
Innkalling til ekstraordinært årsmøte 
 
 
Ekstraordinært årsmøte i Hoffsparken Boligsameie avholdes 
torsdag 10. januar 2019 kl. 17:30 i OBOS sine lokaler på 
Hammersborg Torg 1. 
 

TIL BEHANDLING FORELIGGER: 
 
1. KONSTITUERING 
 

A) Valg av møteleder 

B) Godkjenning av de stemmeberettigede 

C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne  

D) Godkjenning av møteinnkallingen 

 

2. TIL BEHANDLING 

 

Etablering av felles infrastruktur for lading av el- og hybridbiler 

 

Bakgrunn: 
 

a. Det blir flere og flere el-biler hos oss – naturlig nok 
Styret har notert økt interesse for dette blant de av våre (75) beboere som har 
garasjeplass. I den siste perioden har styret diskutert muligheter og begrensninger 
for dette med våre partnere på elektroinstallasjon. 

 
Som en del av denne utredningen, har vi fått gjennomført en logging av lasten i 
anlegget vårt gjennom en periode og sammenholdt resultatene med anleggets 
kapasitet.  

 
b. Vi har «nådd taket» og må unngå at sikringer ryker 

Basert på dette, blir vi frarådet på det sterkeste å øke antall ladestasjoner uten at vi 
på forhånd har fått etablert en infrastruktur med s.k. lastbalansering, slik at vi unngår 
risiko for at flere og flere sikringer ryker som følge av at mange el-biler lades 
samtidig.  Sikringer kan i verste fall ryke for hele bygg av gangen, og berøre også 
husholdninger som ikke har aktiv lading av el-biler. 

 
c. Det vil koste ca 7400 kr per plass 

Vi har fått et tilbud som utgjør ca 7400 kr per garasjeplass for å etablere en slik 
infrastruktur som nevnt over, noe flere og flere boligselskaper vurderer og 
gjennomfører i disse dager.  I tillegg til dette kommer selve ladestasjonen, som 
typisk kan koste rundt 24-25.000 kr. 

 
d. Vi kan søke om kommunalt tilskudd 

Som en del av finansieringen av selve basis infrastruktur (med lastbalansering), kan 
man søke Oslo Kommune om støtte. P.t. vil en innvilget støtte til slik etablering 
kunne omfatte inntil 20% av dette, dvs. ca 1480 av de 7400 kr per p-plass som er 
klargjort for etablering av ladestasjon. 

 
 
 



e. Vi øker markedsverdien av vårt anlegg og våre leiligheter 
En slik etablering vil uansett øke markedsverdien på de av våre leiligheter som har 
p-plass.  Flere og flere boligsalgsannonser fremhever slike fortrinn. 
 

f. Rask etablering av nye ladestasjoner 
Når et anlegg som beskrevet her er på plass, vil det være en rask og ukomplisert 
prosess å etablere nye ladestasjoner løpende ettersom behovet melder seg. Det er 
all grunn til å anta at om 5-10 år vil det være veldig få (om noen) tradisjonelle 
bensin- eller dieselbiler i vår garasje. 
 

g. Store besparelser i driftsutgifter 
Flere beregninger er publisert om dette de siste årene. Et eksempel fra en typisk 
kalkulator (f.eks. fra Smarte Penger) viser at man vil spare ca 2.500 kr / mnd på el-
bil vs. «vanlig bil» med en årlig kjørelengde på 16.000 km. 
 

h. Problematisk å nekte nye etableringer av ladeanlegg 
Det er, etter ny lov for boligsameier problematisk å skulle nekte etablering av nye 
ladestasjoner når man allerede har godkjent dette for en liten gruppe. 
 

i. Problematisk å dele opp etableringen 
Styret anser det som problematisk å dele opp etablering av nevnte basis 
infrastruktur, hovedsakelig av to grunner: 

• Vi får kun en anledning til å søke Oslo Kommune om støtte, og tilskuddet blir 
overført etter fullført etablering. 

 

• Det vil bli kronglete å etablere denne infrastrukturen løpende forut for 
etableringen av nye ladestasjoner, da disse typisk vil bli spredt over ulike deler 
av garasjen. 

 
Basert på disse betraktningene, vil styret tilrå utvidelse av sameiets opplegg for 
ladestasjoner i to trinn: 
 
Etablering av basis infrastruktur for alle p-plasser, selv for de som ikke har konkrete 
planer og el-bil i dag. 
 
Nåværende eller neste eier da har som nevnt muligheten til raskt å etablere sin 
ladestasjon, fordi alle p-plasser da vil være klargjort for slik installasjon. 
 

j. Alternativer for finansiering 
Styret ser to alternativer for finansiering: 
i. Etableringen av anlegget anses som en felles oppgradering av sameiets 

infrastruktur, og kostnadene deles derfor av alle seksjoner 
 

ii. Etableringen av anlegget ansees kun som fordelaktig for seksjoner med p-
plasser, og finansieringen skal følgelig deles likt mellom disse. 

 
Styrets forslag til vedtak: 
  

Styret skal etablere en felles infrastruktur for lading av el- og hybridbiler, med 
automatisk lastbalansering, for å sikre at fremtidig etablering av nye ladestasjoner 
ikke sprenger kapasiteten til sameiets el-anlegg. 
 
Infrastrukturen vil kun dekke nødvendig basis for å kunne etablere flere 
ladestasjoner på respektive p-plasser. Investeringen til selve ladestasjonene skal 

https://www.smartepenger.no/105-kalkulator/1998-elbil-versus-vanlig-bil


dekkes av respektive seksjonseiere etter hvert som slike ladestasjoner ønskes 
etablert. 
 
Etableringen er kostnadsberegnet til ca 7.400 kr per p-plass. For våre 75 p-plasser 
vil dette utgjøre ca 555.000 kr. 
 
Etableringen skal finansieres ved støtte fra Oslo Kommune på inntil 111.000 kr. Det 
resterende, som antas å utgjøre ca. 444.000 kr. finansieres med et banklån som skal 
nedbetales over 10 år. 
 
Betjeningen av dette lånet vil ha en kostnad på ca 61 kr per måned per p-plass over 
10 år, gitt dagens rentenivå. 
 
Dette lånet skal betjenes ved at eiere av p-plasser få en økning i sin månedlige 
garasjeavgift på ca. 50 kroner. De resterende 11 kr tas fra den økningen som 
allerede er kunngjort fra 1.1.2019. 
 
Det tas forbehold om endringer i pris og rentenivå. 
 

 

Oslo 27.12.2018 
 

I styret for Hoffsparken Boligsameie 

 

Jørgen Bugge /s/ Karin Bellander /s/ Emilie Blikstad /s/ 
 
 
 
 

 

 
På årsmøtet har seksjonseierne stemmerett med én stemme for hver seksjon de eier. 
Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig. Vennligst ta med utfylt 
registreringsblankett og evt. fullmakter, og lever disse til styreleder ved ankomst.  
 
 

  



Registreringsblankett 
for ekstraordinært årsmøte i Hoffsparken Boligsameie 

 

Fyll ut med blokkbokstaver og lever blanketten ved inngangen til møtelokalet. 

 

Eierens navn: 
 
 
 

 

Seksjonens adresse: 
 
 
 

 

Leilighetsnummer: 
 

 

 

Fullmakt 
Fullmakt kan gis på to måter. 
1. På papir: Dersom du benytter deg av fullmaktsretten, må både ovenstående 

registreringsdel og nedenstående fullmakt fylles ut. 
 

2. Elektronisk: Seksjonseier som ikke har anledning til å møte kan fylle ut et 
elektronisk fullmaktsskjema her:  
http://www.hoffsparken.no/elektronisk-fullmakt-til-arsmote/ 
 

Fullmakt kan gis etter avtale til en person du kjenner, for eksempel en nabo. Den kan 
også gis til et navngitt styremedlem (Karin Bellander, Emilie Blikstad eller Jørgen 
Bugge). I det siste tilfellet kan fullmektigens e-post ved elektronisk fullmakt settes til 
styret.hoffsparken@gmail.com. 
 

 

FULLMAKT (alternativ 1, på papir) 
 

Eier av gir herved fullmakt til: 
 

 

Fullmektigens navn: 
 

 

å møte på ekstraordinært årsmøte i Hoffsparken Boligsameie 
 
 

 

…………………………………………………….. …………………………… 
Eiers signatur (Dato) 

http://www.hoffsparken.no/elektronisk-fullmakt-til-arsmote/
mailto:styret.hoffsparken@gmail.com

