
1 

Til seksjonseierne i Hoffsparken Boligsameie 

Velkommen til årsmøte, mandag 30. april 2018 kl. 1800 i OBOS sine lokaler på 
Hammersborg Torg 1. 

Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper du leser 
gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på årsmøtet. Dette er en 
god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Hoffsparken 
Boligsameie det kommende året. 

Hvem kan delta på årsmøtet?  
Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett. 
For boligseksjoner har også seksjonseiers ektefelle, samboer eller et annet medlem av 
seksjonseiers husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. 
Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.  
Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig.  

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.
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Innkalling til årsmøte  

Ordinært årsmøte i Hoffsparken Boligsameie 
avholdes mandag 30. april  2018 kl. 1800 i OBOS sine lokaler på Hammersborg Torg 

Til behandling foreligger: 

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

2. ÅRSRAPPORT FOR 2017 

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2017 
 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 

5. INNKOMNE FORSLAG 
A. Forslag til nye vedtekter for sameiet i henhold til ny lov om boligsameier av 

1.1.2018 (styret) 

B. Tinglysning av rett til nedgravd avfallsanlegg 

Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 

6. Tilstandsrapport og vedlikeholdsplan 
Presentasjon og kort diskusjon 

7. VALG AV TILLITSVALGTE 
A. Valg av styreleder for 1 år 
B. Valg av 1 styremedlem for 2 år 
C. Valg av 1 varamedlem for 1 år 

Oslo, 4.4.2018 
Styret i Hoffsparken Boligsameie 

 Jørgen Bugge /s/               Karin Bellander /s/            Sebastian Gran Jakobsen /s/    
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ÅRSRAPPORT FOR 2017 

Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: 

Styret                                                                                              Periode. 
Leder Jørgen Bugge 2017-2018 

Styremedlem Karin Bellander 2017-2019 

Styremedlem Sebastian Gran Jakobsen 2017-2019 

Varamedlem Emilie Blikstad  2017-2018 

En uforutsett endring av tilgjengelig kapasitet har ført til at Sebastian Jakobsen ikke har 
hatt praktisk mulighet til å fungere i styret i perioden. Derfor har valgt varamedlem Emilie 
Blikstad i praksis fungert som ordinært styremedlem. 

Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 1 kvinne. Sameiet sørger for at det ikke 
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 

Generelle opplysninger om Hoffsparken Boligsameie 
Sameiet består av 101 seksjoner.   
Hoffsparken Boligsameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 988870064, og ligger i bydel Ullern i Oslo kommune med følgende 
adresse: 

Hoffsveien 6 A - G

Hoffsveien 8 A - D

Hoffsveien 12 A - F

Gårds- og bruksnummer :  
31                  203     

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

Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 

Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret 
er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.  

Hoffsparken Boligsameie har ingen ansatte. 

Forretningsførsel og revisjon 
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. 
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. 
Sameiets revisor er PWC. 
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   Styrets arbeid 
Nærmiljøet 
Året 2017 har vært preget av pågående byggeaktivitet på tomten til Harbitz Torg på den 
andre siden av trikkelinjen. Særlig på sommerhalvåret har det vært mye støy og støv 
fra arbeidet med graving, spunting, boring for kalkstabilisering og borttransportering av 
masse.  Vi har hatt løpende kontakt med utbygger via e-post, telefon og 
informasjonsmøter for å fremme forståelse av våre opplevelser og interesser samt å få 
informasjon om status og fremdrift på byggeprosjektet. 

Styremøter og forvaltningskonsulent 
Styret har, som for foregående år, avholdt sine jevnlige styremøter, samt tett og god 
kommunikasjon på mail og telefon. Vi har som alltid høyt fokus på lavest mulig 
driftskostnader, kontinuerlig vedlikehold, samt å opprettholde det hyggelige og trygge 
bofellesskapet i sameiet. 

Sameiets forvaltningskonsulent i OBOS heter Jan Kenneth Dokken. 

Befaringer, servicepartnere m.m. 
Styret har i 2017 gjennomført hyppige befaringer, hatt flere møter med egen 
forretningsfører, vaktmestertjenesten, vår nye serviceleverandør på vann, varme og 
avløp, samt øvrige servicepartnere på elektro, heiser, sikkerhet, brannalarmanlegg, 
garasjeport, ventilasjon, søppelnedkastanlegg med flere. 

Sameiets HMS-plan ble revidert og en vernerunde ble gjennomført i henhold til denne. 

For første gang i sameiets historie ble det også planlagt og gjennomført en 
brannøvelse.  Øvelsen ble evaluert og forbedringsområder dokumentert. 
Brannslukningsutstyr ble gjennomgått og oppgradert. 

Kommunikasjon via web-sider og FaceBook 
Det gjøres også en kontinuerlig innsats for å holde en tett og god kommunikasjon med 
Hoffsparkens seksjonseiere og beboere. Styret har laget en ny, mer fleksibel og 
rimeligere løsning med web-sider og en ny lukket gruppe på FaceBook (FB) 
(hoffsparken.no og https://www.facebook.com/groups/Hoffsparken/), og vi oppfordrer 
alle til å fortsette å følge med og delta aktivt her. 

Vedlikeholdslogg og -plan 
Styret har etablert en vedlikeholdslogg for å ha en løpende oversikt over reparasjoner og 
vedlikehold som er utført siden anlegget var nytt i 2005. 

Styret har innhentet flere konkurrerende tilbud på befaring og produksjon av 
tilstandsrapport og vedlikeholdsplan.  OPAK ble valgt leverandør, og flere aktiviteter i 
vedlikeholdsplanen ble igangsatt på høsten.  Styret anser vedlikeholdsloggen/ 
historikken og vedlikeholdsplanen å være svært verdifulle verktøy i å identifisere behov 
samt planlegge, iverksette og følge opp systematisk, langsiktig vedlikehold av anlegget 
vårt. 
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Nye grep på vann og avløp 
Det er inngått serviceavtale med Assemblin på vann og avløp, noe som viste seg å være 
kritisk viktig for å løse akutte problemer med blant annet vanntrykk til flere leiligheter og 
høytrykkspyling og rens av overvannskum og avløp under gjesteparkeringsplassene 
m.m. 

Fellesarealet, Eiendomsforsikring Standard fullverdi 

Styret inngikk ny forsikringsavtale med OBOS Forsikring AS i oktober 2016. Avtalenr: 
2016 10590 / Kundenummer: 5636, som fra 2017 er forvaltet som OBOS 
boligselskapsforsikring hos Tryg. 

Vedlikehold 

Boligmassen og omkringliggende fellesområde anses å være i god stand og 
vedlikehold utføres kontinuerlig. Praksis er å fokusere på, og fortløpende utbedre 
ved å benytte vaktmestertjenesten og andre servicepartnere. 
Leverandør av vaktmestertjenester er 1HjelpendeHånd (1HH). 

Som før nevnt er byggene nå i en alder hvor 13 års levetid innhenter oss. 2017 har 
imidlertid gått forholdsvis bra. 

Heiser 
Et par reparasjoner av en viss størrelse for heis i Hoffsveien 6, ellers bra. 

Lyspunkter i fellesområder 
Ingen kjente problemer. I henhold til vedlikeholdsplan bør belysningen gradvis 
byttes til LED. Prosess med innhenting av pristilbud er startet 

Garasjeport 
Få registrerte problemer. Serviceintervallet er økt for å unngå unødig stans og risiko 
for inntrengere utenfra. 

Garasje 
Noen mindre områder med fukt må undersøkes og utbedres 
Vegger må skrapes og overflatebehandles 
Nytt opplegg med service og filterbytte på ventilasjon er startet opp 

Ytre bygningsmasse 
Feste beslag og fuktsikring langs sokkelen på Hoffsveien 8 og 12. Må tas i 2018. 
Vinduskarmer er i tre og må skrapes og males snarest. Dette utgjør en stor 
kortsiktig kostnad. Må muligens deles opp mellom 2018 og 2019. 

Takrenner og sluk 
Inspeksjon og rensing utført – ingen skader funnet 

Takterrasser 
Ingen kjente problemer 

Systemnøkkel låser 
Vurderes løpende mht hva som kan ordnes med periodisk smøring og utskifting 

Styret, via de respektive serviceleverandørene utfører fortløpende vedlikehold for at 
slitasje og skader ikke får utarte seg. 

KONE Heis har ansvar for BÅDE periodisk service og ALARM ved heisstans 

Avtalen med Securitas om VEKTERTJENESTE videreføres 



6 

Øvrig informasjon for alarmtelefon finnes på oppslagstavler inngangspartiet. 

Det ble i 2017 avholdt totalt 4 DUGNADER. 2 på våren og 2 på høsten. 

Større vedlikeholdsarbeider planlagt for 2018: 

Garasje:  
• Vegger må skrapes og overflatebehandles 
• Service og filterbytte på ventilasjon 

Vann og avløp: 
• Årlig service i hht ny avtale 

Takrenner og sluk: 
• Rensing og vurdering av tilstand 

Ytre bygningsmasse: 
• Feste beslag og fuktsikring langs sokkelen på Hoffsveien 8 og 12. 
• Vinduskarmer er i tre og må skrapes og males snarest. Dette utgjør en stor 

kortsiktig kostnad. Må muligens deles opp mellom 2018 og 2019. 

Felleskostnader/husleie ble besluttet økt med 13% fra 01.01.2018 og ytterligere 6% fra 
1.7.2018.  Til grunn for denne beslutningen ligger forhold som de siste fire års underskudd 
på mer enn 350.000 kr i snitt, økning av løpende driftsutgifter som på flere områder s.s. 
energi, TV m.m. på langt over vanlig prisstigning, samt oppstart av nødvendig langsiktig 
vedlikehold.  Grafen under viser tydelig utviklingen gjennom de siste årene mht inntekter, 
resultater, egenkapital samt trenden for utvikling av kostnadene. 
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For øvrig oppfordres igjen ALLE seksjonseiere å: 

Påse at kjøkkenvifte renses på fagmessig forsvarlig måte da dette kan være den 

største brannfelle leiligheten har. 

Påse at alle sluk i leiligheten, spesielt i badegulv, renses jevnlig for å motvirke tett sluk 

og oversvømmelse. 

Ved mislighold av overnevnte kan/vil seksjonseier holdes økonomisk ansvarlig for 

skader og måtte ta kostnaden ved utbedringer til fellesområder – ref vedtekter. 

Lokalt monterte røykvarslere i leilighetens tak (runde/flate) 

Batteri må byttes hvert år. Bør også støvsuges, testes, sjekkes for utløpsdato og byttes 
etter behov. 

(Gjelder IKKE sentral brannvarsler – (utseende som en omvendt softis)) 

       Oppgaver fra sameiermøtet i 2017 

Protokollanførsler fra Yngvar Nordby 

Reseksjonering av leilighet 602, er det gjort reduksjon i sameierbrøk? Svar på 
dette sendes direkte til styret. 

Tilbakemelding fra styret etter sjekk:
Reseksjonering er godkjent av kommunen og felleskostnader er justert hos OBOS.  
Styret og OBOS har kontakt med Oslo Kommune for å få registrert korrekte 
sameierbrøker i kommunens systemer.  Dette ble ikke gjort korrekt grunnet feil i 
søknad fra aktuell seksjonseier. 

Sameiets søppelhåndteringsanlegg; er dette registrert på riktig gårds og 
bruksnummer jf tinglysningen? 
Navnet RAMBØLL-BYGGET bør ikke stå i tinglysingsdokument da dette refererer 
til leietaker av bygg, og ikke eier. Styret bes undersøke dette. 

Tilbakemelding fra styret etter sjekk: 
Rettigheten er tinglyst, og viser til tomtens gårds og bruksnummer (gnr. 31, 
bnr.472), ikke navn på bygg eller bedrift. Se også forslag om dette fra Yngvar 
Nordby og styrets innstilling til dette. 

Rett til felles adkomstvei 
Styret bes undersøke at felles adkomstvei er korrekt tinglyst, med rett gårds og 
bruksnummer, samt at vedlikeholdsansvar som avtalt er unntatt Hoffsparken 
Boligsameie. 
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Tilbakemelding fra styret etter sjekk: 
Rett til kjørbar adkomst for Hoffsparken Boligsameie (G nr 31, bnr 203) over aktuelt 
område (G nr 31, bnr 471) er korrekt tinglyst.  

Vedlikeholdsplikt med tilhørende ansvar for kostnader for dette er korrekt tinglyst 
knyttet til aktuelle eiendommer (G nr 31, bnr 471, 472 og 495). 

Omdisponering av sykkel- og redskapsbod 

Tilbakemelding fra styret etter utredning: 
Sykkelbod i garasjen kan ikke frigjøres, da ny bod på bakkeplan ikke på langt nær 
rommer alle sameiets sykler. Uansett ville eventuelt frigjort plass ikke være stor 
nok for en ny parkeringsplass. 

Styrets gamle redskapsbod er frigjort og annonsert på våre web-sider til leie for 
seksjonseier med behov. 

UTREDE kost/nytte/service ved utskifting av dagens låssystem til nøkkelfritt 

Tilbakemelding etter utredning: 
Styret viser til vedlikeholdsplan for prioritering av viktige oppgaver i årene 
fremover. I henhold til denne planen og etter dialog med låsesmed, er vurderingen 
at vi kan leve godt med periodisk smøring av låser og utskifting av enkelte sylindre 
etter behov i flere år fremover. Periodisk smøring av låsene inngår nå i vaktmesters 
faste oppgaver. 

Vedlikeholdsplan 
Styret bes utarbeide et utkast til en langsiktig, overordnet vedlikeholdsplan, som 
legges frem på årsmøtet 2018 og detaljeres etter behov. 

Tilbakemelding etter utredning: 
Se eget punkt om vedlikeholdsplan. 
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KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er 
omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2018. 

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under 
denne forutsetning. 

Inntekter 
Driftsinntekter i 2017 var til sammen kr 2 973 703,-. Dette er kr 110 703,- høyere enn 
budsjettert og skyldes i hovedsak en økning av kabel-Tv fra og med februar, jf den faktiske 
kostnaden. Dette var det ikke tatt høyde for i budsjettet. 
Andre inntekter består i garasjeleie, andre innbetalinger og korrigeringer på reskontro. 

Kostnader 
Driftskostnadene i 2017 var til sammen kr 3 306 632,-. Dette er kr 493 632,- høyere enn 
budsjettert og skyldes i hovedsak omfattende reparasjoner av heis. Samt arbeider på 
garasjeventilasjonen som ikke var budsjettert og arbeider med isolering og puter i 
varmeanlegget som ikke var budsjettert. 

Energi og fyring er for lavt budsjettert med hensyn til tidligere år på fjernvarme og estimert 
økning.  

Under regnskapskonto kabel-Tv skyldes avviket Get sin økning i første kvartal på grunn av 
utvidelse av grunnpakken sameiet har med dem. 

Under andre driftskostnader skyldes avviket bytte av totalleverandør av 
vaktmestertjenester. Noe høyere kostnader til innkjøp av lyspærer enn budsjettert. 

Kommunale avgifter er feilbudsjettert. Styremiddagen for 2017 er ført på 2018. 
En regning på noe gartnerarbeid fra bedriften Gatevold er ført sammen med fjernvarme i 
desember 2017. 

Resultat  
Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr - 327 517,- og 
foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. 

Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2017.  
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og 
viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2017 var kr 481 803,-.

For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2017 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 



10 

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2018 

Til orientering for årsmøtet legger styret fram budsjettet for 2018. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 

Kommunale avgifter i Oslo kommune 
Forslag til budsjett for Oslo Kommune ble lagt frem 27. september. Der ble det foreslått en 
økning på 10 % for renovasjon og 5 % for vann og avløp og dette ble lagt til grunn i 
budsjettet. Vi har ikke regnet med økning i feiegebyr. Eiendomsskatten følger egne satser. 

Energikostnader
I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med noe høyere 
energikostnader enn for 2017. 

Forsikring
Forsikringspremien for 2018 har økt med kr 7471,-. Premieendringen er en følge av 
indeksjustering på bygninger på 1,8 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle 
prisjustering basert på skadehistorikken i Hoffsparken Boligsameie. 

Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2018) 
Driftskonto 0,15 % p.a 
Sparekonto 0,65 % p.a 

Felleskostnader
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 
produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 
fastsettelse av felleskostnader for 2018. 

Budsjettet er basert på 13 % økning av kategori felleskostnadene fra 01.01.2018 med 
ytterligere økning på 6 % fra 01.07.2018. I tillegg er kategori kabel-tv økt med 18,83 % fra 
01.01.2018 på bakgrunn av faktiske kostander. 

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
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Til årsmøtet i Hoffsparken Boligsameie  

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Hoffsparken Boligsameies årsregnskap som viser et underskudd på kr 327 517. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av sameiet slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige 
etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av all informasjon i årsrapporten 
herunder budsjettallene som presenteres sammen med årsregnskapet, med unntak av årsregnskapet 
og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
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årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det 
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å 
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter 
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden 
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger 
eller overstyring av intern kontroll. 

 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. 

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

 konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
sameiets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert 
på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser 
eller forhold kan imidlertid medføre at sameiet ikke fortsetter driften. 

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 



 Uavhengig revisors beretning - 2017 - Hoffsparken Boligsameie 

 

 
(3) 

 
 
 

 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 
Oslo, 10. april 2018 
PricewaterhouseCoopers AS 
 

 
 
Cato Grønnern 
Statsautorisert revisor  
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RESULTATREGNSKAP 

Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

Note 2017 2016 2017 2018

DRIFTSINNTEKTER:

Innkrevde felleskostnader 2 2 979 043 2 614 151 2 863 000 3 460 000

Andre inntekter 3 -5 340 25 226 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 973 703 2 639 377 2 863 000 3 460 000

DRIFTSKOSTNADER:

Personalkostnader 4 -22 560 -21 150 -23 000 -22 560

Styrehonorar 5 -160 000 -150 000 -160 000 -160 000

Avskrivninger 13 -15 179 -2 530 0 -15 180

Revisjonshonorar 6 -8 300 -5 375 -5 000 -6 000

Forretningsførerhonorar -142 598 -138 815 -145 000 -146 000

Konsulenthonorar 7 -14 456 -26 272 -10 000 -5 000

Drift og vedlikehold 8 -607 106 -612 986 -465 000 -830 400

Forsikringer -138 229 -17 123 -138 000 -145 800

Kommunale avgifter 9 -399 254 -343 103 -341 000 -424 000

Energi/fyring 10 -863 051 -767 263 -580 000 -900 000

Kabel-/TV-anlegg -418 358 -360 525 -375 000 -445 116

Andre driftskostnader 11 -517 541 -595 111 -571 000 -483 800

SUM DRIFTSKOSTNADER -3 306 632 -3 040 254 -2 813 000 -3 583 856

DRIFTSRESULTAT -332 928 -400 877 50 000 -123 856

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:

Finansinntekter 12 5 412 7 525 0 0

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 5 412 7 525 0 0

ÅRSRESULTAT -327 517 -393 351 50 000 -123 856

Overføringer:

Fra opptjent egenkapital -327 517 -393 351
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BALANSE 

Note 2017 2016

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Andre varige driftsmidler 13 88 542 103 720

SUM ANLEGGSMIDLER 88 542 103 720

OMLØPSMIDLER

Restanser på felleskostnader 8 471 19 483

Kundefordringer 0 21 054

Kortsiktige fordringer 0 162 817

Driftskonto OBOS-banken 100 469 37 587

Sparekonto OBOS-banken 734 366 900 146

SUM OMLØPSMIDLER 843 306 1 141 087

SUM EIENDELER 931 848 1 244 807

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital 570 345 897 862

SUM EGENKAPITAL 570 345 897 862

GJELD

KORTSIKTIG GJELD

Forskuddsbetalte felleskostnader 61 696 23 609

Leverandørgjeld 299 807 323 337

SUM KORTSIKTIG GJELD 361 503 346 946

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 931 848 1 244 807

Pantstillelse 

Garantiansvar 

Oslo, 4.4.2018, 

STYRET I HOFFSPARKEN BOLIGSAMEIE 

Jørgen Bugge /s/                                       Karin Bellander /s/                Sebastian Gran Jakobsen/s/
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NOTE: 1

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god 

regnskapsskikk for små foretak. 
. 

INNTEKTER

Felleskostnadene inntektsføres månedlig. 
. 

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD

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

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

anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

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

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

etableringstidspunktet. 

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske 

levetid. 
. 

FORDRINGER

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

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

de enkelte fordringene. 
. 

SKATTETREKKSKONTO

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

myndighetene og kan ikke disponeres fritt. 

NOTE: 2

INNKREVDE FELLESKOSTNADER

Garasjeleie 112 475

Lån vinduer 60 600

Felleskostnader 2 441 964

Kabel-TV 364 004

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 2 979 043

NOTE: 3

ANDRE INNTEKTER

Garasjer -9 600

Andre innbetalinger 3 000

Korrigeringer på reskontro 1 260

SUM ANDRE INNTEKTER -5 340
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NOTE: 4

PERSONALKOSTNADER

Arbeidsgiveravgift -22 560

SUM PERSONALKOSTNADER -22 560

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

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

Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. 

NOTE: 5

STYREHONORAR

Honorar til styret gjelder for perioden 2016/2017, og er på kr 160 000.- 

I tillegg har styret fått dekket servering for kr 1 542.-, jf. noten om andre driftskostnader. 

NOTE: 6

REVISJONSHONORAR

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 8 300.- 

NOTE: 7

KONSULENTHONORAR

OBOS Eiendomsforvaltning AS -14 456

SUM KONSULENTHONORAR -14 456

NOTE: 8

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Drift/vedlikehold bygninger -199 017

Drift/vedlikehold VVS -66 931

Drift/vedlikehold elektro -36 336

Drift/vedlikehold heisanlegg -210 494

Drift/vedlikehold fyringsanlegg -26 121

Drift/vedlikehold brannsikring -22 521

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg -24 508

Drift/vedlikehold parkeringsanlegg -10 351

Kostnader dugnader -10 827

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -607 106

NOTE: 9

KOMMUNALE AVGIFTER

Vann- og avløpsavgift -204 960

Renovasjonsavgift -194 295

SUM KOMMUNALE AVGIFTER -399 254
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NOTE: 10

ENERGI/FYRING

Elektrisk energi -90 158

Fjernvarme -772 892

SUM ENERGI / FYRING -863 051

NOTE: 11

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Container -20 180

Verktøy og redskaper -699

Driftsmateriell -1 727

Lyspærer og sikringer -18 227

Vaktmestertjenester -214 565

Vakthold -74 116

Renhold ved firmaer -103 928

Snørydding/gressklipping -45 791

Kontor- og datarekvisita -288

Trykksaker -4 169

Andre kostnader tillitsvalgte -1 542

Andre kontorkostnader -6 965

Porto -13 865

Bankgebyr -3 729

Velferdskostnader -4 749

Konstaterte tap -3 000

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER -517 541

NOTE: 12

FINANSINNTEKTER

Renter av driftskonto i OBOS-banken 242

Renter av sparekonto i OBOS-banken 4 220

Renter av for sent innbetalte felleskostnader 950

SUM FINANSINNTEKTER 5 412

NOTE: 13

VARIGE DRIFTSMIDLER

Ladestasjon for el bil 

Kostpris 106 250

Avskrevet tidligere -2 530

Avskrevet i år -15 179

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 88 542

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER -15 179
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5. INNKOMNE FORSLAG
A) Forslag til nye vedtekter for sameiet i henhold til ny lov om boligsameier av 

1.1.2018 (styret) 

Forklaring til forslag om nye vedtekter 

Den nye eierseksjonsloven trer i kraft fra 01.01.2018. Dette innebærer at sameiets vedtekter må 
revideres og tilpasses de nye bestemmelsene og lovens ordlyd i løpet av 2018/2019. 

Alle boligsameier må tilpasse sine vedtekter til den nye loven innen 2018 og 2019. 

I overgangsreglene til nye eierseksjonslov fremgår det at dersom sameiet har 
vedtektsbestemmelser som er i strid med ny eierseksjonslov, slutter disse å gjelde senest ett år 
etter at loven er trådt i kraft. Det betyr at disse vedtektsbestemmelsene gjelder frem til 01.01.2019 
med mindre vedtektene endres i løpet av 2018. 

Blant de viktigste nyhetene i den nye loven kan nevnes: 
• Sameiets panterett (legalpantet) i den enkelte seksjon går opp fra et til to ganger 

folketrygdens grunnbeløp (G). 
• Skillet i vedlikeholdsplikten mellom seksjonseier og sameie er klarere og mer detaljert 
• Endel regler er betydelig forenklet og fremstår klarere 
• Det åpnes for bruk av elektronisk distribusjon av innkallinger, referater etc 
• Det er implementert en harmonisering mellom eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven 
• Endringer i endel sentrale begreper, s.s. Sameiermøte heter nå Årsmøte, Sameier heter nå 

Seksjonseier, m.m. 
• De fleste paragrafer har byttet nummer 

På grunn av alt dette, må revisjonen av våre vedtekter nødvendigvis bli ganske omfattende. 
For å unngå en veldig lang liste over endringer, med tilsvarende lang og kompleks behandling på 
årsmøtet, har styret derfor valgt å basere vedlagte utkast til nye vedtekter på to kilder: 

A. En standard vedtektsnorm / mal som er gjennomarbeidet av OBOS sine advokater.  Denne 
normen ligger tett opp til den nye eierseksjonsloven. Med denne normen som basis, vil 
også vedlikeholdet med blant annet kobling mot eierseksjonsloven i våre vedtekter bli langt 
enklere. 

B. Videreføring av viktige lokale bestemmelser for Hoffsparken fra tidligere revisjoner, som 
ikke er reflektert slik vi trenger det i nevnte basistekst fra OBOS sine advokater.  For å 
gjøre gjennomgangen og senere revisjoner enklere, er teksten med slike lokale tilpasninger 
skrevet i kursiv.

Styret har hatt en gjennomgang av vedlagte utkast med OBOS sine advokater, med positivt utfall. 

Det er styrets vurdering av vedlagte utkast til nye vedtekter er en naturlig tilpasning til nye lover, 
samtidig som vi ivaretar sameiets historikk og kultur på dette området. 
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V E D T E K T E R 

for 

Hoffsparken Boligsameie, org. nr. 988870064 

Vedtektene er fastsatt på konstituerende sameiermøte den 1 februar 2005, med endringer vedtatt i 
sameiermøtene 16.03.2010, 23.03.2011, 03.03.2015, 1.3.2016, 18.04.2017 og 30.4.2018. Versjon 
fra 30.4.2018 følger ny lov om eierseksjoner av 1.1.2018. Viktige lokale tilpasninger for sameiet fra 
tidligere versjoner er ivaretatt og står som kursiv tekst. 

1. Innledende bestemmelser 

1-1 Navn og opprettelse 

Sameiets navn er Hoffsparken Boligsameie. Sameiet er opprettet ved tinglysing av vedtak om 
seksjonering fra kommunen, tinglyst 6/7/2005. 

1-2 Hva sameiet omfatter 

(1) Sameiet består av 101 boligseksjoner på eiendommen gnr. 31, bnr. 203 i Oslo kommune. 

(2) Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, og en eller flere tilleggsdeler. Hoveddelen 
består av en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, med egen inngang. 
Seksjonerte tilleggsdeler består av 

• Bod 
• Parkeringsplasser i garasjekjeller 
• Balkonger eller private utearealer 

(3) De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal. 

1-3 Sameiebrøk 

(1) Sameiebrøken er seksjonseiers forholdsmessige eierandel i sameiet. Sameiebrøken 
fremgår av seksjoneringssøknaden. 

(2) Sameiebrøken bygger på hoveddelens BRA areal. Balkonger/terrasser/uteareal/boder og 
parkeringsplasser er ikke med i hoveddelenes BRA. 

2. Rettslig disposisjonsrett 

2-1 Rettslig disposisjonsrett 

(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon og kan fritt selge, pantsette og leie ut 
denne med mindre noe annet følger av lov, avtaler eller disse vedtektene. 

(2) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner. 

(3) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Det samme 
gjelder ny seksjonseiers/leietakers navn og kontaktinformasjon. Ved eierskifte betales et 
eierskiftegebyr. 

(4) Nye begrensninger i rettslig disposisjonsrett krever samtykke fra de som berøres. 

(5) Parkeringsplasser som utgjør tilleggsdeler til seksjonene, kan overdras internt i sameiet. 
Parkeringsplasser kan ikke overdras til andre enn sameiets seksjonseiere. 
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(6) Ved overdragelse eller utleie av parkeringsplass skal styret snarest mulig gis melding om navn 
og adresse på erverver eller leietaker. 

3. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealene 

3-1 Rett til bruk 

(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til å 
bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til og til annet som er i 
samsvar med tiden og forholdene. 

(2) En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er 
nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte funksjonsevne. 
Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn. 

(3) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres 
skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte. 

(4) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet. Endring av bruksformålet krever 
reseksjonering etter eierseksjonslovens § 21 annet ledd. 

(5) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer, 

fellesanlegg og utvendig tilleggsareal uten forhåndsgodkjenning fra styret/årsmøtet. 

Dette gjelder tiltak som: 

• Alle installasjoner, herunder oppsetting/montering av antenner, varmepumper, 
sol/vindavskjerming, skillevegger/gjerder, plattinger, flislegging eller annet fast belegg på 
balkonger/terrasser, innglassing, boblebad/badestamp, fastmontert belysning og lignende. 

Endring av utomhusplanen som anleggelse/utvidelse av plattinger, heller, flytting av eksisterende 
beplanting, nyplanting og lignende skal på forhånd godkjennes av styret/årsmøtet. Dette gjelder 
også innenfor tilleggsdel til den enkelte seksjon. 

Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr som nåværende eller tidligere 
seksjonseier har montert, slik som nevnt i (5) 2. avsnitt, må ved rehabilitering og andre felles tiltak 
på eiendommen, belastes den seksjon installasjonen tilhører. Styret/årsmøtet avgjør om 
remontering skal tillates. 

(6) Bodene og parkeringsplassene må bare benyttes til det de er beregnet eller vanlig brukt til. 

Dette gjelder også for stikkontakt i bod. Denne kan ikke benyttes til faste installasjoner, for 

eksempel fryseboks. Det er ikke adgang til å tette igjen nettingveggene i bodene. 

(7) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre 
offentlige bestemmelser er ikke tillatt. 

3-2 Ordensregler og dyrehold 
(1) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. 

(2) Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke på en urimelig eller unødvendig måte er til skade eller 
ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. 
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4. Sameiets parkeringsplasser 
Ingen seksjon kan ha bruksrett til mer enn to parkeringsplasser. 

Styret har fullmakt til å oppdatere listen over hvilken seksjon som til enhver tid disponerer hvilken 
parkeringsplass i sameiet, som er vedlagt disse vedtektene som vedlegg 1. Ajourhold av listen 
regnes ikke som vedtektsendringer etter punkt 13-3.  

4-1 Ladepunkt for el-bil og ladbare hybrider 

(1) En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare 

hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som 

styret anviser. Styret kan bare nekte samtykke dersom det foreligger en saklig grunn. 

(2) Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte 
seksjonseier. Strøm betales etter målt forbruk der måler er installert, eller ved et beløp 
fastsatt av styret dersom det ikke er egen måler. 

5. Vedlikeholdsplikt og erstatningsansvar 

5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten 

(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre 
bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten 
omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten. 

(2) Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som 

a) inventar 

b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker 

c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat 

d) skap, benker, innvendige dører med karmer 

e) listverk, skillevegger, tapet 

f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk 

g) vegg-, gulv- og himlingsplater 

h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring 

i) innsiden av vinduer, veranda- og ytterdører til boligen 

(3) Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås. 

(4) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt ovenfor, 
men ikke utskifting av sluk, vinduer, veranda- og ytterdører til bolig. Seksjonseier er likevel 
ansvarlig for utskifting av ødelagte vindusruter (f.eks. punkterte), dersom dette er et teknisk og 
økonomisk forsvarlig alternativ til å skifte ut hele vinduet. 

(5) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette 
gjelder også sluk på balkong eller lignende, som ligger til bruksenheten. 
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(6) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende 

veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner. 

(7) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er 
forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk. 

(8) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre, 
plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret. 

(9) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om 
innsekter og skadedyr plikter seksjonseier straks å sende skriftlig varsel til styret. 

(10) Ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskifting i 
seksjonen, selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseier. 

(11) Den enkelte seksjonseier plikter å vedlikeholde sin egen kjøkkenvifte. Med dette innebærer å 
bytte filter en gang i året, samt å rengjøre viftehus for fett og støv minst en gang per år for å 
forhindre brann. (Se evt. FDV-perm medfølgende leilighet.) 

(12) Oppussing av bad/kjøkken skal godkjennes av styret, og utføres av kvalifiserte og sertifiserte 
fagfolk etter gjeldende forskrifter. 

(13) Vedlikehold av faste elektriske installasjoner skal utføres av kvalifiserte og sertifiserte 
fagfolk etter gjeldende forskrifter. 

(14) Den enkelte seksjonseier er ansvarlig for at radiatorer i leiligheten fungerer som de skal, 
her også termostater. Dersom de er i ustand skal seksjonseier ta kontakt med vaktmester. 
Utgifter til reparasjon bekostes av den enkelte seksjonseier. 

(15) Bodene i parkeringsanlegg (dør, lås m.m.) skal vedlikeholdes av den enkelte seksjonseier. 

(16) Den enkelte seksjonseier plikter også å vedlikeholde eget tilleggsareal utomhus, slik at det 
holdes i alminnelig god stand. På disse arealene er det ikke tillatt å ha trær, busker, eller hekker 
som er høyere enn to -2-meter, eller planter som unødig hindrer sol eller utsyn fra andre boliger. 

(17) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører 
sameiet eller andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34. 

5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m. 

(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles 

installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og 

de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. 

Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers 
vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når det 
er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader. 

(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som 
rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner 
gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. 
Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer, veranda- og ytterdører 
til boligene. 
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(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av sluk, vinduer, veranda- og 
ytterdører til boligene eller reparasjon og utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, 
samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler. 

(4) Vedlikehold av balkonger / terrasser hører inn under sameiet. Dette gjelder likevel ikke 
trelemmer på gulv som er den enkelte seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier plikter også 
å påse at sluk på balkong / terrasse holdes fritt for skitt. 

(5) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og 
kontrollere felles installasjoner. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og 
gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere. 

(6) Gjerder, levegger og boder som ligger på eller avgrenser tilleggsareal er sameiets ansvar. 
Disse må ikke endres og nye må ikke monteres uten at årsmøtet har godkjent det med 2/3 flertall.

(7) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører 

seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35. 

6. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform 

6-1 Felleskostnader 
(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er 
felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken med 
mindre annet følger av disse vedtektene. 

(2) Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den 
enkelte bruksenhet eller etter forbruk. 

(3) Dersom de seksjonseierne som berøres, uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene 
fastsettes en annen fordeling enn den som følger av (1). 

(4) Enhver endring av fordelingsnøkkelen som utføres i strid med denne bestemmelse er 
ugyldig. 

6-2 Betaling av felleskostnader 

(1) Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis betale et akontobeløp som fastsettes på 
årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene. 

(2) Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger eller 
andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning. Midlene skal settes 
på egen bankkonto. Avsetning til vedlikehold er en felleskostnad og innbetalingene skal følge 
sameiebrøk. 

6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse 

De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som 
følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet for hver bruksenhet svarer til 
maksimalt to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes 
gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det er kommet inn 
en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning. 

6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad 
Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk. 
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7 Pålegg om salg og fravikelse av bruksenheten (utkastelse) 

7-1 Mislighold 

Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold 
regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk 
og brudd på ordensregler 

7-2 Pålegg om salg av seksjonen 

Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret 
pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 38. Advarselen skal opplyse 
om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. 

7-3 Pålegg om fravikelse av bruksenheten (utkastelse) 

Hvis seksjonseierens eller brukerens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig 
forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens eller brukerens oppførsel er til alvorlig plage 
eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter 
bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf. eierseksjonsloven § 39. 

8. Styret og dets vedtak 

8-1 Styret – Sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag 

(1) Sameiet skal ha et styre. Styret skal bestå av en leder og to andre medlemmer, samt et 
varamedlem. 

(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. 

Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. 

(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styreleder skal 
velges særskilt. 

(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styret for foregående styreperiode. Styret 
bestemmer fordelingen av vederlaget. 

(5) Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er ute. 
Styret skal ha et rimelig forhåndsvarsel om fratredelsen. Ved fratreden må forretningsfører 
varsles. 

(6) Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at et medlem av styret skal fratre. 

8-2 Styremøter 

(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte det trengs. Et styremedlem eller 
forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. 

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen 
nestleder, skal styret velge en møteleder. 

(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. 
Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør 
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møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel utgjøre mer enn en 
tredjedel av alle styremedlemmene 

(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal 
undertegne protokollen. Protokollen kan undertegnes elektronisk. Protokollen skal sendes til 
forretningsfører. 

8-3 Styrets oppgaver 

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av 
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet. 

8-4 Styrets beslutningsmyndighet 

(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. 
Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet 
følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle. 

(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen 
seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 

8-5 Inhabilitet 

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 
medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk 
særinteresse i. 

8-6 Styrets representasjonsadgang og ansvar 

(1) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i saker 
som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter også å gjennomføre 
beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers angår fellesareal og 
fast eiendom. 

(2) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. 

9. Årsmøtet 

9-1 Årsmøtets myndighet og mindretallsvern. 

(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet. 

(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller 

utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 
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9-2 Tidspunkt for årsmøtet 

(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle 
seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet. 

(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to 
seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig 
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 

9-3 Innkalling til årsmøte 

(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. 
Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men varselet kan 
aldri være kortere enn tre dager. Innkallingen skal samtidig sendes til forretningsfører. 

(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. 

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne 
behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall 
av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. 

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i 
innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 9-2 (1). 

9-4 Saker årsmøtet skal behandle 

(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet. 

(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet: 

• behandle styrets årsberetning/årsrapport 

• behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår 

• velge styremedlemmer 

• behandle vederlag til styret 

(3) Årsberetning/årsrapport, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før 
ordinært årsmøte sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten 
være tilgjengelige i årsmøtet. 

(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta beslutning 
om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til stedet på årsmøtet og 
stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i innkallingen. At saken 
ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å 
avgjøre forslag som er fremsatt i møtet. 

9-5 Hvem kan delta i årsmøtet
(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale- og stemmerett. Ektefelle, 
samboer, eller annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til å være til 
stede på årsmøtet og uttale seg. 

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til 
stede på årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede 
med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall. 
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(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. 
Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme. Seksjonseieren har rett til å ta med en 
rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater 
det. 

9-6 Møteledelse og protokoll 

(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder 
behøver ikke å være seksjonseier. 

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle 
beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av 
årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver tid 
holdes tilgjengelig for seksjonseierne. 

9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøte 

(1) I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall avgitte stemmer. 

(2) For en seksjon med flere eiere kan det bare avgis en stemme. 

(3) Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, 
avgjøres saken ved loddtrekning. 

9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet 

(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet 
flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Vedtektene kan ikke fastsette 
strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven. 

(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta 
beslutning om 

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over 
vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet 

b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 
bruksenheter 

c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører eller 
skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som 
går ut over vanlig forvaltning 

d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet 
formål eller omvendt 

e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet 
punktum 

f) Overføring av vedlikeholdsplikt fra seksjonseier til sameiet, jf. eierseksjonsloven § 32 
åttende ledd. 

g) endring av vedtektene 
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(3) Vedtak om overføring av vedlikeholdsplikt fra sameiet til en eller flere seksjonseiere 
kreves i tillegg til to tredjedeler av de avgitte stemmer, også samtykke fra de berørte, jf. 
eierseksjonsloven § 33 tredje ledd. 

9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak 

(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som går ut 
over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i 
fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall 
av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for 
seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det 
flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. 

(2) Hvis tiltakene fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere 

på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket besluttes, kan 

tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige. 

9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere 

(1) Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg 
enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om 

a) salg eller bortfeste av hele eller deler av eiendommen 
b) oppløsning av sameiet 
c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter 

d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på 
kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket 
medfører for de enkelte seksjonseiere. 

9-11 Inhabilitet 

Ingen kan delta i en avstemning om 

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående 
b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet 

c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i 
saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser 
d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller ens 
nærstående. 

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig. 

10 Forretningsfører, regnskap, revisjon og forsikring 

10-1 Forretningsfører 

Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i 
samsvar med eierseksjonsloven § 61. 

10-2 Regnskap og revisjon 

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. 

Regnskapet skal revideres av en revisor valgt av årsmøtet. Revisor tjenestegjør inntil annen 
revisor blir valgt. 
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10-3 Forsikring 

(1) Styret er ansvarlig for at eiendommen til enhver tid er forsvarlig forsikret i et godkjent 
forsikringsselskap. Forsikringen skal også omfatte huseieransvarsforsikring, 
styreansvarsforsikring og rettshjelpsforsikring. Innboforsikring er den enkelte seksjonseier selv 
ansvarlig for å tegne 

(2) Selv om sameiets forsikring brukes, skal styret pålegge seksjonseier å betale 
egenandelen dersom skadeårsaken ligger innenfor seksjonseiers ansvar. 

11 Kameraovervåkning av fellesarealer 
Årsmøtet har godkjent installering og kamera/videoovervåking av sameiets 
fellesarealer. 

Overvåking må skje i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, regler og 
retningslinjer. 

Styret skal melde fra til Datatilsynet før overvåking iverksettes og forpliktes til enhver 
tid til å benytte den minst krenkende form for overvåking. 

12 Opptak av lån 
Styret kan oppta ett lån for å sikre opprettholdelse av eiendommens verdi. Fullmakten 
er begrenset oppad til maksimalt kr 4 millioner, med løpetid på 2 år. 

For større låneopptak knyttet til forhold som går ut over alminnelig drift og vedlikehold, 
skal årsmøtets samtykke innhentes. 

Samtykke må gis av minst 2/3 av de avgitte stemmer. 

13 Diverse opplysninger 

13-1 Definisjoner 
I disse vedtektene menes med 

a) eierseksjon: eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med 

enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen. 

b) bruksenhet: et avgrenset areal av en seksjonert eiendom som en seksjonseier har enerett 

til å bruke til bolig eller annet formål. En bruksenhet består av en hoveddel og kan også ha 

tilleggsdeler. Bruksenheten må ha innvendige arealer og kan også ha utvendige arealer. 

c) bruksenhetens hoveddel: en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, med 

egen inngang. 

d) bruksenhetens tilleggsdel: de delene av bruksenheten som ikke er hoveddel. 

e) fellesareal: de delene av eiendommen som ikke inngår i bruksenhetene. 

f) boligseksjon: en seksjon som skal brukes til helårsbolig eller fritidsbolig. 

g) sameiebrøk: seksjonseierens forholdsmessige eierandel i sameiet. 

h) seksjonering: å dele en eiendom i flere bruksenheter etter reglene i loven her. 

i) reseksjonering: en ny seksjonering av en eller flere seksjoner i en allerede seksjonert 

eiendom. 

j) sameiet (eierseksjonssameiet): fellesskapet av alle seksjonseierne. 
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13-2 Hjemmelshaver til formuesgode 
Sameie kan registreres som hjemmelshaver til et formuesgode som er registrert i et 
realregister. 

13-3 Endringer i vedtektene 

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de 

avgitte stemmer om ikke disse vedtektene eller eierseksjonsloven stiller strengere krav. 

13-4 Generelle plikter 

Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av kommunens 
seksjoneringsvedtak, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt eventuelle ordensregler 
fastsatt av årsmøtet. Dersom ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i 
eierseksjonsloven av 29. mai 2017 nr. 91. 

Vedlegg nr. 1 til vedtekter, Hoffsparken Boligsameie 

Sist oppdatert; 09.03.2015 

Seksj
onsnr.

Park.
pl.nr 

Sek
sjon

Par
k.pl.

Seksjo
nsnr. 

Park
.pl.n 

Seksj
onsnr. 

Park.
pl.nr. 

Seks
jons 

Park.
pl.nr. 

2 71 26 6 46 76 68 36 86 57
6 16 28 21 48 1 69 37 88 59
7 7 30 4 49 33 71 40 89 55
9 73, 74 31 70 51 38 72 64 90 54

10 72 33 14 52 5 73 39 91 53
12 67 34 9 53 61 74 35 93 43
13 23 35 20 55 2 76 28 95 46
17 22 37 13 57 31 77 63 96 47
19 68 38 19 59 3 79 41 98 49
20 24 39 42 60 44 80 34 100 51
21 48 40 17 61 25 81 56 101 52
22 11 41 18 62 26 83 60 1 65
24 12 43 29 66 27 84 45 8 66
25 15 44 10 67 32 85 58 23 69
29 8 45 75 32 62 5 50



32 

B) Tinglysning av rett til nedgravd avfallsanlegg 

Bakgrunn:  
Hoffsparken boligsameie fikk i 2016 rett til å ha nedgravd avfallsanlegg på 
naboeiendommen Hoffsveien 10D-J - gnr. 31, bnr. 471. 

Ved en antatt inkurie eller skrivefeil har rettigheten blitt tinglyst på 
naboeiendommen Hoffsveien 4 - gnr. 31, bnr. 472. 

Det er viktig at rettigheten til Hoffsparken blir tinglyst på riktig eiendom, ellers kan 
vi miste retten til å ha avfallsanlegget plassert der det ligger i dag. 

Forslag til vedtak: 
"Årsmøtet ber styret sørge for at rett til å ha liggende nedgravd 
avfallhåndteringsanlegg blir tinglyst på korrekt eiendom". 

Styrets innstilling: 
Nevnte inkurie har sin rot i en inkonsistens i en signert avtale inngått mellom 
Hoffsveien Eiendom, Hoffsveien 4 AS og Hoffsparken Boligsameie. Denne 
avtalen har to avsnitt som er i konflikt med hverandre hva gjelder gårds- og 
bruksnummer for plassering av avfallsanlegget. Et sted står 31/471, et annet 
sted 31/472. Det siste, som er feil, ble dessverre grunnlag for tinglysningen. 
Dette bør rettes.  Styret har derfor tilskrevet prosjektdirektøren i Hoffsveien 
Eiendom og bedt om at dette korrigeres så snart som mulig. 

Forslaget fra Yngvar Nordby vedtas. 



33 

VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 

A. Som styreleder for 1 år år foreslås:  

Jørgen Bugge   Hoffsveien 8A 

B. Som styremedlem for 1 år foreslås:  

Emilie Blikstad   Hoffsveien 12A  

 Styremedlem som ikke er på valg: 

  Karin Bellander   Hoffsveien 12A 

C. Som varamedlem for 1 år foreslås: 

 1. Christopher Lassen Hoffsveien 12A 

D.  Som valgkomité for 1 år foreslås: 

  [Navn]  [Adresse] 

  [Navn]  [Adresse] 

valgkomiteen for Hoffsparken Boligsameie 
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Orientering om sameiets drift 
Vaktmester 
Hoffsparken Boligsameie har avtale om vaktmestertjeneste med 1HH-1 hjelpende hånd. 
Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må den enkelte eier påregne å måtte 
betale for tjenesten selv. 

Forsikring 
Sameiets eiendom er forsikret i OBOS boligselskapsforsikring hos Tryg med forsikringsnr 
2017 10590  1  1, og kundenr. 5636. 

Forsikringen dekker bygningene og fellesarealer. Forsikringen dekker også veggfast 
utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår 
det skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig 
og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS 
på telefon 02333, eller e-post forsikring@obos.no. 
Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig 
håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller 
betalt av forsikringsselskapet. 
Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av 
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. 
Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og 
løsøre. 

Brannsikringsutstyr 
I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en 
godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. 
Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar 
å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes 
dette til styret. 

HMS 
Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, 
vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. 
Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og 
lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om 
vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det 
spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. 

Energimerking 
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På 
www.energimerking.no kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. 

Fjernvarme 
Sameiet får levert fjernvarme fra Fortum Varme AS. 

Kabel-TV 
Get er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester.OBOS har fremforhandlet en 
kollektiv avtale med Get som gir deg som seksjonseier rabatt på digital-TV, telefoni og 
bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Get kundetjeneste på telefon 
02123, eller deres hjemmeside www.get.no. 
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VEDTEKTER 
FOR 

HOFFSPARKEN BOLIGSAMEIE 
 

Fastsatt på konstituerende sameiermøte den 1 februar 2005, 
med endringer vedtatt i sameiermøte 16.03.2010, 23.03.2011, 03.03.2015 og 1.3.2016, med endringer vedtatt på sameiermøte 

18.04.2017 

 
§ 1 

Eiendommen – formål 
Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 31, bnr. 203 i Oslo med påstående bygninger. 
Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med 
fellesanlegg. 

 
§ 2 

Organisering av sameiet 
Sameiet består av 101 boligseksjoner. Til hver seksjon er knyttet enerett til bruk av bruksenheten. En 
bruksenhet består av hoveddel og tilleggsdel. 
Sameiebrøkene bygger på hoveddelens bruksareal, BRA. 
 

§ 3 
Rettslig råderett 

Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon med tilleggsareal, herunder rett til salg, 
pantsettelse og utleie. Sameiet ved styret har likevel panterett i seksjonen for krav mot sameieren for et 
beløp som svarer til folketrygdens grunnbeløp, jfr. Eierseksjonsloven § 25. 
 
Parkeringsplasser som utgjør tilleggsdeler til seksjonene, kan overdras internt i sameiet. 
Parkeringsplasser kan ikke overdras til andre enn sameiets seksjonseiere. 
 
Ved overdragelse eller utleie av parkeringsplass skal styret snarest mulig gis melding om navn og 
adresse på erverver eller leietaker. 
 

§ 4 
Rett til bruk 

Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet med tilleggsdel og rett til å nytte fellesarealene 
til det de er beregnet eller vanlig brukt til. 
 
Bruksenheten og fellesarealene kan brukes i samsvar med formålet og må ikke benyttes slik at det er til 
unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. 
 
Bodene og parkeringsplassene må bare benyttes til det de er beregnet eller vanlig brukt til. Dette gjelder 
også for stikkontakt i bod. Denne kan ikke benyttes til faste installasjoner, for eksempel fryseboks. Det er 
ikke adgang til å tette igjen nettingveggene i bodene. 
 
Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må ikke foretas uten reseksjonering etter 
eierseksjonslovens § 13, annet ledd. 
Det er ikke tillatt å utvide plattinger/uteplasser tilhørende sameierne i 1. etasje. 
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§ 5 
Enerett til bruk av fellesarealer 

Maksimalt to parkeringsplasser kan knyttes til den enkelte seksjon. 
 
Styret har fullmakt til å gjøre de nødvendige endringer i skjema for enerett til bruk av fellesarealer. 
Styret skal etter hvert som eneretten til bruk blir solgt sørge for å ajourføre listen over hvem som innehar 
eneretten til den enkelte parkeringsplassen, inntatt i vedlegg nr. 1. 
 
 

§ 6 
Husordensregler 

Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlig ordensregler for eiendommen. 
 

§ 7 
Bygningsmessige arbeider 

Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser samt andre arbeider som kan endre bygningens 
utseende, skal godkjennes av styret. 
 
Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene må godkjennes av styret 
før byggemelding kan sendes. Hvis det søkes om endringer av ikke uvesentlig betydning for de øvrige 
sameiere, skal styret forelegge spørsmålet på sameiermøtet til avgjørelse. 
 
Ledning, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til 
vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og 
vedlikehold av installasjonene. 
 
En sameier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på 
grunn av sameierens eller husstandsmedlemmenes funksjonshemming. Godkjenning kan ikke nektes 
uten saklig grunn. 
 

§ 8 
Felleskostnader 

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet (felleskostnader) fordeles 
på sameierne etter sameiebrøken. 
 
Dette gjelder ikke kostnader ved drift og indre vedlikehold av parkeringsanlegget som fordeles 
forholdsmessig på sameierne etter antall parkeringsplasser den enkelte seksjon disponerer som 
tilleggsareal. 
 
Der særlige grunner taler for det skal en kostnad fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller 
etter forbruk. 
 
Den enkelte sameier betaler akontobeløp fastsatt av sameiermøtet eller styret til dekning av sin andel av 
felleskostnadene. Akontobeløpet skal også dekke avsetning til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller 
andre fellestiltak på eiendommen. 
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§ 9 
Vedlikehold 

Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning vedlikeholde egen bruksenhet og tilleggsdel slik at 
det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Det samme gjelder for fellesareal der en 
seksjonseier er gitt midlertidig rett til bruk. 
 
Den enkelte sameier plikter også å vedlikeholde eget tilleggsareal utomhus, slik at det holdes i alminnelig 
god stand. På disse arealene er det ikke tillatt å ha trær, busker, eller hekker som er høyere enn to -2- 
meter, eller planter som unødig hindrer sol eller utsyn fra andre boliger. Gjerder, levegger og boder som 
ligger på eller avgrenser tilleggsareal er sameiets ansvar. Disse må ikke endres og nye må ikke monteres 
uten at sameiermøtet har godkjent det med 2/3 flertall. 
 
Innvendige flater på utgangsdører fra seksjon samt innvendig vedlikehold av vinduer hører under den 
enkelte sameiers vedlikeholdsplikt. Utvendig vedlikehold av vinduskarmer og utgangsdører og utskifting 
av vinduer og utgangsdører er derimot sameiets ansvar. 
 
Vedlikehold av balkonger / terrasser hører inn under sameiet. Dette gjelder likevel ikke trelemmer på gulv 
som er den enkelte sameiers ansvar. Den enkelte sameier plikter også å påse at sluk på balkong / 
terrasse holdes fritt for skitt. 
 
Bodene i parkeringsanlegg (dør, lås m.m) skal vedlikeholdes av den enkelte sameier. 
Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og med forgreingspunkt til 
seksjonen, og de elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsskap / tavle. 
 
Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr er sameiets 
ansvar. Styret er ansvarlig for at nødvendig vedlikehold blir gjennomført. Sameierne kan ikke pålegges å 
utføre dugnad på fellesarealer. 
 
Den enkelte sameier plikter å vedlikeholde sin egen kjøkkenvifte. Med dette innebærer å bytte filter en 
gang i året, samt å rengjøre viftehus for fett og støv minst en gang per år for å forhindre brann. (Se evt 
FDV-perm medfølgende leilighet.) 
 
Den enkelte sameier har ansvar for å holde alle sluk i leiligheten åpne. Dette kan gjøres ved å bruke for 
eksempel ”Mudin” avløpsåpner som selges i alle VVS butikker. 
 
Den enkelte sameier er ansvarlig for at radiatorer i leiligheten fungerer som de skal, her også termostater. 
Dersom de er i ustand skal sameier ta kontakt med vaktmester. Utgifter til reparasjon bekostes av den 
enkelte sameier. 
 

§ 10 
Mislighold. Pålegg om salg og krav om fravikelse 

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende 
å selge seksjonen, jf. Eierseksjonsloven § 26. Medfører sameieren eller brukerens oppførsel fare for 
ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er hans oppførsel til alvorlig plage eller 
sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene 
i tvangsfullbyrdelsesloven, jf. Eierseksjonslovens § 27. 

 
§ 11 
Styret 

Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder, 2 styremedlemmer og 1varamedlem. Styret skal 
sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender 
i samsvar med Eierseksjonslovens §31.Styrets beslutningsmyndighet, § 42 Ugildhet og § 43 
Representasjon, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Det skal velges en valgkomite på to personer. 
Tidligere styremedlemmer ansees som spesielt godt egnet til å sitte i denne komiteen. Valgkomiteen 
utarbeider en skriftlig innstilling til nytt styre i god tid før sameiermøtet. Valgkomiteens leder presenterer 
dette på sameiermøtet. 
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Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noen spørsmål som medlemmet selv 
eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.I felles anliggender 
forplikter styreleder og ett styremedlem i fellesskap sameiet og tegner dets navn. 
 

§12 
Sameiermøtet 

Sameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen 
utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for 
innlevering av saker som ønskes behandlet. Styret innkaller til det ordinære sameiermøtet med minst 8 
og høyst 20 dagers varsel. 
 
Sameier skal sende sine forslag til endring av vedtekter, husordensregler og/eller sameiets etablert 
praksis for drift og vedlikehold til styrets mailbox: hoffsparken@styrerommet.net, merket: TIL ÅRLIG 
GENERALFORSAMLING - FORSLAG TIL ENDRING 
Innkomne forslag og konstruktive innspill vil i årlig generalforsamling bli behandlet ihht Eierseksjonsloven 
§33 Sameiermøte 
 
Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst en tiendel av 
stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller til 
ekstraordinært sameiermøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel. 
Innkalling til sameiermøte skjer skriftlig og skal sammen med tid og sted for møtet, bestemt angi de saker 
som skal behandles. Uavhengig av om det er nevnt i innkallingen skal det ordinære sameiermøtet alltid 
behandle: 
 

 Styrets årsberetning. 

 Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til evt. godkjenning. 

 Valg av styremedlemmer og varamedlem 

 
I sameiermøte har sameierne stemmerett med en -1- stemme for hver seksjon de eier. Sameierne har rett 
til å møte ved fullmektig som må være myndig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt, og 
fullmakten ansees å gjelde førstkommende sameiermøte med mindre annet fremgår. Fullmakten kan når 
som helst kalles tilbake. Sameieren har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg 
dersom sameiermøtet gir tillatelse. 
Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med seg selv eller 
nærstående eller som sitt eget eller nærstående ansvar. 
 

§ 13 
Forretningsfører 

Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i samsvar med 
lov om eierseksjoner § 41. 
 

§ 14 
Mindretallsvern 

Sameiermøtet, styret eller andre som representerer sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å 
gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 
 

§15 
Endringer i vedtektene 

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer om 
ikke lov om eierseksjoner stiller strengere krav. 
 

§16 
Generelle plikter 
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Sameierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om 
eierseksjoner, disse vedtekter samt ordensregler fastsatt av sameiermøtet. 
 

§ 17 
Kameraovervåkning av fellesarealer 

Sameiermøtet har godkjent installering og kamera/videoovervåking av sameiets fellesarealer. 
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Overvåking må skje i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer. 
Styret skal melde fra til Datatilsynet før overvåking iverksettes og forpliktes til enhver tid til å benytte den 
minst krenkende form for overvåking. 
 
 

§ 18 
Opptak av lån 

Styret kan oppta ett lån for å sikre opprettholdelse av eiendommens verdi. Fullmakten er begrenset 
oppad til maksimalt kr 4 millioner, med løpetid på 2 år. 
For større låneopptak knyttet til forhold som går ut over alminnelig drift og vedlikehold, skal 
sameiermøtets samtykke innhentes. 
Samtykke må gis av minst 2/3 av de avgitte stemmer. 
 
 

§ 19 
El-Bil strømuttak i garasjekjeller 

Seksjonseier som ønsker å gjøre bruk av El-bil i garasjekjelleren må selv bekoste godkjent teknisk 
opplegg, kabling, uttak, egen måler for forbruk knyttet til netteier og vedlikehold av det tekniske 
opplegget. Kun 10 og 16 (Tesla) amper uttak er tillatt. Styret skal motta skriftlig melding (kopi fra 
installatør) når godkjent montering er foretatt. Det er en forutsetning at strøm kun benyttes til ladning av 
kjøretøy og at alle kostnader dekkes av den som disponerer den gjeldende parkeringsplass. Styret er 
berettiget til å fjerne kabler og annet utstyr som ikke er godkjent i henhold til ovennevnte. 
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Vedlegg nr. 1 til vedtekter, Hoffsparken Boligsameie  
 
Sist oppdatert; 09.03.2015 
 
Seksjonsnr.  Park.pl.n

r.  
Seksjon
snr.  

Park.pl.
nr.  

Seksjonsnr.  Park.pl.n
r.  

Seksjonsnr.  Park.pl.nr.  Seksjons
nr.  

Park.pl.nr.  

2  71  26  6  46  76  68  36  86  57  

6  16  28  21  48  1  69  37  88  59  

7  7  30  4  49  33  71  40  89  55  

9  73, 74  31  70  51  38  72  64  90  54  

10  72  33  14  52  5  73  39  91  53  

12  67  34  9  53  61  74  35  93  43  

13  23  35  20  55  2  76  28  95  46  

17  22  37  13  57  31  77  63  96  47  

19  68  38  19  59  3  79  41  98  49  

20  24  39  42  60  44  80  34  100  51  

21  48  40  17  61  25  81  56  101  52  

22  11  41  18  62  26  83  60  1  65  

24  12  43  29  66  27  84  45  8  66  

25  15  44  10  67  32  85  58  23  69  

29 8 45 75 32 62   5 50 

 



HUSORDENSREGLER

FOR

HOFFSPARKEN BOLIGSAMEIE

Fastsatt på ekstraordinært sameiermøte 17 januar 2006 med endringer på sameiermøte 20.03.2013

1. FORMÅL OG HÅNDHEVING
”Husordensregler” har til hensikt å skape gode forhold blant beboerne i Hoffsparken Boligsameiet. I
tillegg til plikter og ordensregler som er nødvendig, har reglene til hensikt å sikre beboernes trivsel og
hygge ved hensynsfull og forståelsesfull opptreden overfor hverandre.

Husordensregler
I husordensreglene er det lagt vekt på trivsel og utfoldelse for den enkelte beboer, samtidig som
hensynet til fellesskapet er søkt ivaretatt. Hensikten med husordensreglene er ikke å pålegge
beboerne unødige forpliktelser, men derimot sikre ro, trivsel, trygghet og et godt naboskap.

Overtredelse av reglene rapporteres skriftlig til styret. Styret kan påtale forholdet skriftlig overfor
sameieren, samt ta saken opp med leietaker.
Styret kan deretter rette eventuelle mangler/mislighold for sameiers regning.

Når mangler påtales skal advarselen inneholde opplysninger om at gjentatte eller fortsatte
overtredelser vil bli ansett som vesentlig mislighold av eierens sameieplikter.

Mislighold
Det påligger hver seksjonseier å påse at den/de som bebor denne seksjonen overholder
husordensregler. Hver sameier blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av
overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Av felles interesse har både
seksjonseiere, deres familier og/eller leieboere rett til - og bør – gripe inn når det observeres
handlinger som er i strid med disse husordensreglene.

Vedtekter for Hoffsveien Boligsameiet, § 10 lyder slik:

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styre
pålegge vedkommende og selge seksjonen, jf. Eierseksjonsloven § 26. Medfører
sameieren eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse
av eiendommen, eller er hans oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for
eiendommens øvrige brukere, kan styre kreve fravikelse av seksjonen etter
bestemmelsene i Tvangsfullbyrdelsesloven, jf. Eierseksjonsloven § 27.

Styrets adgang til besiktigelse
Styret kan kreve adgang til besiktigelse av en seksjon, dersom det innen seksjonen kan antas å
foreligge forhold som er i strid med vedtekter eller husordensregler, eller nødvendig reparasjons-/ og
vedlikeholdsarbeid krever dette.

2. STYRET
Saker som ønskes behandlet, må sendes skriftlig til styret. Eierne gjøres oppmerksom på at
husordensreglene inngår som en del av Vedtekter for Hoffsparken Boligsameie § 6.

Forslag til det årlige sameiermøtet:
Alle forslag som skal behandles, må være levert styre skriftlig 4 uker før sameiermøtet.



3. BRANNSIKRING
Det er enhver beboers plikt å sette seg inn i brannforskriftene for bygget og ha sitt eget
brannslukningsapparat/slange. Rømningsveier (korridorer, trapper, balkonger, svalganger og
takterrasser) må ikke brukes til hensetting av personlige eiendeler av noe slag som stenger fluktveier.

4. GRILLING
Det er kun tillatt å bruke elektrisk grill og/eller gassgrill, under forutsetning av at stekos og lukt ikke
sjenerer andre beboere.

5. HUSDYR
I h.h.t Husleielovens bestemmelser.

6. LUFTING
For lufting i leilighet benyttes vinduer/balkongdør, ikke dør mot korridor/svalgang. Balkong, svalgang,
takterrasse og vinduer må ikke benyttes til lufting og risting av tepper, dyner ol.

7. OPPBEVARING
For plassering/lagring av personlige eiendeler over kortere eller lengre tid, benyttes egen leilighet
og/eller tilhørende bod. Ikke under noen omstendigheter benyttes korridor, svalgang, takterrasse,
fellesområde eller fellesrom.

Gjenstander som gjensettes på fellesarealer, vil bli fjernet på eierens bekostning.

7.1 Seksjonens tilhørende veranda/terrasse
Det skal her kun benyttes utemøbler.
På veranda/terrasse skal det ikke stables kjøleskap, innendørsmøbler, inkludert sofa, permanente
tørke løsninger for klær og lignende av hensyn til omgivelsene. Det skal heller ikke stå/henges opp
sjenerende gjenstander, planter og eller lys.

8. PARKERING
Unødig kjøring og parkering på sameiet sine gangveier er ikke tillatt. Kjøretøy som observeres uten
synlig aktivitet i over 10 minutter kan borttaues på begjæring fra styret for eiers regning og risiko.

Parkering på grøntareal medfører borttauing uten varsel på begjæring fra styret.

Besøkende skal benytte seg av gjesteparkeringen.

Seksjonseiere skal ikke bruke gjesteparkering til egen bil da området primært er beregnet for
sameiets besøkende. Dette vil medføre borttauing uten varsel på begjæring fra styret.

9. RO
Det skal være ro i byggene i tidsrommet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Dette gjelder også i korridorer,
takterrasser, svalganger og inngangspartier. På Søn-/ og helligdager skal det være ro til kl. 12.00.
Dersom andre beboere ber om det, skal plagsomme lyder uansett dempes.
Ved større sammenkomster og/eller støyforvoldende arbeid, skal naboer forhåndsvarsles. Et slikt
varsel tilsidesetter for øvrig ikke det alminnelige hensyn til naboer.

Ta hensyn til hverandre.
Banking, boring, eller hamring må ikke foregå på søn-/ og helligdager, ei heller på hverdager før kl.
08.00, eller etter kl. 21.00. Musikkanlegg og instrumenter må ikke spilles så høyt at naboer sjeneres.
Unntak er dersom det er innhentet tillatelse fra styret, eller ved en akutt situasjon.



10. AVFALLSHÅNDTERING
Søppel skal sorteres ihht Oslo Kommunes regler, poser knytes, papp flatpresses og legges i anviste
søppelbeholdere i søppelrommene. Beholderne må ikke fylles mer enn at lokket kan settes ordentlig
på. Bruk alle beholderne og unngå søl i og rundt søppelrommene.
Beholderne skal for øvrig kun brukes til husholdningsavfall.

Dersom beholderne er fulle, plikter beboerne å oppbevare sitt eget søppel på hygienisk vis inntil
beholderne tømmes.
Større gjenstander som pappesker, møbler, avfall fra oppussing og lignende plikter beboerne å frakte
vekk selv.

Det er ikke tillatt å oppbevare søppel på balkongene, svalgangene, takterrassene og/eller korridorene.

Det er heller ikke tillatt å kaste ned søppel, sigarettsneiper, korker og lignende fra balkonger,
takterrasser og/eller svalganger.

Papp/papir/aviser legges i beholder for papir.

Følg anvisninger ved sortering av flasker, glass, ihht Oslo Kommunes kildesorteringsregler.

11. UTEAREALER
Plener og beplantning er til felles benyttelse og glede for alle beboere. Det er fritt for den enkelte å
delta i stell av planter og vedlikehold, og Styret organiserer felles dugnader vår og høst.
Ved bruk av fellesarealer må den enkelte rydde opp etter seg.

Sykler og lignende skal plasseres på anviste plasser.

Ved rengjøring av balkong/svalgang og vanning av blomster må man påse at det ikke blir vannsøl til
naboene under.

12. SKILTING AV POSTKASSER OG RINGEKLOKKE
Skilting av postkasse skal følge standard oppsett. Kun skilt som er godkjent av styret kan benyttes.
Skiltet skal være originalt, og kan bestilles hos Stempelleverandøren as, stemplev@online.no.
Løse lapper/stickers’ godtas ikke.

Ringeklokketablå utendørs blir endret hvert kvartal. Beboere kan enten sende mail til Styret,
Hoffsparken@styrerommet.net, eller legge en lapp i styrets postkasse i Hoffsveien 6A.

13. MALING
Følgende farger skal brukes når det skal males på himling til balkong, dør og/eller vinduskarmer:

Himling til balkong: Flugger Kulør. 5007
Himling til svalgang: Flugger Kulør. 5007
Vinduskarmer Jotun NCS S 5502-B
Inngangsdør til leilighet: Jotun NCS S 5502-B
Dørkarm til inngangsdør: Jotun NCS S 5502-B

14. MARKISER/PERSIENNER
Med hensyn til det helhetlige utseendet på bygningene skal beboere bruke farge/design etter
anvisning fra styret. Se FDV perm for egen seksjon eller kontakt Styret.

15. PARABOLANTENNER, HEIS, BODER, RØYKING, LEK OG ETC.
Enhver forurensing av fellesarealer er forbudt.

Det er forbudt å røyke i fellesarealene.

mailto:stemplev@online.no
mailto:Hoffsparken@styrerommet.net


Det er tillatt å sette opp parabolantenne så fremt den plasseres på en slik måte at den ikke er synlig
fra bakkenivå og ikke stikker synlig utover terrasse-/balkongveggen.

Beboere skal ikke plassere og/eller montere gjenstander som er sjenerende og/eller i kontrast med
bygningens fasade utad. Monteringer av denne art må inneha godkjennelse fra Styret - i forkant.
Det er ikke tillatt å endre utseende på fasade, eller skifte ut vindu, utgangsdør, listverk eller andre
bygningsdeler med front mot fellesareal uten å ha innhentet Styrets godkjennelse i forkant.

Lek, ballspill opp mot yttervegger ol, samt unødig opphold i garasjeboder, korridorer, svalganger,
takterrasser og inngangsparti er forbudt.

Det er forbudt å lagre eksplosive væsker eller stoffer i garasje-bod/ på terrasser.
Likeledes er det forbudt å lagre illeluktende stoff eller annet som kan sjenere øvrige beboere.

Ytterdør og dører i fellesareal skal holdes låst.

16. PLATTING PÅ BAKKEPLAN
Det skal benyttes terrassebord i lerk når det skal legges platting på bakkeplan under balkongene.
Plattingen skal være i eksakt samme størrelse og høyde som dagens uteplass belagt av heller. Det vil
si at plattingen i sin helhet vil erstatte dagens heller og hellene må fjernes. Plattingen skal holde
lerkens naturlige farge.
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Oppdragsopplysninger 

 
Oppdragsgiver Kontaktperson 

Hoffsparken Boligsameie 
Jørgen Bugge 
styret.hoffsparken@gmail.com  
913 44 268 

   
Befaringsdato Omviser på befaring Oppdragsleder 

12.09.2017 Jørgen Bugge Kristin Krogstad Holtmon 

Rådgiver bygg Rådgiver VVS Rådgiver elektro 

Kristin Krogstad Holtmon Ola Thingelstad Ola Thingelstad 

      
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Andelsnr. Aksjenr. 

31 203 - - - - 

Adresse Postnr. og kommune 

 Hoffsveien 6, 8 og 12  0275 OSLO  

Byggeår Bygningstype Ant. bygninger Ant. etasjer Ant. oppganger Ant. boenheter 

2005 Boligblokk 3 3-6 (+ kjeller) 3 101 

 

 

Sammendrag 
Eiendommen består av tre boligblokker oppført i 2005, med til sammen 101 boenheter fordelt på 3 

oppganger. Fordi bygningsmassen er relativt ny er det ikke gjennomført større tiltak pr. i dag, men 

kun tiltak knyttet til mindre vedlikehold og service. Heisen i Hoffsveien 6 har vært gjenstand for flere 

reparasjoner.  

 

Kostnader 

Samlet er kostnadene forbundet med aktuelle vedlikeholdstiltak de neste 10 årene er vurdert til  

kr 780 000 inkl. mva. I tillegg anbefales det strakstiltak for kr 340 000 inkl. mva. som bør utføres 

innen et år. Moderniseringstiltak som kan være aktuelle å gjennomføre for å oppgradere, utover 

normalt vedlikehold, utgjør tilsammen kr 1 440 000,- inkl. mva.  

 

Bygningsmessig 

Vårt hovedinntrykk er at det bygningsmessige ved eiendommen fremstår i generelt tilfredsstillende 

teknisk stand. Fasadene er forblendet med ubehandlet teglstein og vinduer i malt tre. Takene er flate 

tekket med asfaltmembran fra byggeåret. Det er underjordisk garasjeanlegg under blokkene. På 

grunn av bygningens alder er det lite som behøver utbedres ved bygget utover vanlig, periodisk 

vedlikehold.  

Det er registrert lekkasje i betonghimlingen i garasjeanlegget. Lekkasjen befinner seg i det 

nordvestlige området av garasjeanlegget. Dette er en skade som bør undersøkes nærmere for å finne 

nøyaktig skadeårsak og omfang. En utbedring av skaden kan være kostbar, men dersom skaden 

utvikler seg vil den kunne påføre skade på biler og eiendeler i garasjeanlegget. Dersom skaden ikke 

utbedres nå, må lekkasjen holdes under oppsyn og kontrolleres jevnlig. Dette for å unngå videre 

skadeutvikling (følgeskader). 
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VVS 

Vårt hovedinntrykk er at VVS-anleggene generelt fremstår med standard fra byggeåret og i 

tilfredsstillende stand. Leilighetene har mekanisk avtrekk på bad og kjøkken. Bygget har vannbårent 

varmeanlegg til radiatorer og er tilknyttet fjernvarmenett.  

 

Elektro 

De elektrotekniske anleggene fremstår generelt med standard fra byggeåret og i tilfredsstillende 

vedlikeholdt stand. Hovedfordeler i underetasje, fellesfordeler til hver oppgang og sikringsskap på 

vegg i gang i hver enhet. Porttelefonanlegg med bildekommunikasjon og heis i hvert bygg.  

 

Hoffsparken Boligsameie har ikke etablert Internkontroll elektro. I henhold til 

Internkontrollforskriften og § 9 i Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg skal styret sørge for at 

det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget slik at det til enhver tid 

tilfredsstiller sikkerhetskravene. Dette er et forskriftskrav.  

 

Brannsikkerhet 

OPAK har ikke foretatt noen brannteknisk kontroll av eiendommen. Kun forhold som er avdekket 

under befaring av de øvrige fag er medtatt.  

 

Iht. Forskrift om brannforebygging 17. desember 2015 er det eieren av en bygning, dvs. styret, som 

skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder, og er ansvarlig for at bygningen tilfredsstiller 

branntekniske krav.  
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Rapportering 
 

Bakgrunn 

Oppdragsgiver ønsker å få en oversikt over den tekniske tilstanden for det bygningsmessige og de 

tekniske anleggene, og få utarbeidet en vedlikeholdsplan for de neste 10 årene, som kan benyttes til 

budsjettering og vedlikeholdsplanlegging for eiendommen.  

 

Omfang 

Det er gjennomført en tilstandsanalyse med fokus på teknisk og funksjonell tilstand, med en 

gjennomgang av bygningens klimaskjerm som yttertak, fasader, vinduer, dører og innvendige 

fellesarealer som trapperom, kjeller/loft og felles tekniske anlegg. Leilighetene omfattes ikke av 

rapporten. Det er imidlertid foretatt en stikkprøvekontroll i 2 leiligheter, for å få et generelt inntrykk 

av teknisk standard. Vurderingen er basert på egen befaring og opplysninger gitt av oppdragsgiver. 

 

Premisser 

Tilstandsvurderingen er utført i henhold til NS 3424:2012 på analysenivå 1 (visuell kontroll). OPAK 

verken river eller åpner konstruksjoner. Skjulte installasjoner er generelt ikke kontrollert. Tekniske 

anlegg er ikke funksjonstestet, verken for bygg-, VVS- eller elektroanlegg. Dvs. at tekniske anlegg som 

pga. årstid eller annet ikke er i drift, kan ha funksjonsfeil eller være havarert.  OPAK har ikke foretatt 

noen brannteknisk kontroll av eiendommen. Kun forhold som er avdekket under befaring av de 

øvrige fag er medtatt. Det forutsettes at de opplysninger som er gitt av oppdragsgiver, både skriftlig 

og muntlig, er korrekte. Mengder er skjønnsmessig beregnet og ev. målt på kart og tegninger. Alle 

mengder må ses på som omtrentlige. Kostnadene er budsjettkostnader, basert på erfaringspriser.  

 

 

Aktuelle tiltak er, i den grad det lar seg gjøre, angitt for en periode på 10 år. Disse er etter beste 

skjønn delt inn etter følgende prioritering: 

 

I Strakstiltak (0 - 1 år) 

 Skader og mangler som ifølge lover og forskrifter må utbedres eller forhold som  

kan sette menneskers liv eller helse i fare. 

 

II Vedlikehold (1 - 3 år, 3 - 5 år og 5 - 10 år) 

Vedlikehold er rutinemessige arbeider på en bygning og tekniske installasjoner, for å 

opprettholde et kvalitetsnivå, hindre forfall og for å rette på skader som allerede er oppstått. 

I vedlikeholdsplanen er tiltakene inndelt i tre tidsintervaller avhengig av anbefalt 

utførelsestidspunkt. 

 

III Modernisering 

 Moderniseringsarbeider som kan være aktuelle å gjennomføre for å tilfredsstille  

manglende funksjoner eller formelle krav, eller der det er funnet store avvik i  

forhold til dagens byggenorm/offentlige forskrifter. 
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Definisjon av tilstandsgrader 

Vurdering av tilstandsgrader er basert på NS 3424. Begrepet tilstandsgrad er definert i standarden. 

Ved registering av tilstand benyttes tilstandsgradene 0-1-2-3 som definert i tabellen under. 
 

Tilstandsgrad 
TG 

Tilstand i forhold til 
referansenivået 

Beskrivelse 
 

TG 0 Ingen avvik 
 

 Ingen symptomer på avvik, ingen merknader 

TG 1 Mindre eller 
moderate avvik 

 

 Bygningsdelen har normal slitasje og er vedlikeholdt 

 Ingen vesentlige avvik, mangler eller konsekvenser har 
oppstått, kun behov for normalt vedlikehold fremover 
 

TG 2 Vesentlige avvik 
 

 

 Bygningsdelen er sterkt nedslitt 

 Bygningsdelen er vesentlig skadet 

 Bygningsdelen har redusert funksjon 

 Bygningsdelen har kort gjenværende brukstid 

 Bygningsdelen har mangelfull eller feil utførelse i forhold til 
referansenivået 

 Bygningsdelen er mangelfullt eller feil vedlikeholdt 

 Bygningsdelen mangler vesentlig dokumentasjon for 
fagmessig utførelse i forhold til referansenivået 

 Bygningsdelen bør overvåkes for å unngå større skader eller 
følgeskader 
 

TG 3 Store eller alvorlig 
avvik 

 Bygningsdelen har total eller nært forestående 
funksjonssvikt 

 Det er fare for liv og helse 
 

TGIU Ikke undersøkt 
Mulig risiko 

 Bygningsdelen var ikke tilgjengelig for inspeksjon og det 
mangler dokumentasjon. Eksempler kan være snødekket 
tak og krypkjeller uten inspeksjonsmulighet på 
befaringstidspunktet. 
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Kostnader 
 

Samlet er kostnadene ved de foreslåtte tiltak anslått til kr 2 600 000,- inkl. mva.  

Se for øvrig skjemaer for tiltak og prioritering. 

 

Kostnadene fordeler seg slik:  

 

 
 

Kostnadene er basert på følgende forutsetninger: 

 

 Erfaringstall fra liknende arbeider. 

 Konkurrerende pristilbud fra flere entreprenører. 

 Dagens pris- og lønnsnivå. 

 Finanskostnader er ikke inkludert.  

 Prosjektering, administrasjon, kontroll og oppfølging av arbeidene er inkludert.  

 Pristilbud på arbeidene er ikke innhentet, og kostnadene er inkl. mva. 
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Beskrivelse, tilstand og anbefalte tiltak 
 

Følgende er en beskrivelse av de ulike bygningsdeler og deres tilstand slik de fremstod ved 

befaringen og OPAKs forslag til tiltak. Se for øvrig egen tiltaksliste med budsjettsummer. 

 

2   BYGNING  

21 Grunn og fundamenter Beskrivelse 

Det er ikke gjort særskilte undersøkelser omkring grunnforhold og 

fundamentering. Det antas at bygningene er fundamentert på faste masser 

og/eller fjell. Byggene er fundamentert på plasstøpt betonggrunnmur med 

isolert betonggulv på grunn. Drenering er fra byggeåret. Bygningene er 

plassert på garasjeanlegget som er utført i betong. 

 

Tilstand 

Det er registrert fuktskader to steder på betonghimlingen i garasjeanlegget. 

Skaden er i dag ikke vurdert som vesentlig, men fordi det er fukt på dekket 

under vurderes lekkasjen som aktiv og kan føre til mer omfattende 

følgeskader på noe sikt. Det anbefales å gjennomføre tilleggsundersøkelser for 

å kartlegge oppbygningen av konstruksjonen og fuktsikringen for om mulig å 

finne nøyaktig skadeårsak og hvordan den kan utbedres. Eventuelt bør 

lekkasjen holdes under oppsyn. Dekket består trolig av et isolert betongdekke 

med asfaltmembran. Skaden vil således ikke, i første omgang, påvirke de 

bærende egenskapene til dekket, men dersom omfanget øker vil 

betongvannet kunne skade biler og eiendeler som befinner seg i garasjen.  

 

Langs sokkelen mot øst, i Hoffsveien 12 og 8, er ikke klemlist festet ordentlig 

mot grunnmursplaten.  

 

Anbefalte tiltak 

Tilleggsundersøkelser av lekkasje i garasjeanlegg (tiltak 1). 

Feste plastprofil og fuktsikring langs sokkelen på Hoffsveien 8 og 12 (tiltak 2). 

 

22 Bæresystemer Beskrivelse 

Bygningen har bæresystemer i betong i form av søyler og betongelementer i 

vegg, tak og etasjeskillere.  

 

Tilstand 

Det er ikke registrert tegn til svikt i noen av bygningens bæresystemer.  

 

Anbefalte tiltak 

Ingen tiltak.  

 

23 Yttervegger Beskrivelse 

Yttervegger i betong og bindingsverk, forblendet med teglstein. Enkelte steder 

langs svalgangen er det plater med trespiler. På taket er ventilasjonspiper 

kledd med tre. Trefasadene ble sist beiset i 2011.  

 

Vinduer, dører og porter: 

Vinduene består av malte trevinduer med to-lags energiglass fra 2005.  

Inngangsdørene til leilighetene, fra svalgangene, er laminatdører med et lite 

glassfelt (B30S). Ytterdører i eloksert aluminium med stort glassfelt. Både 
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ytterdørene og dørene til leilighetene er fra byggeåret. Elektrisk leddport til 

garasjeanlegg.  

 

Tilstand 

Teglsteinskledningen er vurdert til å være i tilfredsstillende stand med lang 

forventet restlevetid. Fasaden mot sør-øst vender mot byggeplass og 

trikkeskinner og bør vaskes en gang i løpet av de neste 2-3 årene. Trefasader 

bør beises og vedlikeholdes jevnlig.  

 

Vinduer, dører og porter: 

Vinduer, balkongdører og inngangsdører er generelt i tilfredsstillende stand 

med lang restlevetid. Basert på normale levetidsbetraktninger er antatt 

levetid for trevinduer 40 år +/- 10 år. Forutsatt periodisk vedlikehold har 

vinduene en restlevetid på ca. 25 år. Enkelte vinduskarmer er slitte, og det 

anbefales at vinduene vedlikeholdes jevnlig ved å skrape og 

overflatebehandle karmene hvert 4.-6. år. 

 

Anbefalte tiltak 

Beise fasader i tre (tiltak 1). 

Skrape og overflatebehandle vinduskarmer (tiltak 2). 

Fasadevask av Hoffsveien 8 sør-side (tiltak 3). 

 

24 Innervegger Beskrivelse 

I trapperom er det pussede/malte betongflater. I garasjeanlegget er det også 

pussede/malte betongvegger og gittervegger i stål til boder i garasjeanlegget 

satt direkte på betongdekket. Disse ble kledd med plast i 2012.   

 

Vinduer og dører: 

Brannklassifiserte (B30S) aluminiumsdører til trapperom, og brannklassifiserte 

(A60S) ståldører til teknisk rom.  

 

Tilstand 

OPAK har ikke vurdert innvendige vegger i leilighetene, da dette er beboers 

eget ansvar.  

 

Overflatene i trapperommene fremstår i tilfredsstillende stand.  

  

Puss/maling skaller av veggene i garasjeanlegget langs deler av gulvet. Skaden 

vurderes å komme av vann/snø som kommer inn med bilene og suges opp i 

veggene.  

 

Gittervegger med stålrammer til boder er en uheldig løsning mtp. 

fuktpåkjenning fra garasjeanlegget samt støv og skitt fra bilene. Det ble 

observert enkelte rammer med rust. Omfanget bør kartlegges og behov for 

tiltak vurderes.  

 

Det er heksesot på innervegger i kjeller ved ventilasjonskanaler. Disse bør 

vaskes jevnlig. Dette er kun kosmetisk, og anses som en driftskostnad og er 

ikke medtatt.  
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Det er observert skråriss i hjørnet på utsparingene, ved flere dører i kjelleren. 

Skadeårsak er trolig enten spenningskonsentrasjon ved hjørnene, eller som 

følge av svinn i betongen. Skaden oppstår normalt i betongkonstruksjoner og 

vurderes kun som kosmetisk.  

 

Vinduer og dører: 

Brannklassifisert dør mellom heisrom og garasjeanlegg har fått en slagskade 

ved låsemekanismen.  

 

Anbefalte tiltak 

Skrape og overflatebehandle vegger i kjeller (tiltak 1). 

Overflatebehandle/rustbeskytte stålrammer til gittervegger i garasjeanlegg 

mot rust (tiltak 2). 

 

25 Gulv og himlinger 

(Dekker) 

Beskrivelse 

Gulv: 

Etasjeskillere består av betongelementer (huldekker). Gulvoverflatene i 

trapperom og inngangsareal er flislagt, likeså svalgangene, mens det er 

overflatebehandlet betonggulv i kjeller (epoxy).  

 

Himlinger: 

Himlingene består hovedsakelig av malte betongelementer. Enkelte steder, i 

fellesarealene, er det nedforet t-profil himling. Kjelleren har platehimling samt 

himling av betongelementer.  

 

Tilstand 

OPAK har ikke vurdert gulv og himlinger i leilighetene da dette er 

beboers/leietakers eget ansvar.  

 

Gulv: 

Det mangler sluk og fall på gulvet i garasjeanlegget. Omviser forteller at de 

ikke har hatt problemer med fuktoppsamlinger i kjeller og det er ikke 

registrert skader på dekket. Tilstanden er vurdert som tilfredsstillende. 

Flisgulvene framstår i tilfredsstillende stand.  

 

Himlinger: 

En tidligere lekkasje fra baderom har skadet flere himlingsplater i 

garasjeanlegget. Det anbefales at disse skiftes. Med unntak av dette vurderes 

himlingene til å være i tilfredsstillende stand. Lekkasje i betonghimling er 

nevnt i punkt 21. 

 

Anbefalte tiltak 

Skifte fuktskadde himlingsplater i garasjeanlegg (tiltak 1). 

 

26 Yttertak Beskrivelse 

Blokkene har flate tak tekket med asfaltbelegg. På takterrassene er det lagt 

tretremmer og langs parapetene er det lagt naturstein. Overlys/røykluker i 

hvert trapperom. Utvendige nedløp og renner i sink, fall utover og avrenning i 

front.  
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Tilstand 

Enkelte sluk på tak over balkonger er tette. Det er viktig at nedløp og renner 

renses regelmessig. Dette anses som en driftskostnad og er ikke medtatt. 

 

Belegg på tak vurderes å være i tilfredsstillende stand. Forventet levetid på 

asfalt takbelegg er på 25 år +/- 5 år.  

 

Anbefalte tiltak 

Det bør gjennomføres regelmessige kontroller og rengjøring av taket for å 

fange opp behov for vedlikeholdstiltak. Dette regnes som driftskostnader og 

er derfor ikke tatt med som vedlikehold i tiltaksplanen. 

 

Ingen tiltak.  

 

27 Fast inventar  

(Murte piper og 

ildsteder) 

Beskrivelse 

Ingen murte piper eller ildsteder. 

 

Tilstand 

Iht. Forskrift om brannforebygging §6, må eier av bygningen, dvs. styret, sørge 

for fyringsanlegget virker som forutsatt. 

 

Anbefalte tiltak 

Ingen tiltak. 

 

28 Trapper og balkonger Beskrivelse 

Trapper: 

Innvendige trapper med bæresystem i betong, flislagte inntrinn og repos, 

rekkverk i malt stål og håndløpere i tre.  

Det er en spindeltrapp på utsiden av hvert bygg med bæresystem, rekkverk og 

inntrinn i stål.  

 

Balkonger: 

Det er utkragede betongbalkonger til hver boenhet, enkelte har en bærende 

stålsøyle, andre balkonger er delvis bygget inn. Balkongdekke i avrettet 

betong med fall utover og avrenning i front. Rekkverk i stål med glass og 

perforerte stålplater i brystning. Håndløper i tre. Enhetene i første etasje har 

steinlagte markterrasser. Skille med spiler i tre for innsyn mellom balkongene. 

Enkelte av balkongene har solskjerming med markise, disse er antatt oppført 

av eier av enhet og ikke sameiets ansvar.  

Videre er det utkragede svalganger på inngangssiden, også disse i betong 

Rekkverk på svalgang i stål med perforerte stålplater. Rekkverk på tak i 

samme utførelse.  

 

Tilstand 

Trapper: 

Trappene er vurdert å være i tilfredsstillende stand med lang forventet 

restlevetid på flisene.  

 

Balkonger: 

Håndløpere på balkonger ble pusset og malt sist i 2014. Balkongene er vurdert 

til å være i tilfredsstillende stand.  
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Anbefalte tiltak 

Pusse og male håndløpere på balkonger (tiltak 1). 

 

29 Dokumentasjon bygg Det er fremlagt FDV-instruks fra 2005. Denne gir vedlikeholdsinstruks for 

kjøkken, bad, garderobe, gulv, vegger, tak, vinduer, dører, elektro, VVS og 

terrasse/balkong.  

 

Det anbefales å ivareta FDV-dokumentasjon for det bygningsmessige, el- og 

VVS og etablere et sporbart system for alle fag. Det er viktig at FDV-

dokumentasjonen oppgraderes ettersom det utføres 

vedlikehold/oppgraderinger. 

 

 

3   VVS  

31 Sanitær Bygningen har ordinære sanitæranlegg med sanitærutstyr installert på bad, 
WC og kjøkken. Røranlegget er fra 2005. Leilighetene har varmt tappevann 
fra Hafslund-netts fjernvarmeveksler, i teknisk rom i kjeller. Det er 
varmtvannssirkulasjon.  
Vanninnlegget er lagt i bakken fra utvendig kommunal hovedledning. 

Uttrekksledning for avløpsvann, fra bad/WC og kjøkken, er lagt fra utvendig 

kommunal hovedledning via stikkledning. Innenfor grunnmuren går vann- og 

avløpsledningene under gulvet i kjelleren til hovedstoppekran for 

vannledning over gulv, og til vertikale opplegg for avløp. Vannrør over gulv er 

av kobberrør i leilighetene, og fordelingsrør som rør i rør. Avløpsrørene er 

MA-rør. Vanninnlegget til bygningen er med plastrør (PH-ledning). Det er to 

pumpeanlegg; et for spillvann/kloakk og et for overvann. 

Tilstand 
Normal forventet levetid for rørene er 40 år +/- 10 år. De opprinnelige vann- 

og avløpsrørene er i dag ca. 12 år gamle. Basert på normale 

levetidsbetraktninger og befaring, har rørene en restlevetid på min. 20 år.  

 
Badene som ble besiktiget har flislagte gulv og vegger, og moderne 
sanitærutstyr. Det er opplyst om vannlekkasjer fra baderom til underliggende   
garasje. Rør i rør i kjøkken er på det lavest punkt og burde vært utstyrt med 
tetting mellom ytter- og innerrør for eventuelt å presse en lekkasje tilbake til 
rørene i taket på badene. Isolasjonen i forbindelse med vanninntak og 
reduksjonsventiler/vannmåler er fjernet og ødelagt. Manometer på 
vanninntaket viser 12 Bar, dette skal stå på 6 Bar. Sanitæranlegg og røranlegg 
er for øvrig i god stand. 
 
Anbefalte tiltak 
Skifte og reparere ødelagt isolasjon ved vannmålere og kontrollere trykk og 

skifte trykkmåler (tiltak 1). 

 

32 Varme Beskrivelse 

Det er installert et vannbårent varmeanlegg med varme til radiatorer. 
Anlegget er fra byggeåret 2005. Det er basert på Hafslund-netts 
fjernvarmesentral plassert i teknisk rom i kjelleren. Pumpe sirkulerer vannet 
via termisk isolerte rørledninger av stål frem til radiatorer under vinduene i 
leilighetene, varmeveksler for snøsmelteanlegget i garasjenedkjørselen og til 
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aerotempere i garasjen. Radiatorene har termostatkraner. Det er et lukket 
ekspansjonsanlegg og vannbehandlingsanlegg type Elysator. 
  

Tilstand  
Røranlegg, radiatorer og aerotempere er fra byggeåret, og disse er i dag ca. 
12 år gamle. Normal levetid for røranlegg er 40 +/- 10 år. 
Tilstanden på varmeanlegget vurderes som god, med fortsatt lang forventet 
restlevetid. Det er registrert lekkasje/rustangrep på røranlegget i 
varmesentralen og til gatevarmen. 
 

Anbefalte tiltak  
Utbedre påbegynnende lekkasje/rust på rør i varmesentral og gatevarmerør i 

sentralen (tiltak 1). 

 

33 Brannslukking Beskrivelse 

Det er brannslange/håndslukkere i den enkelte leilighet og brannslanger 

utplassert i garasjen.  

  

Den enkelte beboer er selv ansvarlig for brannsikkerheten i egen leilighet. I 

henhold til dagens forskrifter, skal hver boenhet minimum inneholde et 

brannslukkingsapparat eller husbrannslange som når hele leiligheten. 

  

Tilstand 

OPAK har ikke kontrollert slukkeutstyret i den enkelte leilighet. I leiligheten 

som ble besiktiget er det håndslukker. Det opplyses at dette finnes i alle 

leiligheter. Det er brannslangetromler og enkelte håndslukkere i 

fellesarealene. Håndslukkere og slangeskap har ingen servicegjennomgang.  

 

Anbefalte tiltak 

Etablere serviceavtale på slukkeutstyr i fellesarealer (tiltak 1). 

 

36 Luftbehandling Beskrivelse 

Det er mekanisk avtrekk fra bad/wc og kjøkken i leilighetene, med egen vifte 

over kjøkkenhette, for alle leilighetene. Kanaler er utført som spirokanaler. 

Det er tilluft i leilighetene fra klaffventiler/lydventiler i yttervegg. Det er 

avtrekksventilasjon fra boder og garasjer. Garasjevifter for tilluft og avtrekk 

er plassert i tak i garasjedelen. 

 

Tilstand 

Normal levetid for avtrekksvifter er 15 +/- 5 år. Erfaringsmessig kan 

avtrekkskanalene i leilighetene være tilsmusset. Dette er opplyst ivaretatt og 

rengjøring er utført 

 

Luftoverstrømning mellom rommene skjer via spalter under dørene. Dette er 

lett å glemme ved utskifting av innvendige dører i leilighetene.  

 

Anbefalte tiltak 

Ingen tiltak. 

 

38 Dokumentasjon VVS På nettet er det komplett FDV-dokumentasjon for VVS-anlegget. 
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4   EL-KRAFT  

41 Basisinstallasjoner for 

elkraft  

Beskrivelse 

Systemet for fremføring av elektrotekniske installasjoner er delvis basert på 
skjult røranlegg forlagt i vegger og tak, og delvis forlagt på kabelbruer.  
Røranlegget er hovedsakelig utført med plastrør. Stigeledningene er forlagt 
skjult i rør fra hovedtavlen i kjelleren, opp til de respektive 
underfordelingene, med strømmåler i trappegang, og videre til 
underfordelere i leilighetene. 
 
Fordelingsanlegget for stikkontakter og teknisk kabling er utført med PR-
kabel som ledninger i rør. Vann- og avløpsrør er jordet med separat 
gul/grønn jordleder. Jordleder er åpent forlagt. 
 
Tilstand 
Normal levetid for driftstekniske anlegg er 30 +/- 10 år. Anlegget er fra 2005 
og fremstår generelt i tilfredsstillende stand. Ingen synlige skader ble 
registrert på befaringen. Kursopplegget for lys og stikk i fellesarealene 
vurderes å være i god stand, og anlegget for jording fremstår også i god 
stand.  
 

Anbefalte tiltak 
Ingen tiltak. 
 

42 Høyspent forsyning Beskrivelse 

Hovedtavlen forsynes via PVC-isolert kabel fra E-verkets trafostasjon utenfor 
bygningene. 
 

Tilstand 

Ikke vurdert, da netteier er ansvarlig.  

 

43 Lavspent forsyning 

(fordeling) 

Beskrivelse 

Fra hovedfordelingene i etasje U1 er stigeledningene forlagt i rør frem til de 
respektive underfordelingene i underetasjen og til leilighetene i hver etasje. 
Stigeledningene er av typen PN med PVC-isolasjon og kobberledere fra 2005. 
 
Hovedtavle: 
Det er en hovedtavle i etasje U1 med automatsikringer og 
sikringskillebrytere. Tavlen er et stålplateskap plassert i eget rom med 
kabelinntak i toppen, etter byggeårets gjeldende normer og forskrifter. 
Spenningssystemet er 400 V – TN.  
 
Underfordelinger: 
Underfordelingene/sikringsskapene har felles fordeler i hver oppgang, med 
strømmåler for leilighetene og sikringer for fellesarealer. Leilighetenes 
undersentral/sikringsskap er plassert på vegg i gang, inne i leilighetene, og 
betjener den enkelte boenhet. Underfordelingene som ble besiktiget er fra 
2005, har automatsikringer og er godt merket. Underfordelingene er utført 
etter byggeårets el-forskrifter og krav til effektbehov, og er i god stand. Det 
mangler kursfortegnelse i nr. 8. 
 
Tilstand 
Stigeledninger: 
Normal levetid på stigeledninger er 30 år +/- 10 år. Det er ingen synlige tegn 
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til skade på stigeledningene som indikerer behov for akutte tiltak. 
Stigeledningene vurderes å være i god stand, og er utført på en slik måte at 
det kan forventes en levetid utover de neste 10 årene.  
  
Hovedtavle: 
Normal levetid på hovedtavler er 30 år, +/- 10 år. Hovedtavlen er godt 
merket og i god stand. Hovedtavlen er utført på en slik måte at det kan 
forventes en levetid utover 20 år.  
 
Underfordelinger: 
Normal levetid på underfordelinger er 30 år, +/- 10 år. Det er ingen synlige 
tegn til skade på underfordelingene som indikerer behov for tiltak.  
Underfordelerne er utført på en slik måte at det kan forventes en levetid 
utover 10 år. 
 
Anbefalte tiltak 
Stigeledninger: 
Ingen tiltak. 
 

Hovedtavle: 
Ingen tiltak. 
 
Underfordelinger: 
Ingen tiltak. 

 

44 Lys Beskrivelse 

Belysningsanlegget i trapperommene, bodarealene og i garasjen består 
hovedsakelig av kompaktarmaturer og lysstoffarmaturer styrt av moderne 
lysstyring. Armaturene er fra 2005. Kursopplegget er hovedsakelig utført med 
kabel trukket i rør. Det er rømnings/ markeringslys over dørene enkelte 
steder. 
 
Tilstand 
Normal levetid for belysningsutstyr er 20 +/- 10 år. Belysningsanlegget for 
blokkene vurderes å være i akseptabel stand, med en forventet restlevetid på 
5 år +.  
 
Anbefalte tiltak 
Skifte all belysningen til moderne LED-belysning (tiltak 1).  

 

45 Elvarme Beskrivelse 

Det er vannbårent varmeanlegg, se kapittel 32. 

På baderommene og i taknedløpene er det elektriske varmekabler. 

 

Tilstand 

Normal levealder på varmekabler er 30 +/- 10 år. 

 

Anbefalte tiltak 

Ingen tiltak. 

 

49 Dokumentasjon elektro 

(Internkontroll elektro) 

Beskrivelse 

På nettet finnes komplett FDV-dokumentasjon for el-anleggene. 

 

Iht. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
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(Internkontrollforskriften, fra 1 jan 1997) og § 9 i Forskrift om Elektriske 
Lavspenningsanlegg omfattes sameiet av forskriftene om å sørge for at det 
blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget slik 
at det til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i el. forskriftene. 
 
Tilstand 
Det er sameiets ansvar å vedlikeholde det elektriske anlegget i alle 
fellesarealer, mens beboerne har ansvar for sin egen bolig. Styret har 
imidlertid plikt til å gjøre beboerne oppmerksom på det ansvar de har. 
 
Anbefalte tiltak  
System for internkontroll elektro må opprettes (Tiltak 1). 
 

 

5   TELE OG AUTOMATISERING 

53 Telefoni og 

personsøking 

(porttelefonanlegg) 

Beskrivelse 

Porttelefonanlegg med bildekommunikasjon fra 2014, med anropsapparater 
ved hovedinngangene og svarapparater i leilighetene.  
 
Tilstand 
Normal levetid for porttelefonanlegg er 10 år +/- 5 år. Generelt vurderes 
porttelefonanlegget å være i god stand. Etter OPAKs vurdering har anlegget 
en antatt restlevetid på +10 år.  
 
Anbefalte tiltak 
Ingen tiltak.  

 

54 Alarm- og 

signalsystemer 

(Brannalarmanlegg) 

 

Beskrivelse 

Brannvarslingsanlegg: 
Brannvarslingsanlegget ble installert i bygningen i 2005, med detektorer i 
hver leilighet, trapperom, birom og garasje. 
 
Tilstand 
Normal levetid for brannvarslingsanlegg er 15 +/- 5 år. Tilstanden vurderes 
som god med lang gjenværende restlevetid. 
 
Anbefalte tiltak 
Ingen tiltak. 

 

55 Lyd- og bildesystemer Beskrivelse 

GET er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. 

 

Tilstand 

Kabel-TV anlegg er ikke vurdert, da det er nettleverandørens eiendom. 
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6   ANDRE INSTALLASJONER 

62 Heiser  

(Person- og 

varetransport) 

Beskrivelse 

Det er en person-heiser i hver blokk, fra byggeåret 2005. Heisene er av type 
Otis, går over 7 etasjer, og har en kapasitet for 8 personer/630 kg. Heisene er 
av type wire heis, med maskinrom som skap i etasjen. 
 
Tilstand  
Heisens tilstand vurderes som tilfredsstillende, men det er opplyst om 
enkelte problemer og styringen/kretskort er skiftet. Heisene har 
servicekontrakt med Kone. Normal levetid for en heisinstallasjoner er ca. 40 
år +/- 10 år. 
  
Anbefalte tiltak  
Ingen tiltak. 

 

 

 

7   UTENDØRS  

71 Bearbeidet terreng Beskrivelse 

Hoffsparken Boligsameie ligger i et relativt flatt terreng.  

 

Tilstand 

Tilstanden på terrenget er vurdert som tilfredsstillende.  

 

Anbefalte tiltak 

Ingen tiltak. 

 

72 Utendørs 

konstruksjoner 

Beskrivelse 

Sykkelstativ på byggets østside, ved nedkjørsel til garasjeanlegg og mellom 

byggene. Trekonstruksjon i gårdsrom. 

 

Tilstand 

Enkelte sykkelstativ er noe skeive. Regnes som driftskostnad og er ikke 

medtatt. 

 

Anbefalte tiltak 

Ingen tiltak.  

 

73 Utendørs røranlegg Beskrivelse 

Takvannet går til drenering på egen tomt og til offentlig overvannsystem. 
 
Tilstand. 
Det er ikke meldt om problemer, og tilstanden vurderes som generelt god. En 
sandfangskum ved innkjørselen er tett og rør og kum må renskes. 
 
Anbefalte tiltak 
Høytrykksspyle tett rør og renske overvannskum (tiltak 1). 
 

74 Utendørs elkraft Beskrivelse 

Det er utelamper ved inngangspartiene, utvendig som mastarmaturer og 

pullerter. Utelampene er fra 2005 og har moderne lysstyring. 
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Tilstand 

Utelampene er i god stand. 

 

Anbefalte tiltak 

Ingen tiltak. 

 

76 Veier og plasser Beskrivelse 

På østsiden av bygningsmassen er det en parkeringsplass som kan benyttes 

av gjester. Det er asfaltert vei med brosteinsbelagte renner til hver inngang 

og rundt bygningsmassene. Asfaltert vei som går ned til garasjeanlegg, 

slukrist rett før garasjeporten, i bunnen av nedkjørselen.  

 

Tilstand 

Tilstanden på slukristen ved garasjeporten er i dag vurdert som 

tilfredsstillende. Det er viktig at risten kontrolleres og renses jevnlig for å 

sikre at garasjeanlegget ikke oversvømmes.  

 

Anbefalte tiltak 

Ingen tiltak.  

 

77 Parker og hager Beskrivelse 

Hoffsparken Boligsameie har opparbeidet grønt- og parkareal mellom 

bygningsmassen. Det er utplassert en sandkasse og et huskestativ, flere 

benker og en konstruksjon i tre. Utenfor hver markterrasse er det plantet 

busker som skjermer, også en rekke busker og beplantning inntil 

bygningsmassen.  

 

Tilstand 

Sandkassen med huskestativene er begrodd med ugress. På bygningens 

sørlige side har buskene tilsynelatende hatt lite stell, det anbefales at 

plantene jevnlig stelles og klippes ned. Kostnad ikke medtatt.  

 

Anbefalte tiltak 

Fjerne ugress fra sandkasse. Driftskostnad, ingen kostnad medtatt.  
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Brannsikring 
 

Iht. Forskrift om brannforebygging 17. desember 2015 er det eieren av en bygning, dvs. styret, som 

skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder, og er ansvarlig for at bygningen tilfredsstiller 

branntekniske krav.  

 

Vi refererer i denne forbindelse til Forskrift om brannforebygging § 8 som sier: ” Eieren av et 

byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået 

som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller 

senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende 

tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres 

innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.” 

 

Den enkelte beboer er selv ansvarlig for brannsikkerheten i sin boenhet. Hver enkelt boenhet skal 

minimum ha en godkjent røykvarsler og godkjent brannslokkeutstyr (husbrannslange eller 

pulverapparat). Det bør monteres røykvarslere i alle oppholdsrom, samt i og utenfor soverom. Av 

hensyn til driftssikkerheten bør røykvarslerne være nett-tilkoblet og ha nødbatteri. Styret bør sende 

årlige påminnelser til beboerne om deres ansvar i forbindelse med å ivareta brannsikkerheten i egen 

seksjon og minne om å skifte batterier i røykvarslere og etterse slokkeutstyr. 
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Anbefalte tilleggsundersøkelser (nivå 2) 
På bakgrunn av de observasjoner som er gjort under befaringen anbefaler vi å foreta følgende 
tilleggsundersøkelser: 
 

Bygg 

Undersøke årsak til lekkasje gjennom himling i garasjeanlegget.  

 

VVS 

Ingen tilleggsundersøkelser anbefalt. 

 

 

Elektro 

Ingen tilleggsundersøkelser anbefalt. 

 

 

 

Oslo, 30.10.2017 

For OPAK 

 

 

Kristin Krogstad Holtmon 

Sivilingeniør 

 

 
 Egenkontroll  Sidemannskontroll 

 10.10.2017 KKH  25.09.2017 OBL 

    10.10.2017 JMK 

 

 

 

Distribuert til: 

Hoffsparken Boligsameie v/ Jørgen Bugge, styret.hoffsparken@gmail.com  
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VEDLIKEHOLDSPLAN FOR Straks- Moderni-

Hoffsparken Boligsameie tiltak sering

TG 0 - 1 år 1 - 3 år 3 - 5 år 5 - 10 år ved behov

2

21 1

1 3 25 000

2 2 20 000

22 1

1

23 1

1 1 350 000

2 1 10 000

3 1 180 000

24 1

1 2 50 000

2 2 50 000

25 1

1 2 4 000

26 1

1 1

27

1

28 1

1 1

29 1

1

149 000 360 000 0 180 000 0

15 % 22 350 54 000 0 27 000 0

25 % 42 838 103 500 0 51 750 0

210 000 520 000 0 260 000 0

Oppdragsnr.: 

Oppdragsnavn: 

Dokumentasjon bygg

Ingen tiltak.

Sum bygning

Fasadevask av Hoffsveien 8s sør-øst side. 

Beise fasader i tre. 

Skrape og overflatebehandle vegger i kjeller.

Overflatebehandle stålrammer på gittervegger i garasjeanlegg mot rust. 

Innervegger

Tiltak

Ingen tiltak. 

Fast inventar (Murte piper og ildsteder)

Tiltak

Trapper og balkonger

Tiltak

Sum

Rigg og drift inkl. prosjektering, administrasjon, kontroll og oppfølging

Mva

Ingen tiltak. 

Ikke relevant.

Yttertak

Tiltak

Skifte himlingsplater i garasjeanlegg. 

Gulv og himlinger (Dekker)

Tiltak

Ingen tiltak. 

Skrape og overflatebehandle vinduskarmer. Medtar 360 vinduer.

Bæresystem

Tiltak

Yttervegger

Dato: 

Vedlikehold

Grunn og fundamenter

Tiltak

Tilleggsundersøkelser av lekkasje i garasjeanlegg. 

Feste beslag og fuktsikring langs sokkelen på Hoffsveien 8 og 12. Medtar 2 mann i 2 dager.

Bygning

Ti
ls

ta
n

d
sg

ra
d

Tiltak

ID 265



133901

Hoffsparken Boligsameie

30.10.2017

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR Straks- Moderni-

Hoffsparken Boligsameie tiltak sering

TG 0 - 1 år 1 - 3 år 3 - 5 år 5 - 10 år ved behov

Oppdragsnr.: 

Oppdragsnavn: 

Dato: 

Vedlikehold

Ti
ls

ta
n

d
sg

ra
d

3

31 1

1 2 10 000

32 1

1 2 15 000

33 1

1 2 20 000

36 1

1

38 1

1

45 000 0 0 0 0

15 % 6 750 0 0 0 0

25 % 12 938 0 0 0 0

60 000 0 0 0 0Sum VVS-anlegg

Etablere serviceavtale på slukkeutstyr i fellesarealer.

Brannslukking

Tiltak

Ingen tiltak.

VVS

Rigg og drift inkl. prosjektering, administrasjon, kontroll og oppfølging

Sum

Dokumentasjon VVS

Tiltak

Utbedre påbegynnende lekkasje/rust på rør i varmesentral og gatevarmerør i sentralen. 

Tiltak

Luftbehandling

Tiltak

Sanitær

Tiltak

Varme

Skifte og reparere ødelagt isolasjon ved vannmålere og kontrollere trykk og skifte trykkmåler.

Ingen tiltak.

Mva

ID 265



133901

Hoffsparken Boligsameie

30.10.2017

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR Straks- Moderni-

Hoffsparken Boligsameie tiltak sering

TG 0 - 1 år 1 - 3 år 3 - 5 år 5 - 10 år ved behov

Oppdragsnr.: 

Oppdragsnavn: 

Dato: 

Vedlikehold

Ti
ls

ta
n

d
sg

ra
d

4

41 1

1

42 1

1

43 1

1

44 1

1 1 000 000

45 1

1

49 2

1 2 25 000

25 000 0 0 0 1 000 000

15 % 3 750 0 0 0 150 000

25 % 7 188 0 0 0 287 500

40 000 0 0 0 1 440 000

Mva

Sum Elkraft

Ingen tiltak.

Elvarme

Tiltak

Skifte innvendig belysning til moderne led-belysning

Elkraft

Tiltak

Basisinstallasjon for elkraft

Tiltak

Ingen tiltak.

Ingen tiltak.

Høyspent forsyning

Tiltak

Rigg og drift inkl. prosjektering, administrasjon, kontroll og oppfølging

Sum

Lys

Tiltak

Ingen tiltak.

Lavspent forsyning

Dokumentasjon elektro (Internkontroll elektro)

Tiltak

System for internkontroll elektro må opprettes.

ID 265



133901

Hoffsparken Boligsameie

30.10.2017

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR Straks- Moderni-

Hoffsparken Boligsameie tiltak sering

TG 0 - 1 år 1 - 3 år 3 - 5 år 5 - 10 år ved behov

Oppdragsnr.: 

Oppdragsnavn: 

Dato: 

Vedlikehold

Ti
ls

ta
n

d
sg

ra
d

5

53

54 1

1

55 1

1

0 0 0 0 0

15 % 0 0 0 0 0

25 % 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6

62 1

1

0 0 0 0 0

15 % 0 0 0 0 0

25 % 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Sum

Rigg og drift inkl. prosjektering, administrasjon, kontroll og oppfølging

Mva

Sum Tele og automatisering

Heiser (Person- og varetransport)

Andre installasjoner

Ingen tiltak.

Tiltak

Alarm- og signalsystemer (brann- og innbruddsalarmanlegg)

Ingen tiltak. 

Tele- og automatisering

Telefoni og personsøking (porttelefonanlegg)

Tiltak

Sum

Rigg, drift og administrasjon

Mva

Sum Andre installasjoner

Ingen tiltak.

Ingen tiltak.

Lyd- og bildesystemer

Tiltak

Tiltak

ID 265



133901

Hoffsparken Boligsameie

30.10.2017

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR Straks- Moderni-

Hoffsparken Boligsameie tiltak sering

TG 0 - 1 år 1 - 3 år 3 - 5 år 5 - 10 år ved behov

Oppdragsnr.: 

Oppdragsnavn: 

Dato: 

Vedlikehold

Ti
ls

ta
n

d
sg

ra
d

7

71 1

1

72 1

1

73

1 20 000

74 1

1

76 1

1

77

1

20 000 0 0 0 0

15 % 3 000 0 0 0 0

25 % 5 750 0 0 0 0

30 000 0 0 0 0

340 000 520 000 0 260 000 1 440 000

Sum

Parker og hager

Bearbeidet terreng

Tiltak

Utendørs konstruksjoner

Veier og plasser

Tiltak

Ingen tiltak.

Utendørs elkraft

Tiltak

TOTALSUM     (Alle fag)

Utendørs

Tiltak

Sum utendørs

Fjerne ugress fra sandkasse. Driftskostnad, ingen kostnad medtatt. 

Rigg og drift inkl. prosjektering, administrasjon, kontroll og oppfølging

Mva

Høytrykksspyle tett rør og renske overvannskum. 

Utendørs røranlegg

Tiltak

Ingen tiltak. 

Ingen tiltak. 

Ingen tiltak. 

Tiltak

ID 265



BILDER 
 
 

133901 Hoffsveien 6, 8 og 12  
 

Side 1 av 7 
ID 323  30.10.2017 

Befaringssted: Hoffsveien 6, 8 og 12, 0275 OSLO 
Befaringsdato: 12.09.2017 
Utført av: Kristin Krogstad Holtmon og Ola Thingelstad 

 

 

 

 

Bilde nr. 1: Oversiktsbilde.   

 

 Bilde nr. 2: Fuktskade på himling i 
garasjeanlegg.   

 

 

 

Bilde nr. 3: Fuktskade på himling i 
garasjeanlegg.   

 Bilde nr. 4: Klemlist ikke skikkelig festet langs 
yttervegg. 

 

 

 

 

Bilde nr. 5: Løs plastprofil og fuktsikring på 
Hoffsveien 8.   

 Bilde nr. 6: Yttervegg kledd med teglstein. 



BILDER 
 
 

133901 Hoffsveien 6, 8 og 12  
 

Side 2 av 7 
ID 323  30.10.2017 

 

 

 

Bilde nr. 7: Trespiler på svalgang og mellom 
balkonger.  

 Bilde nr. 8: Malingsslitte trevinduer med trelags 
energiglass fra 2005.   

 

 

 

Bilde nr. 9: Inngangsdører til leiligheter i 
aluminium (B30S). 

 Bilde nr. 10: Gittervegger i boder kledd med 
plast.  

 

 

 

Bilde nr. 11: Rust på stålramme til bod i 
garasjeanlegg.  

 Bilde nr. 12: Maling/pussavskalling på 
betongvegger i garasjeanlegg.  
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133901 Hoffsveien 6, 8 og 12  
 

Side 3 av 7 
ID 323  30.10.2017 

 

 

 

Bilde nr. 13: Skråriss fra dør i kjeller.   Bilde nr. 14: Slagskade på låsemekanisme på 
dør til trapperom i kjeller.  

 

 

 

Bilde nr. 15: Steinbelagt svalgang.   Bilde nr. 16: Betongdekke og platehimling i 
garasjeanlegg.  

 

 

 

Bilde nr. 17: Gammel lekkasjeskade på 
platehimling i garasjeanlegg.  

 Bilde nr. 18: Asfalt takbelegg på tak.  



BILDER 
 
 

133901 Hoffsveien 6, 8 og 12  
 

Side 4 av 7 
ID 323  30.10.2017 

 

 

 

Bilde nr. 19: Naturstein ved nedløp langs 
parapet.  

 Bilde nr. 20: Beslag, renner og nedløp i sink. Her 
er sluk tett.  

 

 

 

Bilde nr. 21: Terrassebord på takterrasse.  Bilde nr. 22: Innvendig trapp i betong med 
flislagte inntrinn, rekkverk i stål og håndløper i 
tre.  

 

 

 

Bilde nr. 23: Utvendig spindeltrapp med 
bæresystem i stål.  

 Bilde nr. 24: Balkonger i ulik utførelse. Avrettet 
betongdekker med fall utover og avrenning i 
front. Rekkverk i glass og perforterte stålplater.  
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133901 Hoffsveien 6, 8 og 12  
 

Side 5 av 7 
ID 323  30.10.2017 

 

 

 

Bilde nr. 25: Steinbelagte gangveier og 
brosteinsbelagte åpne renner uten synlige sluk.  

 Bilde nr. 26: Brosteinsrenner med avrenning 
mot plen uten synlig sluk eller drenering.  

 

 

 

Bilde nr. 27: Sandkasse med huskestativ.   Bilde nr. 28: Grøntareal med plen og busker 
mellom bygningene.  

 

 

 

Bilde nr. 29: Tett kum på gjesteparkering ved 
bygningens østside. Må renskes og 
høytrykkspyles. 

 Bilde nr. 30: Rør må isoleres og manometer 
byttes sjekkes. 
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Side 6 av 7 
ID 323  30.10.2017 

 

 

 

Bilde nr. 31: Lekkasje og rust varmerør. 

 

 Bilde nr. 32: Vannsøl fra lekkasje. 

 

 

 

 

Bilde nr. 33: Rustdannelse i forbindelse med 
snøsmelteanlegget. 

 Bilde nr. 34: Rustdannelse i forbindelse med 
snøsmelteanlegget.  

 

 

 

Bilde nr. 35: Lys skiftes til LED-belysning.  Bilde nr. 36: Lys skiftes til LED-belysning. 

  



BILDER 
 
 

133901 Hoffsveien 6, 8 og 12  
 

Side 7 av 7 
ID 323  30.10.2017 

 

 

 

Bilde nr. 37: Lys skiftes til Led belysning. 

Serviceavtale etableres på brannslukking i 
fellesarealer. 

 Bilde nr. 38: Lys skiftes til Led belysning. 

 

 

 

Bilde nr. 39: Kursfortegnelse mangler i tavle.  Bilde nr. 40: Porttelefonanlegg. 
 

 

 

 

Bilde nr. 41: Porttelefonanlegg.   Bilde nr. 42: Serviceavtale etableres på 
brannslukking i fellesarealer. 

 


