note 8 2 051 330kr       1 920 549kr     2 124 000kr       2 124 000kr            
X-ord avdrag v/nedbet felleslån 391 791kr          -kr               

2 443 121kr      1 920 549kr     



BORETTSLAGET VEITVEDT HAGEBY 

BALANSE

Eiendeler
Anleggsmidler 2019 2018
Bygninger Note 1 14 038 919kr     14 038 919kr      
Rehabilitering Note 1 75 303 699kr     75 303 699kr      
Varige driftmidler/garasjeanlegg Note 1 43 500kr            43 500kr             
Sum anleggsmidler 89 386 118kr     89 386 118kr     

Omløpsmidler
Debitorer/andre fordringer 29 320kr            60 056kr             
Husleierestanse 52 450kr            99 848kr             
Depositum leie kontor 16 og 17 65 135kr            65 135kr             
Forskuddsbetalte kostnader 478 037kr          351 102kr           
Bankinnskudd Note 2 3 922 310kr       3 365 363kr        
Sum omløpsmidler 4 547 252kr       3 941 504kr       

Sum eiendeler 93 933 370kr     93 327 622kr     

Gjeld og egenkapital

Egenkapital
Andelskapital 16 300kr            16 300kr             
Avsatt vedlikeholdsfond 774 058kr          256 842kr           
Annen egenkapital 25 063 787kr     23 645 141kr      
Sum egenkapital 25 854 145kr     23 918 283kr     

Langsiktig gjeld
Borettsinnskudd 1 590 900kr       1 590 900kr        
Handelsbanken Note 3 64 439 995kr     66 883 116kr      
Sum langsiktig gjeld 66 030 895kr     68 474 016kr     

Kortsiktig gjeld
Forskuddsbetalt husleie 225 963kr          236 180kr           
Depositum tilbygg/boder 800 000kr          580 000kr           
Kreditorer 938 134kr          56 019kr             
Avsatt renter 76 080kr            60 103kr             
Skyldig skattetrekk 4 683kr              1 379kr               
Skyldig arbeidsgiveravgift m.v. 3 470kr              1 642kr               
Sum kortsiktig gjeld 2 048 330kr       935 323kr          

Sum gjeld og egenkapital 93 933 370kr     93 327 622kr     

Oslo, 12.02.20
         31.12.19

Tor-Erik Zetterstrøm /s/ Siw Kjørsvik /s/ Goran Huskovic /s/

Per Grøttan /s/



BORETTSLAGET VEITVEDT HAGEBY 

Noter til regnskap 2019

Regnskapsprinsipper

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

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

Hovedregel for vurdering og klassifisring av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler vurderes
til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Langsiktig
gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler, og omfatter i likhet med kortsiktig gjeld poster som forfaller til
betaling innen 1 år. Omløpsmidler vuderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsikt gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Leieavtaler balanseføres ikke.

Fordringer
Kundefordringer (krav på husleie) og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Anleggsmidler
Bygningene og rehabiliteringen er bokført til historisk kostpris og avskrives ikke. Styret har i
stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. note om vedlikehold.
Garasjeanlegget: borettslaget har inntil 2014 avskrevet investering i garasjeanlegg 1973
kr 145.000 med kr 14.500 årlig siden 2008. Styret er av den oppfatning at det ikke er behov for
avskrivning da det ikke foreligger risiko for verdifall. Restsaldo kr 43.500 avskrives ikke videre.

Note 2 Bankinnskudd
Husleiekonto 34 882kr               
Driftskonto 898 223kr             
Høyrentekonto 1 410 464kr          
Skattetrekkskonto 4 683kr                 
Vedlikeholdsfond 774 058kr             
Depositumskonto 800 000kr             

3 922 310kr          
Note 3 Langsiktig gjeld

Handelsbanken: Låneopptak kr 77.000.000 år 2014/refinansiert lånet i Nordea
Annuitetslån i Handelsbanken med flytende rente p.t. 2,7 % og vil være innfridd år 2043

Note 4 Andre inntekter
Refundert eiendomsskatt fra 2016 24 523kr               
Erstatning i forbindelse med skade 41 252kr               
Andre inntekter 246kr                    

66 021kr               

Note 5 Honorarer adv/teknisk 
Advokathonorar vedr. etterarbeid  etter rettssak 27 906kr               
Advokathonorar annen sak 29 250kr               

57 156kr               

Note 6 Vedlikehold
Bygning: serviceavtale brannvern/div beslag- og snekkerarb/fallsikring/taklekkasjer 612 109kr             
Garasjer: ombygg garasjeanlegg/nye porter/elektrisk arb 570 686kr             
Egenandeler v/skadesaker 50 000kr               
VVS: spylt tette avløp/nye ventiler/2 store rep vann og avløp VS 13 og R 6 B 1 185 069kr          
Uteanlegg: fjernet betongplatting/mont.gjerde/blomster/minimur/asfalt 218 480kr             
Elektrisk: div rep og feilsøk/mont utelampe/rep strøm lyktestolpe/utvendige varmekabler 98 542kr               

2 734 886kr          



BORETTSLAGET VEITVEDT HAGEBY

Fortsettelse noter til regnskap 2019

Note 7 Andre driftskostnader
Gårdsutstyr/driftsmateriell 8 848kr                 
Søppel- og containertømming/renhold søppelkasser 78 289kr               
Kopiering 6 562kr                 
Kontorkostnader v/styret 27 842kr               
Husleieservice 109 425kr             
Telefonkostnader 11 968kr               
Rekvisita, porto m.v. 11 027kr               
Dugnad 13 502kr               
Oppmerksomheter/støtte 17. mai Veitvet Skole 13 591kr               
Velferdsmidler/Sosiale utg. 69 460kr               
Flaggheising år 2018 og 2019 50 000kr               
Annonser 1 594kr                 
Kontingent Huseiernes Landsforbund og Bjerke Storvel 3 335kr                 
Drift data-system i borettslaget 33 597kr               
Borttauingsavtale 1 969kr                 

441 009kr             

Note 8 Disponible midler
Disponible midler 1.1.19 3 006 181kr          
Resultat 31.12.19 1 418 646kr          
Låneopptak -kr                     
Avdrag lån -2 443 121kr         
Avsatt vedlikeholdsfond 517 216kr             
Avskrivning -kr                     
Endring i disponible midler -507 259kr            
Disponible midler 2 498 922kr          
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Til generalforsamlingen i BORETTSLAGET VEITVEDT HAGEBY 

 

 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

 

Konklusjon 

Vi har revidert BORETTSLAGET VEITVEDT HAGEBYs årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 931 922. 

Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per 

denne datoen og noter til årsregnskapet inkludert oppstilling over endring av disponible midler, 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 2019, 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 forpliktelser 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, 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 hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 

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

 

Styrets og forretningsførers ansvar for regnskapet 

Styret og forretningsfører (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. 

 

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 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. 

mailto:post@unicrevisjon.no
http://www.unicrevisjon.no/


   

BORETTSLAGET VEITVEDT HAGEBY side 2 av 2 Revisors beretning 2019 

  

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 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 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 borettslagets regnskapsopplysninger i 

samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 

 

Andre forhold 

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.  

 

 

 

Oslo, 5. mars 2020 

Unic Revisjon AS 

 

 
Arild Breivold  

statsautorisert revisor 



Va lg kom iteens in nstillin g til gene ra lforcam lin gen i
Boretts la get Veitvedt Ha geby 2020

Dette er valgkomiteens enstemmige innstillingtil medlemmer i

Borettslaget Veitvedt Hagebys styre.

PA valg i 6r er styreleder (1 6r), nestleder (2 Ar), tre styremedlemmer (2 6r) og
to varamedlemmer (1 6r).

Per Grottan haretAr igjen av sin periode som styremedlem, og vi in n stiller derfor et
nytt styremedlem for 1 6r.

Styreleder (1 6r): Tor Erik Zetterstrom, Veitvebvingen 5 A
Nestleder (2 Ar): Per Grottan, Veitvetveien 24 B
Styremedlem (2 Ar): Marlene Dahlgren, Veituetsvingen 11A
Styremedlem (2 6r): Karin Skandsen, Grevlingveien 48 B
Styremedlem (2 6r): Magnus Johansen, Grevlingveien 66 B
Styremedlem (1 6r - for Per Grottan,, Amir Canic, Veitvebvingen 3 M
Varamedlem (1 ir): Per Barsnes, Veitvetsvingen 3 B
Varamedlem (1 ir): Sahar Hashemi, Grevlingveien 1A

lkke pi valg (1 ir igjen)
Styremedlem: Siw Kjorsvik, Grevlingveien 64 B

hn KvalheimAn dalena Cederl6f

Josephine Rydsted

Camilla Fraland Sramek



Valgkomiteens innstilling til genera lforsamlingen i
Borcttslaget Veitvedt Ha geby 2020

Dette er valgkomitreens enstemmige innstilling til medlemmer
i valgkomiteeen i Borettslaget Veitvedt Hageby.

Medlem (2 dr): Magdalena Cederldf, Grevlingveien 7 C
Medlem (2 Ar): Mehmet E. GUrsel, R6dyveien 23 A

lkke pi valg (1 ir igjen):
Medlem: Ingvar Sagbakken, Grevlingveien 12 A
Medlem: Josephine Rydstedt, Grevlingveien 7A
Medlem: Camilla Frsland Sramek, Veitvebvingen 2 D

(L-,zarf,ga*'-L_
Camilla Froland Sramek

Valgkomiteen

Ellen Torunn Kvalheim Andrbsen

Szkh
Ingvar Sdgbakken



Forslag 1 
Forslagsstiller: Stine Hæreid, Grevlingveien 17d 
Innsyn i tildeling av parkeringsplasser  
 
Jeg har stått i kø for å få tildelt parkeringsplass siden 28.09.16. I epost fra styret datert 
26.08.18 innehadde jeg plass nummer 7 i køen. I epost datert 07.02.19 innehadde jeg plass 
nummer 2 i køen.  

    Den 02.12.19 tok jeg igjen kontakt for å sjekke min plass i køen. Da får jeg beskjed om at jeg 
er nummer 13. Jeg lurer på hvordan jeg har rykket bakover i køen? Jeg ringte til Per Grøttan 
og han sier han har gjort en feil. Jeg sier da må han rette opp i dette, men det eneste han 
kan gjøre er å flytte meg opp til nummer to på listen. 

    Jeg etterspør innsyn i systemet, men han svarer at det finnes ikke annet system en han sin 
liste. Den 07.02.20 får jeg e-post fra Per Grøttan om at han har hatt datakræsj. Det virker 
rimelig tynt å komme med dette to måneder etter jeg tok kontakt, og det var heller ikke 
tema da vi snakket på telefonen 02.12.19. Hadde datakræsj vært årsaken til feilen hadde 
dette kommet opp da. Han sa selv på telefonen at det var en feil, datakræsj var ikke 
årsaken.  

    Dette er grunnen til at jeg nå ber om innsyn i hvordan tildeling forgår. Jeg vil og vite om det 
har blitt tildelt parkeringsplasser i tidsrommet februar 2019 til desember 2019. Dersom noen 
feilaktig har kommet foran meg i køen og har fått tildelt plass, ber jeg om at dette rettes opp 
i og at jeg tildeles plassen jeg skulle hatt krav på. Så vidt jeg kan se har det siste året skjedd 
endringer på de tildelte parkeringene.  

   Jeg har riktignok blitt flyttet til nummer en i køen nå, men stiller meg tvilende til hva slags 
system styret har på tildeling. 
I styret sine vedtekter det at det skal være en parkeringskomite, for meg ser det ut som at 
det bare er en person som sitter med tildeling. Listen over tildeling av parkering bør være 
synlig for alle beboere. 
 
Innstilling fra styret: 
Styret tar saken til etterretning, og vil fortsette å jobbe kontinuerlig med rutinene. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret bestreber seg på å forbedre rutinene. 
 
 
Forslag 2 
Forslagsstiller: Stine Hæreid, Grevlingveien 17d 
Svartid styret 
 
Hva er akseptabel svartid fra styret på saker?  
Så vidt jeg kan lese fra tidligere generalforsamlinger er svartiden maks to uker. Jeg sendte 
henvendelse til styret 02.12.19, denne ble først besvart 14.01.20, da etter gjentatte 
purringer. Jeg sendte svar med nytt spørsmål 16.01.20, dette ble ikke besvart i det hele tatt. 
Det var heller ikke mulig å oppnå kontakt pr. telefon, kun med styreleder, som sa jeg kunne 
håpe å få et svar før sommeren og adresserte problemet med svartid til andre i styret. 
 



Innstilling fra styret: 
Vi ønsker å være et inkluderende styre, og at beboerne i borettslaget skal føle at man blir 
hørt og tatt på alvor. Det er en pågående prosess å redusere svartid og unngå at 
henvendelser overses. Styrevervet er ofte preget av dugnadsånd og frivillighet og stor 
arbeidsmengde, men styret vil bestrebe seg på å etterleve og svare så raskt som mulig 
avhengig av hva henvendelsen gjelder. 
 
Det er kontortid hver første mandag i måneden, kl. 17.30 - 18.30, hvor alle beboere har 
mulighet å komme. 
 
Saken fra Stine Hæreid inneholder ikke en innstilling, men er et spørsmål til 
generalforsamlingen og tas derfor til orientering. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
Forslag 3 
Forslagsstiller: Stine Hæreid, Grevlingveien 17d 
Midlertidig parkeringsplass 
 
Jeg fikk vite pr. telefon 02.12.19 at plass nummer 25 er en midlertidig parkering, og at denne 
skulle bli ledig over jul. Hva er kriteriene for å disponere denne? Da jeg ser at denne er i bruk 
av og til. 
 
Innstilling fra styret: 
Riktig at P-plass nr. 25 ikke har noen fast bruker, men benyttes blant annet av 
hjemmesykepleien, håndverkere og varelevering siden det ikke er tillatt å parkere mellom  
P-plass 23 og søppelplassen. Blir litt trangt for søppelbilene og særlig nå etter at vi fikk større 
glasskontainer.  
 
Forslag til vedtak: 
Det gis midlertidige tillatelser etter søknad av styret til å bruke parkeringsplass nr. 25. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
Forslag 4 
Forslagsstiller: Stine Hæreid, Grevlingveien 17d 
Referatføring av styremøter 
 
Det bes om at alle styremøter referatføres og publiseres på borettslagets nettsider.  
 
Innstilling fra styret: 
Alle styremøter referatføres. Styreprotokoller har en form som ikke egner seg for allmenn 
distribusjon. For de som ikke har vært med på diskusjonene faller nyansene bort. Beboerne 



får ikke helheten i problemstillingene og sakene som har vært drøftet i styret. Styret 
behandler også personsensitive saker og en sladding av ”navn og nummer” vil i mange 
tilfeller ikke være tilfredsstillende. For å bedre kommunikasjonen i borettslaget vil styret 
informere på borettslagets hjemmeside om aktuelle saker styret arbeider med. Dersom 
enkeltbeboere i visse saker ønsker å se styreprotokollen som behandler den aktuelle saken, 
kan de ta kontakt med styret og få en gjennomgang av styrets behandling og vedtak.  
   
Forslag til vedtak: 
Forslaget fra Stine Hæreid i Grevlingveien 17d avvises.  
 
 
Forslag 5 
Forslagsstiller: Maria og Øyvind Lind Kvanmo, Rådyrveien 20a 
Spørsmål om regler for balkongdører 
 
Vi forelegger med dette spørsmål om regler for balkongdører til behandling på ordinære 
generalforsamling. 23. mars. 
 
Bakgrunn for forslaget: 
Vi søkte borettslaget om å bygge ut vår andel den 21. mars 2019. Styret innvilget søknaden 
og plan- og bygningsetaten ga byggetillatelse den 16. august 2019. På tegningene som lå til 
grunn for både styrets og plan- og bygningsetatens behandling, var det tegnet inn en 
balkongdør med glass i full høyde. Det er en slik dør som også er montert hos oss. 
Bakgrunnen for valg av balkongdør var lysforholdene. 
 
Sammendrag av saken så langt: 
Den 5. november tok Per Grøttan, som styremedlem, direkte kontakt med vår entreprenør 
og ga muntlig beskjed om at balkongdøren måtte byttes fordi den ikke var i henhold til 
reglene i borettslaget. Entreprenøren videreformidlet dette til oss og vi tok da kontakt med 
styret pr epost. Bakgrunnen for at vi tok kontakt med styret om dette er todelt. For det 
første er den monterte døren i tråd med godkjente tegninger. For det andre kunne vi ikke 
finne noen regel for utforming av balkongører. I fravær av en slik regel er det rimelig å anta 
at det er godkjente tegninger som gjelder.  
 
Styret svarte på vår e-post den 8. november og vi siterer direkte fra styrets e-post til oss:  
 
«Hjemmelsgrunnlaget for verandadøra:» 
 
I beboerheftet Punkt 3 underpunkt 6 Utførelsen står det blant annet: ”Utbygger skal påse at 
entreprenøren følger de tegninger og vilkår som følger av godkjennelsen. Videre skal 
utbygger påse at nybygget får samme trappeløsninger og fasadeuttrykk som resten av 
borettslaget”.....osv. Bare se rundt i borettslaget så ser du dørløsningen.»  
 
Styret viser her ikke til noen konkret regel om utforming av balkongdører, men en generell 
regel som tilsier at utbygging skal skje i samsvar med godkjente tegninger og fasadeuttrykk i 
resten av borettslaget. Som det er beskrevet over, er altså vår balkongdør i samsvar med de 
tegninger som både borettslaget og plan- og bygningsetaten har godkjent.  



Det andre vilkåret styret viser til er en mer generell og skjønnsmessig regel om 
fasadeuttrykk. Her er imidlertid ikke styret mer presis enn å vise til at vi som beboere må se 
hva som ellers er gjort i borettslaget. Vi anerkjenner selvsagt styrets rett og plikt til å påse at 
regler i laget følges og fulgte derfor styrets beskjed om å se hva som ellers finnes av 
balkongdører i borettslaget. Styret har ikke på noe tidspunkt gitt noen mer konkret 
beskrivelse av hvordan en balkongdør i Veitvet hageby skal se ut. Det nærmeste vi kommer 
er en muntlig angivelse til vår entreprenør om at alle balkongdører må ha brytning på 
midten. Etter en kort runde i deler av borettslaget og uten å gå inn i folks hager, fant vi en 
betydelig variasjon i balkongører. Det er stor variasjon både når det gjelder bredde og 
utforming. Det er mange som har dører lik vår og det er også en god del som har vesentlig 
bredere dører slik som f.eks. skyvedører. Det mest relevante i vårt tilfelle er at det allerede 
finnes identiske balkongdører i samme rekke. Med andre ord har vi montert dør av samme 
type som allerede finnes på fasaden. Det er vanskelig å se at det å montere en dør som er 
identisk med det som allerede finnes på fasaden skulle endre fasadeuttrykket.  
 
Vi skrev derfor på nytt til styret den 9. november og redegjorde for våre observasjoner i tråd 
med styrets beskjed om å se på hva som ellers finnes i borettslaget. Styret svarte på denne 
eposten samme dag. Vi siterer svaret fra styret i sin helhet her:  
 
«Det er helt riktig at det er noen ”feilaktige terrassedører” rundt om i borettslaget.  
 
Årsaken til avvikene vil jeg ikke spekulere i. Nå er reglene her og styret er, av årsmøtet, satt 
til å håndheve gjeldende regler. Styret kan ikke godkjenne avvik.  
 
Din ankemulighet er å sende søknad til årsmøte om å få beholde døra slik den nå er. Denne 
søknaden må være styret i hende innen 15. februar 2020. Jamfør beboerheftet § 13 nest siste 
ledd.  
 
Vennlig hilsen  
For  
Styret Vetvedt Hageby  
Per Grøttan»  
 
Som det fremgår av sitatet over, forholder ikke styret seg til realitetene. De forholder seg 
heller ikke til sine egne uttalelser eller sine tidligere vedtak. Det er ganske arrogant å bare 
helt generelt vise til at det finnes både regler og et styre i borettslaget. Begge deler er 
åpenbart, men ingen av delen er et argument for at styret bare kan finne på regler eller gi 
tilfeldige pålegg til beboere. Som beskrevet tidligere har vi all respekt for at styret er satt til å 
håndheve reglene i borettslaget. Vi anerkjenner også at styret må utøve skjønn og at dette 
er krevende. Det er imidlertid et minstekrav at styret forholder seg etterrettelig. For det 
første innebærer det at styret må kunne vise til aktuelle regler når de gir beboere pålegg. I 
saker eller regler som krever skjønnsmessige vurderinger kan dette selvsagt være krevende. 
Da må et minstekrav være at styret ikke forskjellsbehandler beboere og at styret forholder 
seg til sine egne vedtak. Det er ikke for mye forlangt at styret aksepterer at vi monterer en 
balkongdør helt i tråd med de tegningene som styret selv har godkjent.  
 
Styret skriver videre i den siterte e-posten at vi kan anke til årsmøtet. Dette er utfordrende. 



Det er åpenbart at styret ikke kan dispensere fra klare regler som generalforsamlingen har 
vedtatt. Dispensasjon fra slike regler er det bare generalforsamlingen som kan gi. I denne 
saken klarer imidlertid ikke styre og vise til hvilken regel det er vi skal be om dispensasjon 
fra. Det er vanskelig å be om dispensasjon fra en regel som ingen klarer å finne.  
Har vi en bestemt regel om balkongdører i Veitvet hageby? 
Siden verken vi eller styret finner noen regel om å be om dispensjon fra, må vi be 
generalforsamlingen om å avgjøre hvilke regler som gjelder.  
 
Det følger av borettslagsloven §§ 7-13 og 8-15 at verken styret eller generalforsamling kan 
forskjellsbehandle beboere. Samme regler må gjelder for alle beboere.  
 
Styret ser i denne saken bort fra sine egne vedtak og fremhever at det finnes en bestemt 
regel for hvordan balkongdører skal se ut. Styret klarer imidlertid ikke å vise til denne 
regelen. Det er derfor uklart hvordan balkongdører faktisk skal se ut. Styret er ikke mer 
presis enn å si at det finnes en del «feilaktige terrassedører.» Dette må åpenbart innebære 
at det finnes riktig dører, mens styret klarer altså ikke å vise til hvordan en riktig dør ser ut.  
 
Vår forståelse er at det ikke finnes en slik regel. Det er ikke det samme som at det er fritt 
frem. De generelle reglene om at utbygging må være i samsvar med godkjente tegninger og 
faseutrykk gjelder. Som beskrevet flere ganger er vår dør i samsvar med godkjente 
tegninger. Den er også identisk med eksisterende dører på samme fasade. Når styret da 
fortsatt fremhever at dette er en «feilaktig terrassedør», kan det bare bety at styret mener 
at det finnes en konkret regel selv om de nekter å vise til den.  
 
Denne saken burde selvsagt kunne vært løst uten å behandle den på generalforsamlingen. 
Det er dessverre slik at styret verken forholder seg til sine egne vedtak eller ønsker dialog 
med oss som beboere. Vi har da ikke annet valg en å legge frem en generell sak for 
generalforsamlingen.  
 
Vi ber derfor generalforsamlingen om å ta stilling til om det er slik at: 
 
 A. Vi har en konkret regel for utforming av balkongdører i Veitvet hageby.    
    Det er uklart hva denne regelen er. Konsekvensen av dette vil i alle  
   tilfeller være at alle som har hva styret omtaler som «feilaktige  
   terrassedører» må bytte disse. 
   
     Eller 
 
 B. Vi har ingen spesifikk regel for balkongdører. Det innebærer ikke at det er fritt  
   frem. innsetning av balkongdører og utbygging er fortsatt søknadspliktig. De  
    generelle reglene om at utbygging må skje i samsvar med godkjente tegninger  
   og det generelle fasadeuttrykket gjelder. Styret må i slike tilfeller påse at      
    tegningen ikke bryter vesentlig med fasadeuttrykket. Det er verdt å bemerke  
     at plan- og bygningsetaten også gjør en slik vurdering. I alle tilfeller må  
    beboere da kunne bygge ut i samsvar med de tegningene som er godkjent.  
 
 
 



 
Innstilling fra styret: 
Vi ser at reglementet rundt terrassedører har vært uklart, men styret foreslår til 
generalforsamlingen å klargjøre retningslinjene, se forslag nr. 14: 
 
Styret innstiller på at de tekniske kravene spesifiseres med følgende tilleggsendring: 
«Terrassedør skal være 80 cm med klart vindu i øvre halvdel.» 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag nr. 14 legges inn i eksiterende retningslinjer. 

 
 
Forslag 6 
Forslagsstiller: Torstein Brandseth, Grevlingveien 22a 
Forslag om beboerparkering 
 
Ønsker å melde inn forslag om beboerparkering i borettslaget, da det er sprengt kapasitet i 
gatene. Enkelte boliger okkuperer både 2 og 3 biler. Dette går utover alle. Med 
beboerparkering må alle klare seg med én bil, men til gjengjeld slipper vi alle å lete hele 
Veitvet gatelangs etter parkering. Det foreslås å stemme over om borettslaget skal melde 
ønske om beboerparkering til Bydelen. Pris for beboer-årskort må da innhentes og 
presenteres av styret i forkant. 
 
Innstilling fra styret: 
Målet med innføring av beboerparkeringsområder er å sikre best mulig tilgjengelighet til 
offentlige parkeringsplasser for de som bor i Oslo. Ordningen skal også redusere 
arbeidsreiseparkering og dermed bedre miljøet og luftkvaliteten. 
 
Når et område får beboerparkering vil eksisterende gratis offentlig gateparkering 
avgiftsbelegges. Området skiltes og det settes ut P-automater. I tillegg plasseres det også ut 
P-infoskilt som viser vei til nærmeste automat. Andre parkeringsplasser, for eksempel HC-
parkering eller avgiftsparkering, blir i hovedsak ikke endret.  
 
Det er bydelsutvalgene i bydelene som beslutter om bydelen skal ha beboerparkering og i 
hvilke gater. Generelt følger beboersonene bydelsgrensene. Enkelte bydeler har bestemt at 
beboerparkering kun skal innføres i gitte områder eller gater. 
 
Gjester og andre besøkende kan parkere på plasser skiltet med beboerparkering mot å 
betale avgift. 
 
Man kan søke om beboerparkering hele året. Det er ingen begrensning i antall 
beboerparkeringstillatelser som blir innvilget i et område. 
 
 
 
 



Bensinbil, dieselbil, hybridbil, ladbar hybridbil: 3600 kroner for ett år 
• El-bil (helelektriske): 600 kroner for ett år 
• Motorsykkel og moped: 1800 kroner for ett år 
• Hydrogenbil og el-varebil: gratis 
• El-motorsykkel og el-moped: 300 kroner for ett år 

 
Avtalen er gyldig i ett år fra den datoen man betaler. Er man student er avtalen gyldig for ett 
semester av gangen, og det må søkes om ny tillatelse hvert semester. Man står fritt til å si 
opp avtalen når man vil. Man kan velge å betale hele beløpet samlet eller månedlig 
delbetaling. Har man valgt å betale hele beløpet med én gang får du refundert gjenværende 
beløp over 200 kroner. Har du valgt delbetaling gis ikke refusjon, men tillatelsen er gyldig ut 
perioden man har betalt for. 
 
Når man har betalt kan man parkere på alle plasser merket med beboerparkering i bydelen 
sin, og stå der uten tidsbegrensning. Tillatelsen gir ikke rett til reservert plass og man kan 
kun få én tillatelse per person. Man må fremdeles flytte bilen sin om bymiljøetaten for 
eksempel skal kjøre bort snø eller grave i gaten. 
 
De som leier parkeringsplass av borettslaget blir ikke berørt av dette, kun de som parkerer i 
offentlig gate.  
 
Borettslagets innstilling: 
Styret ønsker en avstemming om beboerparkering er ønsket av beboerne. 
 
Forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen stemmer om beboerparkering i borettslaget er ønskelig. 
 
 
Forslag 7 

Forslagsstiller: Kjersti Elise Lien, Rådyrveien 20b 
Solcellepanel ved oppgradering av takene 
 
Borettslaget Veitvet Hageby vil bli nødt til å gjøre noe med takene. Med tanke på endret 
klima bør borettslaget sette fokus på å gjøre dette så miljøvennlig som mulig. Slik det ser ut i 
dag er solcellepanel et miljøvennlig alternativ. Når vi en gang skal skifte tak, må borettslaget 
bruke solcellepanel (eller et annet miljøvennlig alternativ) der dette er mulig. Borettslaget 
bør her benytte seg av ekstern ekspertise for å vurdere miljøgevinst og kostnad. 
 



 
Borettslaget innstilling: 
Styret vil ta det med i vurderingen når takene skal oppgraderes. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret vil vurdere saken ved oppgradering av takene. 

 
Forslag 8 

Forslagsstiller: Kjersti Elise Lien, Rådyrveien 20b 
Felling av trær 
 
Det felles i dag mange trær i borettslaget, og det kan gå ut over klima og miljø. Når trær 
felles fordi de er råtne og utgjør en fare, bør det plantes nye trær som erstatning for disse. 
Generelt bør borettslaget føre en mer restriktiv linje når det gjelder felling av trær og søke 
nødvendig kompetanse for å ivareta borettslagets trær og øvrig beplantning.  

 
Borettslaget innstilling: 
Styret vil ta det til etterretning, og vil foreta løpende vurderinger. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret vil foreta løpende vurdering. 
 
 
Forslag 9 
Forslagsstiller: Solveig Nærum, Rådyrveien 30c 
Åpenhetskultur i Borettslaget Veitvedt Hageby 
 
Jeg har i alle år hatt tillit til styret og arbeidet de har gjort. I de siste årene har det vært 
utført mange forbedringer som oppgradering av lekeplassene, nye postkasser og nye 
søppelkasser som har vært veldig bra.  
 
På og etter generalforsamlingen i fjor kom det fram en taushetskultur, da det ble stilt 
spørsmål om avtaler og innhold i de enkelte poster i regnskap eller budsjett. Styret og 
forretningsfører begrunnet at de ikke kunne svare, med at de ikke hadde mulighet til å 
svare på grunn av taushetskravet på personopplysninger.  

For meg er det uforståelig at opplysninger i et regnskap eller budsjett kan være 
underlagt taushetsplikt. Et regnskap er et resultat av virkeligheten/sannheten av 
inntekter og kostnader, og et budsjett er mal for fremtidige inntekter og kostnader. 
Det er en selvfølge at det stilles spørsmål og kontrolleres i ettertid. Hvis styret er av en 
annen mening, ber jeg om en begrunnelse for dette.  
 



Jeg mener at åpenhet må være hovedfokus for et styre. Jeg har vanskeligheter med å 
forstå hvilke/hva slags personopplysninger eller forretningshemmeligheter styret her 
sikter til, og ber om at styret klargjør dette.  
 
Forslag: 

-  Styret skal ha full åpenhet når det gjelder regnskap og avtaler av økonomisk  
   art som styret inngår på vegne av borettslaget.  
-  Regnskap og noter må gi et korrekt bilde av status i borettslaget.  
-  Regnskapet må være korrekt i henhold til avtaler, regler og retningslinjer.  
-  Det må kunne stilles spørsmål om regnskapet, slik at evt. feil/misbruk kan   
   oppklares.  
-  Hvis en beboer har spørsmål, må det sendes skriftlig til styret og besvares av  
   styret.  
-  All erfaring viser at mer informasjon gir mer inspirasjon, trygghet og tillit.  
 
Jeg har tatt kontakt med personer som har styreverv i andre borettslag/sameier. 
Problemene som vi har, var ukjente for dem. Vi er i 2020 og de brukte Portalen 
BORI.BBL. Her ble informasjonen profesjonelt tatt vare på, og tilgang gitt etter hvilke 
rolle de hadde.  
 
Vi er et borettslag hvor alle eier en andel, - borettslaget er underlagt «Lov om 
burettslag». I tillegg har vi vedtekter og husordensregler. Det står ingenting der om 
begrensinger av innsyn eller hemmelighold av regnskapsopplysninger noen steder.  
 
Det er vi som eier Borettslaget Veitvet Hageby, og vi velger et styre og 
forretningsfører som skal administrere på vegne av oss.  
 
Borettslaget innstilling: 
Styret bestreber seg på til enhver tid å etterfølge lover og retningslinjer, og alle 
beboere har anledning til å tilskrive styret. Styret, forretningsfører og revisor sørger 
for at regnskapet er korrekt i henhold til lover, avtaler, regler og retningslinjer og 
generalforsamlingen godkjenner regnskapet. 
 
Forslag til vedtak: 
Forslagene anses ivaretatt. 
 
 
Forslag 10 
Forslagsstiller: Solveig Nærum, Rådyrveien 30c 
Intern kontroller i «Borettslaget Veitvedt Hageby»  

Informasjonen i innkallingen til generalforsamling, skal inneholde regnskap og noter 
som skal gi et helhetlig bilde av den økonomiske situasjonen og risikoen som ligger i 
borettslaget pr. 31.12. hvert år.  
 
I borettslaget er bokføringen satt bort til ekstern leverandør «Nordberg 
Eiendomsforvaltning AS». Det er helt vanlig i næringslivet å ha en intern kontroller som 



går gjennom regnskapene for å være trygg på at alt er korrekt oppfattet og bokført.  
 
Den som skal ha funksjonen som kontroller må ha god økonomikompetanse. 
Kontrolleren skal ha kunnskap og informasjon slik at vedkommende kan svare på 
spørsmål fra beboerne. Kontrolleren kan være et styremedlem eller en valgt beboer.  
 
Vi er i 2020 og vi beboere krever at våre spørsmål blir besvart. Nå har ikke beboerne 
mulighet til å få svar på sine spørsmål etter at «Innkallingen med informasjon» er sendt 
ut. Svar gis kun på Generalforsamlingen; der ligger problemet. Vi får ikke svar.  
 
Å få svar på spørsmål som blir stillet enten på forhånd eller på Generalforsamlingen, vil 
være den viktigste oppgaven til kontrolleren. Dette vil være et viktig bidrag for å skape 
tillit og trygghet.  
 
For at kontrolleren skal få den informasjonen som er nødvendig, må vedkommende ha 
mulighet å spille på lag med revisor når årsregnskapet ferdigstilles fra Nordberg. 
Kontrolleren skal ha tilgang til alle opplysningene som vedkommende har bruk for. I 
tillegg til å sjekke at Nordberg Eiendomsforvaltning AS har hatt lik oppfattelse av 
regnskapet og notene som styret i borettslaget.  
 
All erfaring viser at mer informasjon gir mer inspirasjon, trygghet og tillit.  
 
Vedlegg (for sak 9 og 10): Bakgrunn for mine forslag om åpenhet og en rolle som 
kontroller.  
 
Informasjonen som blir fremlagt på generalforsamlingen hvert år, skal inneholde 
regnskap og noter som skal gi et helhetlig bilde av den økonomiske situasjonen og 
risiko som ligger i borettslaget pr. 31.12. hvert år. Etter generalforsamlingen for 
2018 ble det skapt usikkerhet om regnskapet viser korrekt bilde av virkeligheten.  
 
Jeg er økonom og har 50 års erfaring i regnskap og økonomi på alle plan. Grunnen 
for mitt forslag nå er hva jeg opplevde når jeg prøvde å få svar på spørsmålene jeg 
stilte da forslaget til Solveig Liavik om å få ettergitt kr 603 000 som hun var dømt til 
å betale borettslaget, ble avvist. Det var ikke spor av de kr 603.000 i regnskapet for 
2018, og jeg var sikker på at de ikke var betalt. At det ikke skulle ha innvirkning på 
budsjettet for 2019 å få innbetalt kr 603.000 var uforståelig for meg. Etter de 
svarene jeg fikk og ikke fikk fra styret og etter hva som kom frem på møte hos 
Nordberg Eiendomsforvaltning AS, er det vanskelig for meg å ha full tillit til 
styret/forretningsfører.  
 
Jeg har behov for åpenhet og sikkerhet for at regler og retningslinjer var fulgt i 
2019. Derfor sendte jeg en anmodning til styret, der jeg ba om å få med en 
representant fra styret, til å gjennomgå regnskapet for 2019 sammen med meg. 
Svaret jeg fikk var at dette må tas opp på generalforsamlingen.  

Mitt behov var trygghet for at denne saken ikke er toppen av et isfjell, men en 
enkeltstående sak som trenger en forklaring om hensikten.  
 



Det som kom fram i gjennomgangen av informasjonen i notene og kontoutdrag på 
konto for «Advokathohorar» for 2016, 2017 og 2018, ga meg grunn til bekymring.  
 

For 2016. Her er det samsvar og tallene er korrekte. Informasjon om saken er også 
korrekt. 

For 2017. Advokathonorar er kr 0 i regnskapet og kr 0 i notene med ingen 
tilleggsinformasjon.  
På kontoen er det bokført kr 94.000,- som advokathonorar.  
Borettslaget mottok forsikringsutbetaling kr 234.000. Dette beløpet er delt slik at kr 
94.000 er inntektsført på kontoen advokathonorar, så saldoen der er kr. 0. Resten, kr 
124.000, er inntektsført på «Andre inntekter».  
Innkallingen til generalforsamlingen inneholder ingen opplysninger om disse 
transaksjonene eller informasjon om status på saken.  

For 2018 Advokathonorar 47.819. i regnskapet og 47.819 i notene, ingen 
tilleggsinformasjon.  
Kontoen inneholder ikke advokathonorar, men kostnader vedr. rettsaken som 
kopiering, reiseutgifter, revisjon, akustikk og honoraret til Nina og Tony. I tillegg er 
det inntektsført kr 119.056 som er innbetalt fra Adv. Mørch. Beløpet er borettslaget 
andel av innbetalingen fra S. Liavik etter dommen i Lagmannsretten på kr.603.000. 
Beløpet er betalt direkte til Adv. Mørch’s konto.30.07.18.  
 
I oppstillingen av totalkostnadene til borettslaget i saken mot S. Liavik er det satt 
opp kr. 495.500 i advokathonorar. Dette beløpet kan ikke gjenfinnes i regnskapet.  

Min bekymring er måten bokføringen er utført på og hvordan opplysninger er holdt 
tilbake. Dette er ikke bokføring som følger reglene for god regnskapsskikk.  
 
Styret forvalter våre penger, derfor er det viktig at det er tillit mellom beboere, styret 
og forretningsfører. Denne type bokføring er ikke tillitsskapende, tvert imot.  
 
Det er vi som eier Borettslaget Veitvet Hageby og for meg er det viktig at vi skal være 
trygge på at de som er valgt til å utføre jobben med å administrere borettslaget, gjør 
det på en profesjonell, ærlig og korrekt måte.  
 
Borettslaget innstilling: 
Forretningsfører fører regnskapet og revisor undersøker og godkjenner de økonomiske 
forholdene i borettslaget, det presenteres på generalforsamlingen der beboerne har 
anledning til å komme med sine synspunkter, og endelig godkjenning.   
 
Forslag til vedtak: 
Forslaget avvises. 
 
 



Forslag 11 
Forslagsstiller: Gro Wavik 
Valg og stemming av saker på Generalforsamlingen 
 
Ved stemming av saker på generalforsamlingen har jeg et forslag, med en enkel stemming 
med et lappesystem eller lignende. Flere synes det er vanskelig med håndsopprekning, der 
noen bemerker negativt på avgjørelser de tar. Dette har jeg selv erfart. Håper og ber om at 
dette blir tatt med i vedtektene. 
 
Borettslaget innstilling: 
Styret ser utfordringene ved stemming ved håndsopprekking, men tenker det ikke er 
praktisk å gjennomføre i samtlige saker. Beboere som på generalforsamlingen ønsker 
skriftlig votering, må gi beskjed på det i møtet. 
 
Forslag til vedtak: 
Beboere som ønsker skriftlig avstemning i spesifikke saker gir beskjed om det. 
 
 
Forslag 12 
Forslagsstiller: Styret 
Forslag til endringer vedtektenes § 9 Styret 
 
§9: Styret: Årsmøtet velger ikke nestleder. Andre og tredje avsnitt blir da: 
 
Styret velges av generalforsamlingen. Leder og tre (3) styremedlemmer velges det ene året, 
mens tre (3) styremedlemmer det andre. Funksjonstiden er 2 år. 

2 varamedlemmer velges for ett år av gangen. 
Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmene kan gjenvelges. 
Styret konstituerer seg selv. 
 
Borettslaget innstilling: 
Nestleder velges ikke av generalforsamlingen, men styret konstituerer seg selv. 
 
Forslag til vedtak: 
Endringen av vedtektenes § 9 godkjennes og tas inn i de ordinære vedtektene. 
 
 
Forslag 13 
Forslagsstiller: Styret 
Forslag til endringer i husordensreglenes § 9 
 
Husordensregler: Indre orden §9 er uaktuell og bør strykes: 

«I leiligheter hvor utskiftingen til H-vinduer ikke er foretatt må det i vinterhalvåret 
alltid benyttes dobbeltvinduer.» 
 



Borettslaget innstilling: 
Vindustypen finnes ikke lengre i borettslaget, og tas ut fra husordensreglene. 
 
Forslag til vedtak: 
Endringen av husordensreglene § 9 godkjennes. 
 
 
Forslag 14 
Forslagsstiller: Styret 
Forslag til endringer i tekniske krav for nye tilbygg, punkt 9 
 
Tekniske krav til nybygg: punkt 9 tilføyes (mangler i dag): 
«Terrassedør skal være 80 cm med klart vindu i øvre halvdel.» 
 
Begrunnelse: Pr. i dag ikke klart nok beskrevet for å pålegge dette, noen (ca 20 %) har satt 
inn dør med helt glass. 
 
Borettslaget innstilling: 
Styret innstiller på at de tekniske kravene spesifiseres med følgende tilleggsendring: 
«Terrassedør skal være 80 cm med klart vindu i øvre halvdel.» 
 
Forslag til vedtak: 
Endringen av tekniske krav for nye nybygg godkjennes og tas inn i retningslinjene. 
 
 
Forslag 15 
Forslagsstiller: Styret 
Forslag til endringer i tekniske krav for nye tilbygg, punkt 8 
 
TEKNISKE KRAV TIL NYE TILBYGG: Tillegg til punkt 8: 

«Takrenner, endelokk, opphengskroker og utløpsstuss, takfotbeslag og vannbordbeslag skal 
være sort. Nedløpsrør, bend og fester skal være kvit.» 

Begrunnelse: Ikke klart nok beskrevet slik at flere ser på andres feil og monterer feil  
farge (kvit). Litt i seneste laget å påpeke dette under befaring, og det må skiftes ut. 
 
Borettslaget innstilling: 
Styret innstiller på at de tekniske kravene spesifiseres med følgende tilleggsendring: 
«Takrenner, endelokk, opphengskroker og utløpsstuss, takfotbeslag og vannbordbeslag skal 
være sort. Nedløpsrør, bend og fester skal være kvit.» 
 
Forslag til vedtak: 
Tilleggsendringen av tekniske krav for nye nybygg godkjennes og tas inn i retningslinjene. 
 
 



Forslag 16 
Forslagsstiller: Styret 
Forslag til endringer i retningslinjer for innredning og deling av kjellere i borettslaget, 
punkt 3 
 
Noen starter som vanlig kjeller og endre til hybel/hybelleilighet. 
 
Borettslaget innstilling: 
Entredør til andel er å beregne som hovedentre. Hvis eier oppretter hybelleilighet skal det til 
enhver tid være mulighet for adkomst til hybel fra hovedentre. Det er i midlertidig mulig å 
sette inn kjellerdør for å sikre en trygg rømningsvei.  
 
Borettslaget innstilling: 
Styret innstiller at punkt 3 i retningslinjene for innredning og deling av kjeller strykes: 
«Gjelder kjellerdør med egen inngang til hybel/hybelleilighet.» 
 
Forslag til vedtak: 
Endringen for innredning og deling av kjellere godkjennes og tas inn i retningslinjene. 
 
 
Forslag 17 
Forslagsstiller: Styret 
Forslag til endringer i retningslinjer for bygging av utebod, punkt 1 

 
Kap 9: Retningslinjer for bygging av utebod:  
 
Tillegg til punkt 1 : 

«Styret kan gi tillatelse til krymping opp til 25 % i største høyde, lengde og bredde. 
Takvinkelen må beholdes og reduksjonen i % må være lik for høyden, lengden og bredde.» 
 
Begrunnelse: Noen ganger ønsker beboer mindre bod. Beliggenheten kan være slik at boden 
vil bli for ruvende i bebyggelsen og at den bygges i nærheten av eldre, mindre boder. 
 
Borettslaget innstilling: 
Styret innstiller at punkt 1 i retningslinjene for bygging av utebod tillegges:  
«Gjelder kjellerdør med egen inngang til hybel/hybelleilighet.» 
 
Forslag til vedtak: 
Endringen for bygging av utebod godkjennes og tas inn i retningslinjene. 
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1. VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET VEITVEDT HAGEBY 
 

Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 23. februar 1962. Endret i ekstraordinær 
generalforsamling 29. mars 1976, i ekstraordinær generalforsamling 6. desember 
1977, i ordinær generalforsamling 25. mars 1985, i ekstraordinær generalforsamling 
23. oktober 1991, i ordinær generalforsamling 31. mars 1998, i ekstraordinær 
generalforsamling 25. oktober 2005, i ordinær generalforsamling 25. mars 2009, i 
ordinær generalforsamling 14. april 2010, i ordinær generalforsamling 8. april 2014, i 
ordinær generalforsamling 31. mars 2016, i ordinær generalforsamling 12. mars 
2018, og i ordinær generalforsamling 14. mars 2019. 
 
 

§ 1. 
Navn, formål og forretningskontor 

Borettslaget Veitvedt Hageby er et andelslag hvor medlemmene ikke har personlig 
ansvar for lagets forpliktelser overfor tredjemann. Borettslagets formål er å skaffe 
andelseierne bolig ved å overta og administrere de ferdige bygg på festet tomt,  
gnr. 89 bnr. 7 i Oslo og å leie ut boliger til andelseierne. Borettslagets 
forretningskontor er i Oslo. 
 
Laget har dessuten som formål å føre opp andre bygg enn boligbygg (herunder 
garasjer) når de skal nyttes til felles formål for andelseierne, eller når utleie av 
lokalene i slike bygg skal skje i sammenheng med lagets øvrige virksomhet.  
 
 

§ 2. 
Andeler og andelseiere 

Borettslaget består av 326 andeler. Hvert medlem har tegnet en andel pålydende  
kr. 50,-, som ikke gir utbytte. Ingen kan eie mer enn én andel. 
 
Bare fysiske personer kan være andelseiere i borettslaget. Andre enn ektefeller eller 
personer som i minst to år naturlig har utgjort en husstand, kan ikke erverve andel i 
fellesskap på annen måte enn ved arv. Har man flere arvinger i fellesskap, kan laget 
pålegge arvingene å overdra andelen med borettsinnskudd til en person som styret 
kan godkjenne. 
 
Register over hjemmel til borettslagets andeler og panteheftelser i disse, føres av det 
offentlige borettslagsregisteret.  
 
 

§ 3. 
Overføring av andel 

En andelseier har rett til å overdra sin andel når ikke annet er bestemt i vedtekter 
eller i lov. Overdragelsen skjer ved registrering i borettslagsregisteret.  
Den som erverver en andel må godkjennes av styret for at ervervet skal bli gyldig 
overfor laget. Godkjennelsen må foreligge før innflytting kan finne sted.  
Styret kan delegere godkjennelsesmyndigheten. 
 
Godkjennelse skal nektes dersom ervervet er i strid med vedtektene eller lov om 
borettslag. Godkjennelse kan ellers bare nektes når det er saklig grunn til det. Nektes 
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godkjenning skal både selger og kjøper gis skriftlig melding om dette innen 20 dager 
fra søknad ble mottatt. 
I meldingen skal gis opplysning om grunnen til avslaget og at dette er endelig dersom 
søksmål ikke blir reist innen 30 dager etter at meldingen er mottatt.  
 
Hvis styret ikke gir melding innen fristen, er erververen å anse som godkjent. 
Godkjenning kan trekkes tilbake innen ett år dersom opplysninger av betydning for 
godkjenningen er uriktige eller holdt tilbake, og erververen har eller burde hatt 
kjennskap til dette. 
 
For arbeid med eierskifte og evt. godkjenning, kan borettslaget ved forretningsfører 
kreve et vederlag på fire ganger rettsgebyret av den som avhender andelen. 
   
 

§ 4. 
Boretten 

Hver andel gir enerett til bruk av én bolig i laget og rett til å nytte fellesarealet til det 
de er vanlig brukt til.   
Boretten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig skade eller ulempe for 
andre.  
Fellesanleggene må ikke nyttes slik at andre hindres i den bruk av anleggene som er 
avtalt eller forutsatt. 
Andelseieren kan si opp boretten med frist på minst 6 måneder, jfr borettslagsloven 
§5-21. 
 
Med godkjenning fra styret kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre 
for opp til tre år dersom andelseieren selv eller en person som er medlem av 
husstanden og som er andelseierens ektefelle, samboer eller slektning i rett opp- 
eller nedstigende linje eller fosterbarn, har bodd i boligen i minst ett av de siste to 
årene. Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til 
det. Godkjenning kan alltid nektes dersom brukeren selv ikke kunne blitt andelseier, 
eller tidligere er blitt nektet dette. 
 
Andelseieren kan ellers med godkjenning fra styret overlate bruken av hele boligen 
dersom: 

1. Andelseieren er en juridisk person, eller 
2. Andelseieren skal være borte midlertidig som følge av arbeid, utdanning, 

militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner, eller 
3. Minst én av husstandsmedlemmene som overtar bruken, er andelseierens 

ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av 
andelseieren eller dennes ektefelle, eller 

4. Det gjelder bruksrett som noen har krav på etter ekteskapsloven § 68 eller 
husstandsfelleskapsloven § 3 andre ledd 

 
Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. I 
tilfellene som er nevnt i punktene 1 til 4, kan godkjenning nektes dersom brukeren 
ikke kunne blitt andelseier, jfr. borettslagsloven § 4-4. 
 
En andelseier som selv bor i boligen, kan overlate bruken av deler av boligen til 
andre. 
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Ved vurderingen av om det foreligger saklig grunn, har styret rett til å kreve fremlagt 
opplysninger om den eller de som skal overta bruken av boligen. Har laget ikke sendt 
svar på en skriftlig søknad om godkjenning av ny bruker av boligen innen én måned 
etter at søknaden er kommet til laget, skal brukeren regnes som godkjent. 
 
 

§ 5. 
Andelseiers vedlikeholdsplikt 

Andelseieren skal holde boligen i forsvarlig stand og plikter selv å sørge for forsvarlig 
indre vedlikehold. Styret eller den det bemyndiger har rett og plikt til å foreta 
inspeksjon av leilighetene og kan pålegge andelseieren å utbedre eventuelle skader 
eller om nødvendig la skaden bli utbedret for andelseierens regning. 
 
Andelseieren skal vedlikeholde innside av ytterdører, vinduer, alle innvendige rør, 
ledninger og annet inventar, utstyr, apparater og innvendige flater i boligen. Innsiden 
av balkongene skal også vedlikeholdes av andelseieren.  
Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon eller utskiftning av rør, 
ledninger, inventar, utstyr, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og 
himlingsplater, skillevegger, listverk, skaper, benker og innvendige dører og vinduer 
med karmer, men ikke utskiftning av opprinnelige vinduer og opprinnelige ytterdører 
til boligen, eller reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende 
veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende 
konstruksjoner. Andelseier har ansvar for vedlikehold og utskiftning av sluk. 
 
Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade. 
 
Unnlatelse av å foreta det vedlikehold som er nødvendig for å bevare eiendommens 
verdi eller å avverge ulemper er å anse som mislighold av andelseierens forpliktelser 
overfor borettslaget, og kan medføre erstatningsansvar, jfr. borettslagsloven § 5-15. 
Andelseier er ansvarlig for at de arbeider han/hun skal utføre er i samsvar med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter, og at arbeidene holder god håndtverksmessig 
standard. 
 
Andelseierne plikter også sørge for at det areal som er blir tillagt dennes leilighet 
holdes ryddig og stelt og vedlikeholdt. Andelseier plikter å rette seg etter pålegg fra 
styret om opparbeidelse og vedlikehold av de tillagte arealer. Andelseierne må ikke 
uten styrets samtykke foreta inngjerding av arealene. 
 
Andelseierne må ikke uten samtykke fra styret, foreta utvendig maling eller annet 
utvendig vedlikehold av bygningene. De er dog berettiget til å male vinduer og dører i 
den farge som er fastsatt for disse. Styret kan pålegge andelseierne å male utvendig 
trapp.  

 
 

§ 6. 
Borettslagets plikter 

Borettslaget skal: 
 
a) Vedlikeholde og forvalte de delene av bygningene og eiendommen som ikke er 
underlagt andelseiernes vedlikeholdsplikt, herunder grøntarealer, beplantninger, 



5 
 

veier, lekeplasser, biloppstillingsplasser og fellesinnretninger av enhver art 
 
b) Utskiftning av boligenes ytterdører og vinduer skal besørges av borettslaget 
 
c) Borettslaget skal vedlikeholde felles rør, ledninger, kanaler og andre felles 
installasjoner som går gjennom boligene. Laget har rett til å oppføre slike 
installasjoner i boligene dersom dette ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren  
 
 

§ 7.  
Forandringer av bygning eller bolig 

Andelseierne må ikke foreta utvendige bygningsmessige forandringer eller oppføre 
tilbygg uten på forhånd å ha innhentet samtykke fra styret eller generalforsamling. 
Andelseier må heller ikke foreta kjellerdeling, anlegge egen parkeringsplass, sette 
opp parabolantenne, varmepumpe, anlegge plattinger/terrasser eller bygge bodhus 
uten forutgående samtykke fra styret.  
 
Særlige retningslinjer for div. tiltak 
Det er i borettslaget etablert særskilte retningslinjer for bygging av tilbygg, deling og 
innredning av kjeller, bygging av utvendig bod, oppsetting av parabolantenne og 
varmepumpe, samt anleggelse av plattinger/terrasser og egen parkeringsplass. 
Styret er tillagt fullmakt til å gi samtykke til søknader som er iht. disse retningslinjene.  
For alle slike tiltak skal andelseieren innhentet nødvendig samtykke fra styret og evt. 
offentlig godkjenningsmyndighet, og ha deponert evt. depositum før igangsettelse.   
 
For tilbygg er det utarbeidet detaljerte retningslinjer både mht. søknad, 
bebyggelsesplan, tilbyggstyper og gjennomføring. 
For søknader som avviker fra vedtatte retningslinjer, må andelseier søke og få 
samtykke fra generalforsamlingen. For slike vedtak kreves det to tredjedels flertall iht. 
borettslagsloven § 8-9. 
 
For utebod er det fastsatt en særskilt bodtype, både enkel og dobbel, og 
retningslinjer for søknad og gjennomføring av arbeidene. Det er ikke anledning til å 
fravike disse. 
 
For opparbeidelse av egen parkeringsplass er det fastsatt retningslinjer for søknad, 
standardkrav og gjennomføring. Det er i tillegg et vilkår at søkeren selv innhenter 
nødvendig samtykke til utkjøring fra samferdselsetaten i Oslo kommune. 
 
For parabolantenner og varmepumper er det stilt krav til søknad og plassering. 
 
For kjellerdeling er det stilt krav om skriftlig søknad til styret, at kjelleren må deles 
fullstendig ved at deleveggene følger leilighetsskillene. For innredning er det gitt 
særskilte regler. 
 
For platting/terrasse må det innsendes skriftlig søknad til styret med målsatte 
tegninger.  
 
Andelseier plikter for øvrig å følge borettslagets til enhver tid gjeldende regler når det 
gjelder gjerdehold, oppsetting av antenner, markiser og utvendig fargevalg på hus, 
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dører, karmer og vindski. Såfremt bestemmelsene ikke avvikes er det ikke behov for 
å søke styret i forkant av slikt arbeid. 
 

§ 8. 
Mislighold 

Hvis en andelseier vesentlig misligholder sine forpliktelser kan vedkommende med 
minst tre måneders skriftlig varsel pålegges å selge andelen. Er ikke pålegget  
etterkommet innen fristens utløp, kan andelen kreves solgt gjennom tvangssalg, jfr. 
lov om borettslag § 5-22. 
 
Det er å anse som vesentlig mislighold hvis andelseieren eller personer han er 
ansvarlig for ikke retter seg etter vedtekter, husordensregler, vedtak fattet av 
generalforsamlingen eller styret, eller ikke betaler sin andel av vedtatte fellesutgifter 
etter at andelseieren har mottatt skriftlig påkrav. 
 
Andelseieren er ansvarlig for sine husstandsmedlemmer, leietaker og dennes 
besøkende eller andre personer som han har gitt adgang til leiligheten eller 
eiendommen forøvrig. 
 
Medfører andelseierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 
eiendommen eller er andelseierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for 
eiendommens øvrige brukere, kan borettslagets styre kreve andelseieren utkastet før 
andelen er solgt, jfr. borettslagsloven § 5-23. Denne bestemmelsen gjelder også for 
brukere av boligen som ikke er andelseier.  
 
 

§ 9. 
Styret 

a) Styret 
Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av én leder, én nesteleder, fem 
styremedlemmer og to varamedlemmer. Til styremedlemmer kan bare velges 
andelseiere eller deres ektefeller/samboer. 
 
Styret velges av generalforsamlingen. Leder og tre styremedlemmer er på valg det 
ene året, mens nestleder og de øvrige to styremedlemmene i det neste. 
Varamedlemmene velges for ett år av gangen. 

 
Funksjonstiden for leder, nestleder og styremedlemmene er to år. 
Varamedlemmene velges for ett år. Generalforsamlingen kan fastsette en annen 
funksjonstid ved valget av et styremedlem. Styremedlemmer og varamedlemmer 
kan gjenvelges. 
 
Styret beslutter selv hvilke ansvarsområder de enkelte styremedlemmene skal ha. 
 
b) Valgkomiteen 
Borettslaget Veitvedt Hageby skal ha en valgkomite bestående av fem medlemmer. 
Valgkomiteen velger selv sin egen leder og er beslutningsdyktig når minst 50 % av 
medlemmene er tilstede. 
 
Ingen kan være medlem av styret og valgkomiteen samtidig. Hvis et medlem av 
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valgkomiteen er kandidat til styret i borettslaget skal medlemmet fratre sitt verv i 
valgkomiteen. 
 
Valgkomiteens medlemmer velges for to år. Det ene året velges to medlemmer og 
det neste året velges tre medlemmer. 
 
Leder i valgkomiteen kaller inn til valgkomiteens møter. Styret kan invitere 
valgkomiteen til møte dersom styret mener det er nødvendig. På samme måte kan 
valgkomiteen invitere styret til sine møter. 
 
Valgkomiteens oppgave er å foreslå kandidater til tillitsvervene i styret og 
valgkomiteen. Komiteen skal vurdere både nåværende tillitsvalgte og nye 
kandidater. Vilje og evne til å handle til borettslagets beste skal vektlegges. 
Komiteen skal også ha oversikt over verv og valgperioder. 
 
Medlemmene i styret og i valgkomiteen bør utgjøre et representativt utvalg av 
borettslagets beboere. Valgkomiteen skal så langt som mulig ta hensyn til dette når 
de innstiller kandidater til de ledige vervene. 
 
Valgkomiteen skal undersøke om de foreslåtte kandidatene er valgbare og villige til 
å påta seg tillitsvervet. Hvis dette ikke er tilfelle kan kandidaten ikke innstilles. 
 
Valgkomiteens innstilling skal være styret i hende fire uker før ordinær 
generalforsamling. Valgkomiteen kan fravike dette kravet etter særskilt avtale med 
styret. 
 
Valgkomiteen skal revurdere innstillingen sin hvis det fremkommer viktige 
opplysninger om minst én av de innstilte kandidatene. 
 
Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på generalforsamlingen. 

 
 

§ 10.  
Styrets vedtak 

Styret er vedtaksført når minst tre medlemmer eller deres varamedlemmer er til 
stede, dog således at det må være minst tre stemmer for en sak før den anses 
vedtatt. Vedtak kan gjøres med mer enn halvparten av de stemmene som er gitt. Står 
stemmene likt, gjør møteleders stemme utslaget.   
 
Det føres protokoll fra styremøter som skal gjengi alle vedtak. 
 
Styret kan meddele prokura. Styret ansetter forretningsfører og fastsetter dennes 
godtgjørelse. 
 
Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har samtykket med minst to tredjedeler 
av de avgitte stemmer, treffe beslutninger om: 
 
1. Ombygging, påbygging eller andre endringer av bygg eller grunn som etter 

forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, 
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2. Å øke tallet på andeler eller knytte andeler til boliger som før har vært tenkt brukt 
til utleie, jfr. borettslagsloven § 3-2 andre ledd, 
 

3. Salg eller kjøp av fast eiendom, 
 

4. Å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene, 
 

5. Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning, 
 

6. Tiltak ellers som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg 
økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige 
fellesutgiftene 
 

Vedtak om sammenslåing av andeler trenger ikke generalforsamlingens samtykke. 
 
 

§ 11. 
Firmategning 

Styret representerer laget utad og tegner lagets firma. Lederen og ett styremedlem i 
fellesskap tegner lagets firma. Styret kan gi forretningsfører rett til å tegne lagets 
firma.   
Slik fullmakt kan når som helst trekkes tilbake. 
 

 
§ 12.  

Revisor 
Borettslagets revisor skal være statsautorisert eller registrert revisor, og velges av 
generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan bare velge ny revisor når det er nevnt 
i innkallingen. Revisors godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen. 
 
 

§ 13. 
Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av mars måned. 
Styret skal foreta utsendelse av foreløpig melding om generalforsamlingen innen 
januar samme år. I meldingen skal det opplyses at frist for innsendelse av forslag til 
generalforsamlingen er 15. februar. Alle innkomne forslag skal sendes ut til 
behandling sammen med beretning og regnskap. Innkalling til generalforsamling skal 
skje skriftlig til andelseierne med varsel på minst 8, høyst 20 dager. Sammen med 
innkalling til ordinær generalforsamling skal følge årsberetning med revidert regnskap 
for det fortløpende kalenderår. 
Saker som andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i 
innkallelsen når det settes frem krav om det innen fristen satt av styret.  
 
Skal et forslag som etter loven må vedtas med to tredjedels flertall kunne behandles, 
må hovedinnholdet være nevnt i innkallelsen. 
 
Generalforsamlingen ledes av styrets leder, med mindre generalforsamlingen velger 
en annen møteleder.  
På generalforsamlingen skal disse sakene behandles: 
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1. Konstituering 
a) Valg av møtesekretær(er) 
b) Valg av to tilstedeværende andelseiere til å undertegne protokollen 
c) Beslutning om lovlig innkalling  

2. Årsberetning 
3. Regnskap 
4. Spørsmål om godkjenning av regnskap og meddelelse av ansvarsfrihet for styret 
5. Budsjett, herunder godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor 
6. Valg 
7. Forslag fra styret 
8. Saker som en andelseier ønsker behandlet og som er innkommet innen den 

fastsatte frist 
 
Saker som andelseier ønsker behandlet i den ordinære generalforsamling skal være 
innsendt til styret innen 15. februar samme år.  
 
Det skal føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som treffes av 
generalforsamlingen. Protokollen leses opp ved møtets avslutning og underskrives 
av møtelederen og to av de tilstedeværende andelseiere valgt av 
generalforsamlingen. 
 
Protokollen fra Generalforsamlingen skal sendes ut til alle beboere i Borettslaget 
Veitvedt Hageby. Utsendelsen skal sendes pr e-post til alle som ønsker dette. Ellers 
leveres i postkassene til de som ønsker det. Utsendelsen skal sendes ut senest fire 
uker etter generalforsamlingen. 

 
 

§ 14. 
Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Likeså skal 
generalforsamlingen innkalles når minst 1/10 av andelseiere skriftlig krever det og 
samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Innkalling skjer i samsvar med  
§14. Fristen for innkalling kan om nødvendig forkortes, men den skal alltid være 
minst tre dager. Bare de saker som er nevnt i innkallingen behandles. 
 
 

§ 15. 
Stemmerett 

I Generalforsamlingen har hver andelseier en stemme. Med de unntak som følger av 
loven eller vedtektene, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall av de gitte 
stemmer. Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget.  
Har møteleder ikke stemt, eller det gjelder valg, avgjøres saken ved loddtrekning.  
 
Andelseiere kan la seg representere av sin ektefelle, andre medlemmer og av 
vedkommendes husstand eller av en annen andelseier. Ingen kan dog avgi stemme 
for mer enn én annen andelseier. 
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§ 16. 
Fellesutgifter/-inntekter 

Fellesutgiftene i laget skal deles mellom andelseierne ut fra opprinnelig 
finansieringsplan. Fordelingen kan justeres dersom rehabilitering eller endringer i 
boligene eller eiendommen ellers fører til vesentlig endring av verdiforholdene. 
 
Styret skal fastsette hvor mye hver andelseier skal betale hver måned til dekning av 
fellesutgiftene. 

 
§ 17. 
Pant 

Som sikkerhet for krav som springer ut av andelsforholdet, har borettslaget pant i den 
enkelte andel i henhold til vedtatt håndpant i adkomstdokumentene. Når 
borettslagsloven § 5-20 trer i kraft og andelen er registrert i grunnboken, faller dette 
avsnitt bort, og følgende regler vil i stedet gjelde: 
 
Som sikkerhet for krav som springer ut av andelsforholdet har borettslaget legalpant 
(1. prioritet) i den enkelte andel tilsvarende 2 G (folketrygdens grunnbeløp), jfr. 
borettslagsloven § 5-20. 
 
Forretningsføreren har ved en andelseiers mislighold av økonomisk art, fullmakt til å 
begjære tvangssalg av vedkommendes andel. Andelseieren kan ikke fremsette 
motkrav med mindre dette er erkjent eller rettskraftig avgjort ved dom. 
 
 

§ 18. 
Vedtakelse 

Alle andelseiere har fått utdelt vedtekter, enten ifm. større vedtektsrevisjoner, eller 
ifm. innflytting i borettslaget. Vedtektene og andre regler for borettslaget ligger også 
tilgjengelig på borettslagets nettside www.veitvedt-hageby.no.  
 
Når vedtektene, eller vedtektsendringer er vedtatt i borettslagets generalforsamling 
er andelseierne automatisk bundet av disse.   
 
 

§ 19. 
Verneting 

Eventuelle tvister mellom borettslaget og en andelseier blir å avgjøre ved de 
alminnelige domstoler. Borettslaget vedtar eiendommens verneting som rette 
verneting. 
 
 

§ 20. 
Vedtektsendringer 

Disse vedtekter kan endres av generalforsamlingen med 2/3 av de avgitte stemmer 
når hovedinnholdet av endringsforslaget er nevnt i innkallingen. 
 
Endringene i vedtektene trer i kraft straks. 
 
 

http://www.veitvedt-hageby.no/
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2. HUSORDENSREGLER 
 
Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 12. oktober 1964. Endret i ordinære 
generalforsamlinger 26. mars 1973 og 30. mars 1993.  
 
 

YTRE ORDEN 
§ 1 

Det påligger andelseierne selv å holde orden på de arealer som er tillagt hver enkelt 
leilighet. Områdene må ikke skjemmes med uvedkommende gjenstander. 
Barnevogner, sykler eller andre sportsgjenstander skal settes slik at de ikke 
skjemmer omgivelsene.  
 
Andelseierne sørger selv for snømåking og sandstrøing av atkomstveiene til deres 
leiligheter. Gåing over områder som er tillagt andre andelseieres leiligheter er ikke 
tillatt uten vedkommende andelseiers samtykke. Dette gjelder imidlertid ikke sti til 
eget område og til felles tørkestativ.  

 
§ 2 

Parkering av biler og motorsykler må bare finne sted på plasser som er avsatt til 
dette formål. Eksempelvis må parkering ikke forekomme på sebrafeltene som 
borettslaget har latt male foran enkelte trapper, porter og boder. Det er ikke tillatt å 
hensette mopeder og motorsykler inne i leiligheten.  

Se forøvrig reglement for parkeringsplasser i Borettslaget Veitvedt Hageby, vedtatt i 
ekstraordinær generalforsamling 28. februar 1990.  

 
§ 3 

Alt avfall skal legges i søppelkassene. De regler som Oslo Renholdsverker til enhver 
tid fastsetter for bruken av søppelkassene må nøye følges. Andelseierne må påse at 
det ikke blir liggende avfall utenfor kassene. Parkering foran inngangen til 
søppelboder er ikke tillatt.  

 
§ 4 

Det er ikke adgang til å sette opp redskapsboder, sykkelskur eller veksthus. Det 
samme gjelder oppslag i vinduer eller på yttervegger, skilter, montrer og automater. 
Oppsetting av radio- og TV-antenner er ikke tillatt så lenge borettslaget opprettholder 
sitt abonnement på kabelantenne. 

 
§ 5 

Banking og lufting av møbler, tøy, tepper, sengeklær mv. må kun foregå hverdager i 
tiden kl. 07.00 - kl. 21.00. På søndager og helligdager må tøy ikke henge ute til tørk.  
 
Lufting og tørking må ikke finne sted etter kl. 17.00 på dager før helligdager. Vinduer 
må ikke brukes til tørking, lufting eller banking av tøy eller sengeklær.  
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§ 6 
Andelseiere plikter å følge rundskriv og henvisninger fra Veitvedt Hageby Vel om ytre 
orden og vedlikehold, oppsamling og bortkjøring av hageavfall mv.  
 
 

INDRE ORDEN 
§ 7 

Mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 skal det være nattero i leiligheten. I denne tiden må 
lydnivået fra høyttalere eller musikkinstrumenter dempes kraftig ned. Det må heller 
ikke forekomme sjenerende støy fra baderom, vaskemaskin eller annen apparatur 
som kan virke forstyrrende på omgivelsene.  
 
Skal det ved spesielle anledninger musiseres eller drives selskapelighet i leiligheten 
utover kl. 23.00 skal beboerne i de tilstøtende leiligheter varsles på forhånd. 
Høyttalere må dempes slik at de ikke sjenerer naboene.  
 
Det må ikke musiseres eller drives musikkøvelser mer enn til sammen tre timer 
daglig, og ikke mellom kl. 17.00 og 19.00. Musikk- eller sangundervisning er ikke 
tillatt uten skriftlig samtykke fra styret. Det samme gjelder annen kurs- og 
undervisningsvirksomhet av ervervsmessig karakter i leiligheten.  

 
§ 8 

I klosettene må det ikke kastes sanitærbind ol. som kan føre til at avløpsrørene blir 
tette. Feil ved sisternen som gjør at vannet blir stående å renne må straks utbedres.  
 
Forøvrig må oppståtte feil eller skader på vann- eller avløpssystemet øyeblikkelig 
meddeles husettersynskomiteen eller et medlem av styret. Det samme gjelder 
vanninnsig og fuktskader i leiligheten. I en akutt situasjon kan henvendelse gjøres 
direkte til rørleggerfirma med døgnvakt.  
 
 

§ 9 
I leiligheter hvor utskiftingen til H-vinduer ikke er foretatt må det i vinterhalvåret alltid 
benyttes dobbeltvinduer.  
 
 

§ 10 
Det er tillatt å holde katt og hund, men tillatelsen er avhengig av dyrets oppførsel til 
enhver tid. Hunder tillates ikke å ferdes fritt omkring utendørs. Lufting av hunden må 
ikke skje på fellesarealene.  
 
 

DIVERSE BESTEMMELSER 
§ 11 

Felles rom som bryggerhus, tørkerom ol. benyttes og rengjøres av leietakerne i tur og 
orden. Det er ikke tillatt å bruke fellesrom til lagerrom. Det er forbudt å bruke bart lys i 
kjellerrommene. Leietakerne skal påse at lyset blir slukket når ingen oppholder seg i 
kjelleren. 
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§ 12 
I sommertiden skal leietakerne sørge for god utlufting i kjelleren gjennom vinduer 
forsynt med forsvarlig netting på yttersiden. 
 
I den kalde årstid må alle kjellervinduer og dører være forsvarlig lukket. I den 
utstrekning det er påkrevet må leietakerne sørge for nødvendig oppvarming slik at 
vannledning og avløpsrør ikke fryser. 
 
Ved som legges i kjelleren må være tørr og stables med god klaring fra gulv og 
vegger så luften kan sirkulere. Disse husordensregler trer i kraft straks.  
 
NB! Leietakeren er erstatningsansvarlig for enhver skade som oppstår som følge av 
overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Han/hun er 
også ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av vedkommende husstand, 
fremleietakere og andre personer som har gitt adgang til leiligheten eller 
eiendommen forøvrig. jfr. husleielovens § 20, 21 og 22.  
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3. RETNINGSLINJER FOR TILBYGG  
 
Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 2. mars 2011. 
 
1. Byggesøknad 
Andelseier som ønsker å bygge ut boligen må på forhånd fremsette skriftlig søknad 
til styret. Søknaden skal inneholde arkitekttegninger med målsatte fasade- og 
plantegninger som viser alle deler av bygget som blir berørt av arbeidene.   
 
Utbygger skal på forhånd ha varslet alle naboer i samme, og i tilstøtende hus. 
Byggetegningene skal være påtegnet med navn og underskrift fra alle ovennevnte 
naboer. 
 
2. Styrebehandling av byggesøknad 
Før styret tar søknaden til behandling, må alle vilkår til byggesøknaden være oppfylt.  
Videre må andelseier ha innbetalt depositumsbeløp på kr. 50 000,- til borettslagets 
depositumskonto. 

 
Styrets behandling er endelig, slik at det er styrets vedtak knyttet til søknaden som 
danner ramme for hva utbygger kan la utføre. Det er i utgangspunktet ikke anledning 
til å fremme endringssøknader i forhold til godkjenningsvedtak, etter at 
byggearbeidene er påbegynt.  
 
3. Byggemelding   
Etter styrets godkjennelse, må utbygger selv sørge for å sende inn byggemelding 
overensstemmende med styrets vedtekter til Plan- og bygningsetaten. 
 
4. Igangsettelse 
Før byggearbeidene kan igangsettes skal utbygger dokumentere for styret; 
- Rammetillatelse og igangsettingstillatelse fra Plan- og bygningsetaten 
- Kontrakt med entreprenør med lokal eller sentral ansvarsrett 
- Kontrakten skal være Norsk Standard, blankett 3501  
- Fremdriftsplan 
- Plan for håndtering av oppgravede masser og avfallsplan 
- Opplysninger med kontaktinfo til byggeplassansvarlig  
- Garantistillelse fra entreprenør til borettslaget på 10 % av totalsum inklusive 

grunnarbeider, for å sikre ferdigstillelse innen ett år 
 
5. Byggeperioden 
Byggearbeidene skal foregå i samsvar med borettslagets vedtekter og 
husordensregler, og med minst mulig ulempe for naboene. 
 
Utbygger er fullt ansvarlig for alle skader som måtte oppstå som følge av 
byggearbeidene, materiallager, maskiner, stillaser, gjerder eller installasjoner 
entreprenøren har satt opp. 
 
Byggearbeidene skal gjennomføres slik at naboleilighet ikke påføres skade eller 
vesentlig ulempe. Byggeplassansvarlig er forpliktet til straks og uten ugrunnet 
opphold å utbedre evt. skader på naboleilighet eller deres utearealer.  
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Byggeperioden kan maksimalt være ett år fra byggestart, med det menes at tilbygget 
skal stå ferdig med brukstillatelse, utvendige flater skal være malt, byggeplass skal 
være ryddet og utomhusarealer skal være opparbeidet og ferdigstilt med evt. murer, 
trapper, gjerder og lignende. 

 
Dersom ikke entreprenøren klarer å overholde fristen har borettslagets styre 
anledning til å engasjere ekstern byggeleder innenfor den entreprenørgarantien som 
er stilt.  

 
Evt. kostnader til ferdigstillelse eller utbedring av skader på naboeiendom kan 
dekkes av det depositumsbeløpet som er stilt av andelseier.  
 
6. Utførelsen 
Utbygger innestår for at alle arbeider utføres fagmessig og for at utførende 
håndverkere har de kvalifikasjoner som byggeforskrifter og tekniske forskrifter krever. 
Det er utbygger som selv står ansvarlig overfor plan- og bygningsmyndighetene mht. 
oppfyllelse av alle offentlige krav og pålegg. 

 
Utbygger er ansvarlig for at tilbygget er forsikret under byggeperioden. 

 
Utbygger skal påse at entreprenøren følger de tegninger og vilkår som følger av 
godkjennelsen. Videre skal utbygger påse at nybygget får samme trappeløsninger, 
takvinkler og fasadeuttrykk som resten av borettslaget og at entreprenøren forholder 
seg til de byggedetaljtegninger som er utarbeidet for borettslaget, både mht. 
oppbygging av vegg, innfesting av vinduer og feste av tilbygg til eksisterende bygg. 

 
Utbygger forplikter seg til å benytte materialer med samme kvalitet og utførelse som 
er bestemt for resten av borettslaget. 
 
7. Når nybygget er ferdig    
Når ferdigmelding fra entreprenør foreligger, skal styret befare tilbygget.  
 
Når styret har befart og kontrollert at tilbygget er i samsvar med retningslinjene for 
tilbygg, tegninger som ligger til grunn for søknaden, og i overensstemmelse med de 
tekniske spesifikasjoner gitt for utbygging i Borettslaget Veitvedt Hageby, samt at evt. 
skader på naboeiendom er utbedret, vil depositumet til utbygger og garantistillelsen 
fra entreprenøren bli frigitt.  
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4. TEKNISKE KRAV FOR NYE TILBYGG 
 
Vedtatt 2. mai 2011. 
 
1. Alle leiligheter kan utvides iht. utviklingsplanen med inntil 50 kvm bruksareal 

samlet for 1. og 2. etasje. Med bruksareal menes her gulvareal målt innenfor 
omsluttende vegger.  

 
2. Alle tilbygg på samme husfasade skal ha samme dybde, men denne kan være 

mindre enn maksimalgrensen på tre meter. Det er derfor viktig at beboere i 
samme hus som skal bygges ut er klar over dette, fordi naboens 
utbyggingsplaner også gir føringer for hva de andre i samme hus kan bygge. 

 
3. Tilbygg, plattinger eller kjellernedganger må ikke utføres slik at de hindrer 

naboers utbyggingsmuligheter. 
 

4. Yttervegger som blir liggende i forlengelse av leilighetsskille, skal tilfredsstille krav 
til luftlydisolasjon. Det må videre legges til rette for opplegg av fremtidig 
nabobyggs bjelkelag i gulv og tak. Andelseier som har bygget ut må akseptere at 
naboens tilbygg sammenbygges slik at de to tilbyggene fremstår som en enhetlig 
fasade.   

 
5. Alle tilbygg skal utføres i tre med samme materialbruk og utførelse som er 

benyttet i fasadene for øvrig. Panelen skal være skyggepanel - hvit 22 x 148 mm 
dobbeltfalser grunnet vertikal kledning. Panelen som borettslaget har benyttet er 
levert av Thaugland Trælastforretning AS fra Eidskog Stangeskovene. 

  
Hjørnekasser skal være i 125 og 148 mm bredde, uhøvlet side synlig. 
Sålbenkbeslag i hvit utførelse.  
Beslag istedenfor vannstokk, legges for å unngå skjøter i panelen. 

 
Panelen skal monteres på en god håndtverksmessig måte i tråd med gjeldende 
standarder og anvisning fra leverandør. Det skal settes inn musebeslag i nedkant. 

 
6. Tilbyggene skal utføres med samme takvinkel som hovedhuset (unntak for      

arkløsning). Tilbygg på gavl skal ha saltak med møne på midten.   
For tomannsboliger med leilighetsskille på gavl, skal tilbygget ha pulttak (ensidig 
fall) når bare den ene delen bygges ut. Utvides naboleiligheten senere, skal dette 
ha tilsvarende tak slik at den endelige utvidelsen får saltak med møne på midten. 
 
Takfot skal stikke 20 cm utenfor ytterkant panel og skjæres vinkelrett på takfallet. 
Gesimskasse utføres lik resten av huset og skal ha insektnetting.  
   

7. Takene skal tekkes med asfalt takbelegg (takpapp) i samme farge som resten av 
huset, rød tegl. Shingel eller takplater godkjennes ikke.  

 
8. Takrenner skal være i metall, og samme farge og utførelse som resten av huset. 
      Vindski og dekkbord skal også utføres likt med huset for øvrig. 
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9. Inngangsdører skal være type NorDan Skytten 843G Hvit - Cotswold-glass,  
      90 cm. Terrassedører skal være 80 cm. 

 
10. Vinduer skal være NorDan (ND) Villa Toppsving Classic, Energispareglass super 

som tilfredsstiller u-verdi 1,1 W/m2K.   
     Innfesting av vinduer og dører i ytterkant og jevnt med ytterkledning, vannbrett        
     med hvitt beslag i overkant og underkant, vinduer belistes rundt på alle 3 sider    
     med 70 mm list som males hvite i husets farge. 

 
11. Inngangstrapper skal utføres i impregnert tre med samme utførelse som i 

borettslaget for øvrig. Nye baldakiner skal utføres med dimensjoner og type som 
ellers er benyttet i borettslaget. 

 
12. Tilbygg males med Drygolin, Farge, Panel; Hvit NCS kode S0500-N, 
      Vindski i samme farge som resten av huset med fargekoder:   
      Blå - S4040-R80B 
      Rød - S4550-Y80R 
      Grønn - S5040-G30Y  
      Gul - S2050-Y20R 
      Vinduskarmer og dører er også Eggehvite, NCS kode S0502-N 
 
13. Espalievegger skal være maks 3 m lange og 1,80 m høy. Gjerde rundt terrasser 
     på terreng skal være 90 cm. Espalier og gjerde utføres med 148 mm bredde,    
     liggende bord, vekselvis på annenhver side av stenderne.  Alt males i samme    
     farge som huset. 

   
14. Alle byggearbeider på tilbygg skal være overensstemmende med de planer og 

tegninger som borettslagets styre har godkjent. Dersom Plan- og bygningsetaten 
har stilt krav til utførelsen som avviker fra det som borettslagets styre har 
godkjent, må nye tegninger med endringene innleveres styret og godkjenning må 
foreligge før arbeidene kan påbegynnes.    
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5. EGENERKLÆRING VED TILBYGG 
 
I forbindelse med min søknad om påbygging av leilighet nr. …………….  
i Borettslaget Veitvedt Hageby forplikter jeg meg til følgende: 
 
1. Byggeprosjektet skal gjennomføres i samsvar med godkjente tegninger og planer og iht. 

gjeldene byggeforskrifter. 
 

2. Byggearbeidene skal gjennomføres slik at naboleiligheter og deres uteareal ikke påføres 
skade eller vesentlig ulempe. Som utbygger er jeg forpliktet til å utbedre skader på 
naboeiendom uten ugrunnet opphold. 

 
3. Det skal kun benyttes autoriserte håndverkere i forbindelse med utførelse av VVS, 

våtrom, bærende konstruksjoner og elektriske arbeider.   
 

4. Styret har anledning til å foreta kontroll av byggearbeidene. Dersom ikke fristen på ett år 
for gjennomføring av byggearbeidene overholdes, har styret rett til å engasjere ekstern 
byggeleder for ferdigstillelse. Dette kan belastes den 10 % garantien som entreprenøren 
skal stille før oppstart av byggearbeidene. 

     Styret har også anledning til å benytte innbetalte depositum på kr. 50 000,- til    
     dekning av skader som påføres nabo eller andre eller borettslagets fellesarealer. 

 
5. Dersom borettslaget påføres skader/utgifter som følge av byggearbeidene er dette mitt 

ansvar og at jeg må dekke de skader/utlegg som borettslaget påføres.  
 

6. Jeg er inneforstått med at jeg også er ansvarlig for bygningsmessige feil, synlige eller 
skjulte, som oppstår eller avdekkes i forbindelse med mitt tilbygg, og at jeg må sørge for 
utbedring av disse, slik at ikke borettslagets bygningsmasse påføres skader. 

 
7. Jeg godtar å dekke de årlige merutgifter borettslaget påføres ved økning i borettslagets 

forsikringspremie og økning i kommunale skatter og avgifter som følge av arealøkningen 
ved tilbygget. 

 
8. Tilbygget skal stå utvendig ferdig senest ett år etter byggestart, og byggetomten skal da 

være ryddet, se pkt 4. Ferdigattest skal foreligge innen to år. Selges boligen før tilbygget 
er ferdig/før ferdigattest foreligger, skal det i kjøpekontrakten tas inn at kjøper blir 
ansvarlig for ferdigstillelse og etter forpliktelsene her. 

 
9. Som garanti for fullføring av prosjektet og for skader må utbygger ha sørget for:   

 
- Entreprenørgaranti på 10 % av brutto byggesum    
- Innbetaling av depositum på kr. 50 000,- til borettslaget 

 
10. Jeg er inneforstått med at brudd på ovennevnte forpliktelser er å betrakte som et 

mislighold og at i den grad ikke depositum eller entreprenørgaranti dekker, er jeg uten 
opphold forpliktet til å dekke alle skader som er forvoldt som følge av arbeider med mitt 
tilbygg. Dersom ikke skadene dekkes eller rettes opp, kan det få konsekvenser for mitt 
leieforhold ved at styret kan pålegge tvangssalg. 

 
 

Oslo, den ……………………………. 
 
 
Andelseier: ……………………………………………. Adresse:…………………… 
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6. RETNINGSLINJER FOR INNREDNING OG DELING AV 
KJELLERE I BORETTSLAGET 

 
Oppdatert og vedtatt av ekstraordinær generalforsamling 2. mars 2011. 
 
Rekkehusene ble bygget med felles vaskeområde med vaskerom og tørkerom i 
kjellerne. De originale kjellerne inneholder også private kjellerrom/råkjellere med 
inngang til felles vaskeområde.  
 
 1. Innredning av kjeller skjer på eget ansvar. Eventuelle sopp- og råteskade, samt 

andre skader som kan oppstå ved deling og innredning av kjeller, dekkes ikke av 
borettslaget. 

 
 2. Deling av kjeller mellom leilighetene: 

 a) Alle andelseiere i huset må være enige i oppdeling. Felles erklæring/søknad 
om deling sendes til borettslagets styre for behandling.   

 b) Når styret har godkjent deling av kjeller, må andelseierne selv sørge for å 
byggemelde dette der det er krav om det, dvs. ved bruksendring, bygging av 
våtrom, elektriske installasjoner og ved fasadeendring, jfr. pkt. e).  

 c) Kjellerdelingen skal være total, slik at alle får sin del avdelt, og deleveggene 
skal følge leilighetsskillene i etasjen over. Det er ikke lov å innrede kjellerrom 
under andres leilighet. 

 d) Ved deling og oppsetting av vegger i kjeller, er andelseierne selv ansvarlige 
for at gjeldende byggeforskrifter oppfylles.  

 e) Innsetting av nye større vinduer i kjeller eller kjellerdør er meldepliktig 
fasadeendring og skal godkjennes av borettslaget. 
Ved deling vil flere av delene miste rømningsvei.  Dersom kjellerarealene skal 
benyttes til beboelsesrom, må det etableres rømningsvei ved innsetting av 
vinduer godkjent som rømningsvei eller kjellerdør.  

 f) Det skal være stoppekran innvendig i alle leiligheter etter deling. 
 
 3.  Det er ikke anledning til å lage hybelleilighet med egen inngang i kjelleren. 

Eventuell hybel må ha felles inngang med resten av leiligheten. 
Kjellerdøren er en hagedør og skal ikke benyttes til daglig ferdsel og adkomst til 
boligen.     
 

4. Ved innredning av kjeller gjelder de samme reglene som for tilbygg mht. at 
borettslaget ikke kan gjøres ansvarlig for skader på innredning som følge av fukt 
eller vanngjennomtrengning i yttermur.     
  

 Dersom det oppstår større fuktskader vil styrets ansvar kun omfatte kostnader til 
utvendig drenering eller andre tiltak som hindrer vann i å trenge inn i kjeller. Den 
enkelte andelseier vil deretter selv stå ansvarlig for alle kostnader som knytter 
seg til innvendig utbedring/gjenoppbygging. De originale veggene er i betong 
med jordmasser som ligger rett inn på betongveggen. 

  
For å unngå/redusere innvendig fukt, anbefales det å isolere veggene utvendig 
før innvendige arbeider starter.  
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5. De originale kjellerveggene er kledd innvendig med 5 cm tykke plater av presset 
treull ned til sålen. Sålen kan stå ca. 30 cm opp over innvendig gulv, og her er 
det ingen isolasjon. Endring av original takhøyde i kjeller, som er ca. 201 cm, 
krever omlegging av drenering og forutsetter søknad til, og godkjenning fra styret.   

 
For at en andelseier skal kunne legge kjellerarealet til sitt eksisterende boligareal 
forutsettes det at andelseier både har fått styrets og nødvendige offentlige 
godkjenninger av bruksendring, fasadeendring etc., og at innredningsarbeidene 
er utført iht. forskrifter for våtrom/elektro-installasjoner eller andre meldepliktige 
tiltak.  

 
6. Kjellere som er delt ulovlig eller hvor det har foregått ulovlig bruksendring og 

innredning, kan av styret enten kreves tilbakeført til åpen kjeller, eller at 
andelseierne i huset i fellesskap sørger for å bringe deling, bruksendring og 
innredning i overensstemmelse med retningslinjene her.  
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7. REGLEMENT FOR BORETTSLAGETS 
PARKERINGSPLASSER  
 
Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 28. februar 1990. Endringer vedtatt i 
ordinær generalforsamling 1995, 1996 og 2000. 
 
 
1. Hvilke parkeringsplasser reglementet gjelder for 
Reglementet gjelder for parkeringsplasser på borettslagets fellesområder.  
Dette omfatter følgende plasser: 
 
1. Grevlingveien 2:        16 plasser 
2. Grevlingveien 38:       5 plasser 
3. Ved snuplassen i stikkveien til Grevlingveien 6-8-10 osv. 4 plasser 
4. Ovenfor Veitvetsvingen 3:      22 plasser 
5. På hver side av Veitvetsvingen 2, til sammen   8 plasser 
6. Ved Rådyrveien 6:       10 plasser 
7. Ved Grevlingveien 48:         3 plasser 
8. Ved Grevlingveien 64:       4 plasser 
 
Parkering på områder tillagt de enkelte boliger kan bare skje når borettslagets styre 
har gitt samtykke. Slikt samtykke kan bare påregnes i helt spesielle tilfeller og ikke 
når andelseierne leier garasje i borettslagets garasjeanlegg. 
 
Parkering på områder tillagt de enkelte boliger kan bare skje etter "Retningslinjer for 
opparbeidelse av parkeringsplass på tillagt uteareal". 
 
2. Fordeling og overdragelse av parkeringsplasser 
Alle plasser blir ved ledigstillelse eller fraflytting å fordele etter gjeldende venteliste. 
De parkeringsplasser som er opparbeidet på områder tillagt de enkelte boliger følger 
leiligheten ved salg. 
 
3.  Hvem som kan tildeles parkeringsplass 
Parkeringsplass kan bare tildeles andelseierne i Borettslaget Veitvedt Hageby når 
andelseieren selv eller et medlem av andelseierens husstand disponerer personbil. 
Det kan bare tildeles en plass pr. andel. 
 
Borettslaget har som målsetting at flest mulig andelseiere skal få muligheten til å 
kunne disponere en stykk parkeringsplass, derfor vil andelseiere som har 
opparbeidet parkeringsplass på tillagt uteareal ikke kunne leie garasje eller 
parkeringsplass av borettslaget. 
 
Styret har venteliste for garasje og parkeringsplasser. De som melder seg vil komme 
nederst på denne listen og rykker fremover etter hvert som de foran på listen takker 
ja til tilbud om parkering. 
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4.  Avgjørelser i parkeringssaker 
Borettslaget skal ha en garasje- og parkeringskomite (parkeringskomiteen). 
Komiteen skal ha tre medlemmer, hvorav to velges av generalforsamlingen mens det 
tredje utpekes av styret blant styremedlemmene. 
 
Komiteen skal stå for tildeling av garasje- og parkeringsplasser etter de til enhver tid 
gjeldende retningslinjer og ventelister. Den kan også ta opp trafikkspørsmål i den 
utstrekning dette finnes hensiktsmessig. 
 
5. Oppsigelse av parkeringsplass 
En andelseier kan når som helst si opp sin parkeringsplass. Når en andelseier ikke 
lenger har bruk for sin parkeringsplass, plikter han å meddele dette til borettslaget. 
Den ledige plassen blir å fordele ifølge ventelisten. Parkeringsplassen kan av 
borettslaget sies opp dersom gjeldende reglement ikke blir fulgt eller om 
andelseieren på annen måte misligholder sine forpliktelser. 
 
Parkeringsplassen kan av borettslaget også sies opp dersom styret eller 
generalforsamlingen beslutter at plassen ikke lenger skal opprettholdes som 
parkeringsplass.  
 
6.  Betingelser for bruk av parkeringsplass 
Den som disponerer parkeringsplass er ansvarlig for at plassen til enhver tid er 
ryddig og ren. 
 
Parkeringsplassen skal bare benyttes til parkering av mindre bil (registrert personbil 
eller varebil). Parkeringskomiteen kan gi samtykke til at det monteres strømuttak for 
motorvarmer i tilknytning til parkeringsplassen, men da under forutsetning av at det 
gjøres for egen regning og risiko. Ved behov kan styret når som helst kreve 
motorvarmeopplegget fjernet. 
 
7.   Overgangsregler 
Ved innføring av dette reglementet gis de andelseiere som disponerer godkjente 
parkeringsplasser rett til fortsatt å disponere plassen. Retten til bruk av 
parkeringsplass kommer inn under nærværende reglement og kan bare 
opprettholdes så lenge vilkårene i pkt. 3 oppfylles. 
 
Andelseiere som allerede har montert strømuttak for motorvarmere ved 
parkeringsplassen må overlate dette uten noen form for erstatning når boligen 
fraflyttes eller når retten til å disponere parkeringsplassen av andre grunner 
opphører. 
 
8.   Utdeling av reglementet til nye andelseiere 
Dette reglementet skal deles ut til alle nye andelseiere i borettslaget i forbindelse 
med undertegning av husleiekontrakt. 
 
9.   Ikrafttreden 
Dette reglementet trer i kraft fra den tid styret bestemmer. Ikrafttredelse: 1. mai 1990 
(styrevedtak 3. april 1990). 
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8. RETNINGSLINJER FOR OPPARBEIDELSE AV 
PARKERINGSPLASS PÅ TILLAGT UTEAREAL 
 
Før bygging kan starte: 
1. Andelseier som ønsker å opparbeide egen parkeringsplass på uteareal som er tillagt hans 
bolig må selv sørge for å få tillatelse fra Plan- og bygningsetaten. Før søknaden sendes må 
det søkes godkjennelse fra styret i borettslaget. 
 
2. Søknaden til styret skal være skriftlig og inneholde bekreftelse på at naboene er varslet. 
Eventuelle naboprotester kan av styret forlanges vedlagt som dokument i saken til Plan- og 
bygningsetaten. Søknaden skal for øvrig inneholde målsatt tegning, beskrivelse av 
arbeidene, typeangivelse av faste byggematerialer (dekke) samt fremdriftsplan for arbeidene. 
 
3. P-plass som har inn- og utkjøring til offentlig vei, må ha godkjenning fra samferdselsetaten 
i Oslo. Også for parkeringsplass som ikke har slik inn- og utkjøring til offentlig vei, skal 
utformingen være i samsvar med samferdselsetatens forskrifter, herunder: 
  
a) Kantstein på fortau skal nedfelles av Oslo Vei for andelseierens regning 
b) Parkeringsplassen skal være minimum 5 m dyp regnet fra reguleringsgrense for vei 
c) Parkeringsplassen skal være minimum 2,5 m bred 
d) Gjerde eller andre hindringer skal ikke rage mer enn 1 m over veibanen til tilstøtende vei 
 
Utførelse av arbeidene: 
4. P-plassen skal asfalteres eller stensettes. Ved fjerning av gjerde skal det settes opp port. 
Styret fastsetter type og utførelse. Ved utgraving i skråninger skal støttemur utføres i hht. de 
til enhver tid gjeldende forskrifter og med godkjent stein. 
 
5. Andelseieren må selv forestå og bekoste alle arbeidene. Som sikkerhet overfor 
borettslaget for gjennomføring og fremdrift i hht. søknad, må andelseieren sammen med 
søknaden til styret stille en bankgaranti eller innbetale til borettslagets depositumskonto kr. 
5 000,-. Kopi av offentlige tillatelser skal sendes til forretningsførers kontor før arbeidene 
igangsettes. 
 
6. Utbyggingen skal skje med minst mulig ubehag for naboene.  Alle arbeider skal utføres 
fagmessig. 
 
Når arbeidene er ferdige: 
7. Etablert parkeringsplass på tillagt eiendom blir ikke innregulert i borettslagets 
parkeringsvedtekter. Alt fremtidig vedlikehold av parkeringsplassen, støttemur, asfalt/sten og 
port hviler på andelseieren selv. 
 
8. Andelseieren svarer for at parkeringsplassen kun brukes til parkering av registrert 
motorvogn. Det er ikke tillatt å benytte parkeringsplassen til oppbevaringsplass eller 
hensetting av campingvogn, båt m.v. Andelseier svarer for at bruken av parkeringsplassen 
ikke er til sjenanse eller unødig ulempe for naboene.  Borettslagets vedtekter og 
husordensregler gjelder også for parkeringsplassene. 
 
9. Andelseier forplikter seg til å dekke eventuelle merutgifter borettslaget måtte få ved 
istandsetting av parkeringsplassen etter utførelse av nødvendige reparasjons- eller 
vedlikeholdsarbeider i borettslaget, for eksempel ved drenering, skifting av kloakkrør, 
trekking av kabel etter brudd etc. 
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9. RETNINGSLINJER FOR BYGGING AV UTEBOD 
 
Oppdatert og vedtatt av ekstraordinær generalforsamling 2. mars 2011 og ordinær 
generalforsamling 14. mars 2019.  
 
Før bygging kan starte: 
1. Andelseier som ønsker å bygge utvendig bod, må ha styrets tillatelse til dette. Det er kun 
tillatt med den type bod generalforsamlingen har godkjent. Tegninger og arbeidsbeskrivelse 
for denne boden kan fås hos styrets tilbyggskomité eller forretningsfører. Den kan også 
lastes ned fra www.veitvedt-hageby.no. Når styrets tillatelse foreligger, skal søknad/melding 
sendes Plan- og bygningsetaten. 
 
2. Søknaden til styret skal være skriftlig og inneholde bekreftelse på at berørte naboer er 
varslet, inkludert eventuelle naboprotester.  
 
3. Søknaden skal for øvrig inneholde tegning av bod type (enkel eller dobbel), tegning eller 
beskrivelse av fundamentering, kartutsnitt med angivelse av plassering. Fra byggestart må 
boden ferdigstilles innen tre måneder. 
 
4. Som sikkerhet overfor borettslaget for gjennomføring og fremdrift i henhold til søknaden, 
må andelseieren innbetale kr. 5 000,- til den depositumskonto borettslaget har opprettet. 
Depositum vil bli tilbakebetalt når styret har sluttbefart og godkjent boden som ferdig. 
 
5. Arbeidene kan ikke starte før slik innbetaling er gjort og kopi av offentlige tillatelser er 
sendt styret/forretningsfører. 
 
 
Utførelse av arbeidene: 
6. Andelseier bygger ut på borettslagets vegne. Andelseier svarer selv for oppfyllelse av alle 
vilkår og pålegg fra Plan- og bygningsetaten. 
 
7. Andelseieren må selv forestå og bekoste alle arbeidene. 
 
8. Utbyggingen skal skje med minst mulig ubehag for naboene og i samsvar med gjeldende 
husordensregler og fastsatt fremdriftsplan. Alle arbeider skal utføres fagmessig. 
 
9. Andelseieren er ansvarlig for reparasjon av skader på utvendige arealer, installasjoner og 
eksisterende bygg som måtte oppstå som følge av aktiviteten i forbindelse med utbyggingen. 
 
Når arbeidene er ferdige: 
10. Borettslaget eier den oppsatte boden, men andelseieren kan overdra boden sammen 
med andelen, slik at verdiøkningen kommer den enkelte til gode ved flytting. 
 
11. Andelseieren plikter å holde boden i god stand. Alt fremtidig vedlikehold av boden 
påhviler andelseieren selv. 
12. Andelseieren må selv sørge for forsikring av eiendeler som oppbevares i boden. 
Andelseieren må ikke benytte boden på en måte som er til sjenanse/ulempe for naboene. 
 
13. Andelseier forplikter seg til å dekke eventuelle merutgifter borettslaget måtte få som følge 
av boden i forbindelse med nødvendige reparasjons- eller vedlikeholdsarbeider, f eks ved 
drenering, skifting av kloakkrør, trekking av kabel, rørbrudd eller lignende. 
 
 
  

http://www.veidtvedt-hageby.no/
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10. TEKNISKE KRAV TIL NYE BODER 
 
Vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mars 2019. 
 
1. Det er to typer bod en kan velge mellom: enkeltbod eller dobbeltbod ifølge 

borettslagets tegninger. 
 

2. Panel: boden skal kles med vertikal D-fals 60 graders panel: 22mm (eller 19mm) 
x 148mm kvit grunnet, også kalt dobbelfals-Ny type. 
 

3. Hjørnekasser: 125mm og 145mm bredde med uhøvlet side ut og 20mm tykk. 
 

4. Dør: boddør kvit med mål 80 x 200 cm uten vindu med stående panel.          
*Vannbord over dør 45x70mm med kvit vannbrettbeslag. 
 

5. Tak: skal stikke 20 cm utover vegg på alle sider. 
 

6. Takfotbeslag: monteres langs takfoten (nedre langside) før pappen legges. 
 

7. Trekantlist: 48 x 48 mm monteres langs begge kortsider før papp legges. 
 

8. Vindski: Begge kortsider og langsiden oppe, dobbel og skal stikke 20 cm utenfor 
taket nede og følger takkanten oppe, skjæres loddrett. Farge som på huset. 
Dimensjon: 145 x 20 mm nederste bordet skal være synlig 9 cm under øvre bord. 
Vannbord: 98 mm oppå vindski begge kortsider og øvre langside. 
Vindskibeslag: sort 4 tommer oppå vannbordene. 
 

9. Farger: skal være likt med huset. All maling er Drygolin. 
a. Takrenner, endelokk vindskibeslag og takfotbeslag: sort. 
b. Nedløpsrør (avsluttes med 45 graders bend nederst, bend og rørfeste: kvit. 
c. Papp: Asfalt takpapp: Rød tegl (shingel eller takplater godkjennes ikke). 
d. Panel og dør: Hvit-S0500N. 
e. Vindski: Som huset: Blå-S4040-R80B, Rød-S4550-Y80R, Grønn-S5040-G30G,  
    Gul-S2050-Y20Y. 

 
*Kan sløyfes om døra monteres ut mot innsiden av panel.  
 
 
 
 

 
 
 

  
 
                               
 
 
 



26 
 

11. RETNINGSLINJER FOR INSTALLASJONER PÅ FASADE 
 
Oppdatert og vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 2. mars 2011. 
 
Søknadspliktige fasadeinstallasjoner er: 
 
1.  Parabolantenner 
Styret kan etter søknad gi tillatelse til å sette opp parabolantenne med diameter som 
er mindre enn 1 meter. Antennen skal settes opp slik at den er til minst mulig 
sjenanse for naboer, og slik at senter av tallerkenen skal være montert lavere enn 
1,5 m over terrenget. Søknad om plassering av parabolantenne skal inneholde 
målsatt illustrasjon som viser plassering, og det skal foreligge nabosamtykke fra alle 
berørte gjenboere. 
 
2. Varmepumper 
Styret kan etter søknad fra andelseiere gi tillatelse til å sette opp varmepumpe på 
husvegg. 
 
Varmepumpen skal settes opp slik at den er til minst mulig sjenanse for andre, både 
mht. viftestøy og mht. visuell tilpasning til fasaden.  
 
Varmepumpen skal bygges inn med panel som i uttrykk og farge faller inn i husets 
fasade for øvrig. 

 
Søknad om plassering av varmepumpe skal inneholde målsatt illustrasjon som viser 
plassering på fasade og det visuelle inntrykket innkassingen skal gi, samt påtegning 
fra nærmeste nabo. 

 
Det tas forbehold om at andelseier selv må bære kostnader og evt. ulempe pga. 
nedmontering og driftsstans som følge av at det i borettslaget skal utføres 
vedlikeholdsarbeider på fasaden.  
Ifm. slike arbeider kan det fra borettslaget forlanges at andelseier til et fastsatt 
tidspunkt, selv besørger midlertidig demontering av varmepumpe med innbygging, 
slik at denne ikke hindrer fremdriften på vedlikeholdsarbeidene.  

 
3. Markiser 
Der det tidligere ikke har vært satt opp markiser vil det ikke være spikerslag under 
panelen. For markiser til større vinduer må det søkes styret før det settes inn 
spikerslag og settes opp markiser. 
 
Det forutsettes enten at alle andelseiere i det enkelte hus blir enig om felles 
farge/mønster på sine markiser, eller at man velger den markiseduken som er 
anbefalt av styret på hjemmesiden www.veitvedt-hageby.no.    
 
 

http://www.veitvedt-hageby.no/
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12. RETNINGSLINJER FOR OPPSETTING AV 
TRAMPOLINER, LEKEAPPARATER OG ANDRE 
INSTALLASJONER PÅ BORETTSLAGETS 
FELLESOMRÅDER 
 
Vedtatt av ekstraordinær generalforsamling 2. mars 2011. 
 
1. Andelseier som ønsker å sette opp trampoline, lekeapparat eller annen 

installasjon på borettslagets fellesarealer, skal innhente styrets tillatelse før 
installasjonen foretas. Søknaden skal være skriftlig og inneholde en beskrivelse 
og forslag til plassering samt skriftlig nabosamtykke fra de naboer som grenser 
opp til det aktuelle fellesarealet eller som blir direkte berørt. 

 
2. Bruk av slike installasjoner kan medføre mye støy for nærmeste naboer og risiko 

for ansvar i forbindelse med skader som følge av bruk. 
 
Bruken skal derfor være begrenset til tidspunktene mellom kl. 07.00 til kl. 21.00 
på hverdager, og kl. 09.00 til kl. 17.00 på søndager og helligdager.  

 
3. Den eller de andelseiere som setter opp installasjonen må sørge for forsvarlig 

sikring av installasjonen slik at den er sikker i bruk. De må dessuten i søknaden, 
skriftlig påta seg alt ansvar som måtte følge av bruken, både deres egen og 
andres bruk. På de tider installasjonen ikke skal brukes, eller på tider hvor 
andelseier ikke kan føre oppsyn med bruken, skal det foretas fysisk avsperring av 
bruken ved lås eller liknende. 

 
4. Installasjoner som er satt opp uten styrets samtykke er ulovlige og kan kreves 

fjernet. Dersom borettshaveren ikke etterkommer et pålegg fra styret om å fjerne 
installasjonen innen en fastsatt frist, vil styret etter fristens utløp kunne fjerne 
installasjonen uten ytterligere forvarsel. Styret vil i denne sammenheng ikke 
kunne gjøres ansvarlig for ikke å ha tatt vare på gjenstanden. 

 
5. Andelseier som setter opp slik installasjon skal også sørge for å utbedre skader 

og sår som måtte oppstå på utearealene, både ved oppsetting, bruk og etter 
fjerning. 
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13. SKJEMA VEDRØRENDE SØKNAD OM TILBYGG, 
PARKERINGSPLASS ELLER BOD 
 
1. Generelt 
 
Navn: 
 
Adresse: Andelsnr.: 

 
Tlf./mobil: 
 

Boligtypenr.: 

Ansvarshavende: 
 

 
2.  Nabovarsel 
Nabovarsel sendt alle berørte naboer:                   JA 
 
3.  Sjekkliste 

 
- Søknad vedlegges:        JA 

 
- Underskrift fra naboer vedlegges:       JA 
 
- Tegninger vedlegges (for p-plass og bod: målsatt skisse):   JA 
 
- Depositum er betalt til borettslagets depositumskonto  
nr. 6072 05 24883: 
 
Kr. 50 000,- (tilbygg)         JA 
 
Kr. 5 000,- (bod og p-plass)         JA 
 
 
Kopi av betaling skal vedlegges. 

 
 

Evt. merknader fra ansvarlig styremedlem: 
 
 

 
 
Oslo, den 
 
 
…………………………………………………………. 
Ansvarlig i styret 
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14. KARTTEGNINGER 
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15.  EVAKUERINGSPLAN 
 

Dato: 13.10.2010 
 
Innledning: 
Alle boenheter i Veitvet Hageby borettslag er pliktige til å ha en evakueringsplan i 
tilfelle en brann eller annen ulykkesammenheng skulle oppstå, slik at vi er best mulig 
forberedt. 
 

VARSLE    -    SLUKKE    -    REDDE 
 
Straks brann er oppdaget skal: 
• Brannvesenet varsles på telefon 110 
 
Ved varsling til brannvesenet skal det opplyses om: 
• Adresse 
• Omfang av brannen  
• Eventuelle personskader 
• Slokkingsforsøk  
• Personer som er i fare varsles dersom slokking ikke lykkes 
 
Evakueringsplan: 
• Sørg for å varsle naboer og andre beboer i rekkehuset 
• Hjelpe barn og personer med nedsatt bevegelighet 
• Lukk alle dører og vinduer slik at brann og røyk sprer seg minst mulig 
• Ingen må forlate området eller gå inn i bygningene igjen uten avtale eller ordre fra 

byggansvarlig, brannvernleder eller brannvesenet 
 
Det er viktig at beboere samles i nærheten av rekkehuset slik at man lett kan få 
en oversikt over hvem som har kommet seg ut, men det er viktig at man ikke står 
i veien for utrykningskjøretøy. 
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16.  SKRIV VEDRØRENDE ANSVAR FOR TILBYGG ETTER 
REHABILITERINGEN 
 

I forbindelse med rehabiliteringsarbeidene har det kommet noen henvendelser som tyder på 
at det er enkelte misforståelser rundt ansvar for tilbygg. 
 
Bygging av tilbygg 
Utgangspunktet er at det er andelseier selv som står ansvarlig for eget tilbygg. 
Det innebærer at andelseier er ansvarlig for vedlikehold og skader, og for evt. 
ekstrakostnader som borettslaget blir påført ved tilbygget. 

 
Forsikring 
Andelseier som har tilbygg betaler årlig et tillegg til husleien som bl.a. dekker tilslutning til 
borettslagets forsikring. Andelseier trenger da ikke egen forsikring på tilbygget, slik at 
skader som ellers dekkes av forsikring, er omfattet av borettslagets forsikring. 
Forsikringsdekning omfatter slike ting som brann, rørbrudd, tyveri, hærverk, naturskade 
eller annen skade som oppstår plutselig og uforutsett. 

 
Rehabiliteringen og ansvar for maling av fasader 
I forbindelse med vedtak om rehabilitering, ble også tilbyggene omfattet av vedtaket, slik 
at eldre tilbygg skulle få skiftet panel og dører/vinduer, mens nyere tilbygg kunne stå, 
dersom de fylte enkelte standardkrav. Disse tilbyggene blir bare malt sammen med 
resten av huset. 
 
Etter rehabiliteringen har borettslaget tatt på seg ansvar for periodisk maling og 
vedlikehold av panel og vinduer - uavhengig av om dette ble skiftet eller ikke. 
 
Tilbyggsansvaret 
Borettslaget har ikke overtatt ansvaret for resten av tilbygget. Det er derfor fortsatt 
andelseier som er ansvarlig for bl.a. taktekking - setningsskader - statisk styrke - 
bygningsmessig standard, og evt. kostnader borettslaget blir påført som følge av 
tilbygget. 
 
Det siste er særlig aktuelt ifm. dreneringsarbeider, hvor tilbygg som står på peler, 
medfører at man må håndgrave under tilbygget istedenfor maskingraving. 
 
Vi har også sett at det ifm. takterrasser på tilbygg har vært en del lekkasjer og 
råteskader. Dette vil fortsatt være andelseiers ansvar. 
 
Salg/kjøp av bolig i  Veitvedt Hageby 
I forbindelse med salg av andeler er det viktig at det opplyses om ansvaret for tilbygg. 
Det er nok noen som har kjøpt bolig med tilbygg, som tror at det er borettslaget som har 
ansvaret dersom det oppstår taklekkasje eller setningsskader. 
Det er ubehagelig for alle dersom dette kommer som en overraskelse.  Det er derfor 
viktig at alle som har nye eller gamle tilbygg er oppmerksomme på sitt ansvar og at 
man bl.a. får sjekket behov for vedlikehold, særlig for taktekkingen. 
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17.  ORIENTERING OM UTEAREAL - TIL KJØPERE OG 
MEGLERE  
 

Vedrørende utearealer 
Styret vil gjøre oppmerksom på at alle utearealene i utgangspunktet er fellesarealer. 
Andelseierne disponerer til «eget» bruk av arealet utenfor boligen. Størrelsen på 
dette vil selvfølgelig avhenge noe av beliggenhet. Blant annet kan det være naturlig 
at hjørneleiligheter disponerer en noe større del. Utgangspunktet er imidlertid at 
andelseier disponerer tre meter fra husvegg. 
 
Enkelte andelseiere har imidlertid «tatt seg» til større områder, ved å sette opp 
hekker og /eller gjerder. 
 
I forbindelse med opprusting av fellesarealene, vil borettslaget vurdere alle slike 
utvidelser av «eget» område og eventuelt pålegge andelseiere å rive slike gjerder og 
hekker som er satt opp uten søknad og samtykke, på bekostning av borettslagets 
fellesområder. 
 
For å unngå senere misforståelser om hva som hører til boligen eller ikke, vil vi 
anbefale potensiell kjøper å ta kontakt med styret, ved styreleder på tlf. 994 30 089, 
slik at vi i fellesskap kan avklare grensene mellom arealet tillagt boligen og 
fellesarealet. 
 
 
Styret 
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18. INNREDNING AV KJELLERE 
 
Dato: 25. oktober 2011 
 

 
Innredning av kjellere 
Det er etter hvert mange i Veitvedt Hageby som har innredede kjellere, men det er ikke like 
mange som har gjort dette lovlig. I forbindelse med kjøp av bolig kan dette bli et kostbart 
problem. I en del takster og salgsoppgaver er innredede kjellere tatt med som p-rom 
(primærrom) eller som disponible rom, og taksten settes tilsvarende høyere, selv om 
kjelleren ikke er lovlig i bruk og innredningsarbeider ikke er byggemeldt. 
 
Det er et problem at flere av de som har innredet kjeller uten byggemelding, også har 
fått arbeider som ikke er fagmessig utført. Det vil da gjerne være et tidsspørsmål før det 
oppstår sopp- og råteproblemer. Man kan også være så uheldig å få en vannskade som 
normalt ville være forsikringsdekket, men hvor forsikringsselskapet ikke vil dekke ødelagt 
bad eller beboelsesrom i kjeller - fordi disse ikke er i lovlig i bruk. 
 
Det har siden 1997 vært søknadspliktig til Plan- og bygningsetaten å endre bruk av kjeller til 
beboelsesrom. I Borettslaget Veitvedt Hageby er det eget reglement for deling og evt. 
innredning av kjeller. Av hensyn til både egen og andres sikkerhet er det viktig at man 
forholder seg til dette. Særlig gjelder dette for krav til rømningsvei og brannskille. 
 
For oppholdsrom er det krav til egen rømningsvei. Dersom rømningsvei er et vindu, må dette 
ha et minimumsmål på 60 cm x 90 cm eller 70 cm x 80 cm. Det er også mange som har lagt 
bad i kjelleren. Bygging av våtrom er også meldepliktig. 
 
Ny bygningslov av 1. juli 2011 setter nye og strengere krav til innredning av oppholdsrom. 
 
Det har i Veitvedt Hageby vært en ufravikelig forutsetning at kjellere skal deles slik at 
deleveggene følger leilighetsskillet i 1. etasje. Har man en kjeller som ikke har en rett 
delevegg som følger leilighetsskillet, så er kjelleren ikke lovlig oppdelt. 
 
Det er ikke lov å innrede kjellerrom som delvis befinner seg under naboleiligheten. 
 
Grunnmurene i Veitvedt Hageby er fra 1950-tallet. De ble bygget uten isolasjon og 
fuktsikring. Dreneringen utvendig er gammel og utilstrekkelig for beboelsesrom. 
 
Skal man innrede kjelleren, vil det normalt være nødvendig å grave opp dreneringen å få lagt 
ny med fuktsikring og isolasjon. Noen ønsker også å pigge gulvet for å få større høyde i 
kjeller. Dette vil som regel kreve oppgraving og omlegging av drenering på utsiden av huset. 
 
I en dom fra Borgarting lagmannsrett ble en selger dømt til å betale til kjøperen flere hundre 
tusen kroner i erstatning fordi leiligheten ble solgt med rom som viste seg å ikke fylle kravene 
til beboelsesrom. 
Det kan bli en lei overraskelse hvis man da har brukt pengene til å kjøpe ny bolig.  
 
Fordi dette er viktig vil orientering om dette bli lagt ut til meglere og takstmenn. 
 



 
 
 
 

FREMMØTESEDDEL / FULLMAKT 
 
 
 
 
Borettslaget Veitvedt Hageby 
 
Denne kontrollseddel bes i undertegnet stand levert ved fremmøte på 
ordinær generalforsamling 2020. 
 
Andelseierens navn: .....................................…………………………..... Andel nr. …….. 
 
Adresse: ................................................................................................................. 
 
Såfremt andelseieren ikke kan møte, kan han/hun gi fullmakt *)   
 
 
*) Fullmakt er gitt til: .........................................................................................………………………… 
   (Ingen kan være fullmektig for mer enn èn andelseier.) 
 
 
 
 
Dato: ......................    Andelseiers underskrift: ……………………….......................................……… 
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