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Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 
 

 
Ekstraordinær generalforsamling i Vetlandsveien Borettslag avholdes onsdag 
01. februar 2017 kl. 18:00 i aulaen på Skøyenåsen ungdomsskole. 
 
Møt opp i god tid, registrering fra kl. 17:30. 
 
 
TIL BEHANDLING FORELIGGER: 
 
1. KONSTITUERING 

A. Valg av møteleder 
B. Godkjenning av de stemmeberettigede  
C. Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne 
D. Godkjenning av møteinnkallingen  

 
2. FORSLAG 
 

Utvidet kostnadsramme – rehabilitering av rør og våtrom 

 

Bakgrunn for innkalling 
Den 17.11.2015 vedtok generalforsamlingen komplett utskifting av vann- og avløpsrør, sluk og 
tilhørende utbedring av baderom, inklusive låneopptak, forslag 2 A.  
Videre vedtok generalforsamlingen omlegging til felles varmt forbruksvann, forslag 2 A1.   
 
I protokollen står det at fullmakten forutsetter at arbeidene gjennomføres innenfor total 
prosjektkostnad på inntil kr 77 mil. (Total prosjektkostnad for tiltak A+A1 er 77 mil.).  

I innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen den 17.11.15, står det at estimert total 
prosjektkostnad for forslag 2 A og A 1 (rør og våtrom og felles varmtvann) er kr 209 000 pr. leilighet. 
(209 000 * 388 er kr. 81 mil.).   

For kun rør og våtrom (forslag 2 A) står det at total prosjektkostnad er kr 189 000 pr. leilighet (189 000 
* 388 er kr. 73,3 mil.).  

Forslag 2 A1 isolert sett er i forprosjektet estimert til å utgjøre et tillegg på kroner på 9 mil. Legger man 
til grunn kostnadsestimatene slik det må gjøres utgjør dette 73,3 mil. + 9 mil. = kr 82,3 mil.  

Årsaken til avviket mellom 82,3 mill. og 77 mill. kan skyldes forskjellen mellom låneopptak og estimert 
prosjektkostnad. Uansett omstendighetene tatt i betraktning, må det forstås at kostnadsrammen for 
tiltak 2 A og 2 A1 var 77 mil. når vedtaket ble gjort.       

Siden vedtak har styret inngått avtale med OBOS Prosjekt AS, til å forestå prosjektadministrasjon av 
prosjektet. OBOS Prosjekt har utarbeidet anbudsdokumenter for prosjektet. I den forbindelse ble det 
konstatert tekniske forhold som medførte et behov for tidlig entreprenørinvolvering. De 
bygningsmessige og sanitærtekniske forhold i Vetlandsveien Borettslag ble bygget på en måte som 
vanskeliggjør utskiftingen, samt at en rehabilitering er utfordrende i forhold til å oppfylle alle dagens 
forskrifter. Det var viktig for borettslaget at aktører ble involvert på ett tidlig stadium, slik at prosjektet 
blir mest mulig forutsigbart. Det er også viktig for borettslaget at prosjektet gjennomføres med gode 
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og varige løsninger etter dagens standard. Entreprenør har levert tilbud på basis av 
anbudsdokumenter, befaringer og fremlagt underlag for pris.  

Momenter som er av betydning for entreprenørkostnader 
I prosjektet vil produksjonen variere på mellom 4-8 leiligheter pr. uke. Dette medfører en ujevn 
bemanning, og vil aldri få full effekt av en serieproduksjon. Snittet på litt over 5 bad pr. uke gir også en 
lenger byggetid totalt og dermed høyere kostnad på rigg enn et "standardprosjekt". Et 
"standardprosjekt" har en produksjon på 8 bad pr. uke.  
Tildekking/vask i større leiligheter (leiligheter over to plan) medfører høyere kostnad sammenlignet 
med en "standard" leilighet over ett plan. 
 
Rørteknisk vil naturlig nok nye beredersentraler for felles varmtvann være kostnadsdrivende. Det er 
relativt lange avstander i kjellerareal som medfører merkostnader på nye vannrør. I kjellere finnes det 
tilfluktsrom. Slike konstruksjoner medfører bygningsmessige og rørtekniske kostnader sammenlignet 
med standard tykkelser på gulv (etasjeskille) og vegger. Opprinnelig er stigerør for vann og avløp lagt i 
sjaktløsninger mellom leiligheter. Opprinnelig løsninger har behov for forbedringer, med tanke på 
både vannskadesikkerhet, vedlikehold, lyd og brannsikring. En stor andel av vegger på bad er såkalt 
lettvegger, det er derfor lagt til grunn å bygge inn kryssfiner og våtromsplater, etterfulgt av membran 
og fliser. I rør og våtromsprosjektet er det nå lagt til grunn utskifting av alle vinduer på bad der hvor 
det finnes. Det er også lagt til grunn en stor andel åpning og lukking av sjakter i bad og kjøkken. Dette 
medfører mye demontering og remontering av kjøkken, brannsikring og arbeider med å fase ut gamle 
rørsjakter. Det er lagt til grunn nye innkassinger opp mot tak i entre mellom kjøkken og bad i 2-roms 
leiligheter grunnet forbedring av vannskadesikkerhet. I dag finnes det gamle rørføringer innstøpt over 
bærende dekke som medfører mye ekstra rivearbeid; mye ekstra rivemasser som skal ut og slissing for 
nye rørføringer. Arbeidet skal gi lavest mulig gulvhøyde på bad. 

Tatt overnevnte momenter i betraktning er tilbudet borettslaget har mottatt, evaluert til å være et 
godt tilbud. 

Entreprenørkostanden er allikevel høyere enn hva estimatene la opp til. I praksis betyr dette at dersom 
prosjektet skal gjennomføres med god forutsigbarhet, god gjennomføringsevne fra entreprenør samt 
kvaliteter etter dagens standard, vil det etter beregninger være nødvendig med en utvidelse av 
kostnadsrammen til ca. kroner 90,8 mil.   

 
Økonomiske konsekvenser for felleskostnadene 
Nye beregninger viser at selv med utvidelse av kostnadsrammen, vil det med den nå kjente 
entreprenørkostnaden til grunn, ikke være behov for økninger i felleskostnadene utover økningen som 
ble gjort fra 01.01.2016. Låneopptaket som ble vedtatt i forbindelse med rør- og 
våtromsrehabiliteringen og utskiftingen av vinduer vil også være tilstrekkelig for ny kostnadsramme. 
Det presiseres at et rehabiliteringsprosjekt av rør og våtrom i eksisterende boligbygg, ikke på forhånd 
er mulig å nøyaktig vite hvordan forløpes økonomisk. Dette har sammenheng med at man på forhånd 
ikke vet nøyaktig hvor mye farlig avfall som finnes, om det vil oppstå avboringer av skjulte elektriske 
kabler, hvor store beløp som vil gå med til uforutsette forhold i den enkelte leilighet og hvor store 
beløp som vil gå med til å utbedre etter eventuelle pågående/tidligere fuktskader. Estimert 
kostnadsramme tar hensyn til uforutsett som nevnt.  
 
FORSLAG TIL VEDTAK  
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til å øke kostnadsrammen for å gjennomføre grunnpakken 
med utskifting av vann- og avløpsrør, totalrehabilitering av våtrom som følge av utskifting av rør 
samt omlegging til felles varmtvann.  
  
Fullmakten forutsetter at arbeidene gjennomføres innenfor en total prosjektkostnad inntil 90,8 
millioner.  
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Informasjon om prosjektet 
Forutsatt positivt vedtak på sak 2, vil det avholdes et informasjonsmøte umiddelbart etter 
ekstraordinær generalforsamling. OBOS Prosjekt vil gi en generell orientering om prosjektet.  
 
Dersom styret kan kontrahere entreprenør i uke 5, kan entreprenør starte med produksjon av bad i 
starten av mai 2017 i henhold til estimert fremdriftsplan. Det vil bli avholdt informasjonsmøte for de 
første blokkene i løpet av februar med etterfølgende bestillingsmøter. 
 

 
 

Oslo, 12.01.2017 
I styret for Vetlandsveien Borettslag 

 
Lillian Slaaen /s/       Asgeir Thorstensen /s/       Thomas Andersen /s/ 

 
Olav Lærum /s/                         Marianne Molberg Merli /s/ 

 
 
 
 
 
Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale og stemmerett. 

Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være 

tilstede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett 

til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. 

Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha 

samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.  En andelseier kan ta med en 

rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom 

generalforsamlingen tillater det. 
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Registreringsblankett 
ved ekstraordinær generalforsamling i 

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

 

Eierens navn: 
 

 

 
Eierens adresse: 
 

 

 
Leilighetsnummer: 
 

 
Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale og stemmerett. 

Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være 

tilstede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett 

til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. 

Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha 

samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.  En andelseier kan ta med en 

rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom 

generalforsamlingen tillater det. 

 

Dersom du benytter deg av fullmaktsretten, må både ovenstående registreringsdel og nedenstående 

fullmakt fylles ut:  

 

FULLMAKT 
 
Eier av gir herved fullmakt til : 
 

 
Fullmektigens navn : 
 

 
å møte i ekstraordinær generalforsamling i Vetlandsveien Borettslag 
 
 
 
……………………………………………………..    …………………………… 

Eiers signatur      (Dato) 
 


