
122 – Vetlandsveien Borettslag  

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i 
Vetlandsveien Borettslag 
Møtedato Onsdag 26.mars 2008 
Møtetidspunkt Kl.19.00 
Møtested Skøyenåsen skole, Aulaen 
 

Tilstede var 139               andelseiere  
og 31               med fullmakt 
til sammen 170               stemmeberettigede  
 
Fra forretningsfører møtte Steinar Mjør-Grimsrud 
Møtet ble åpnet av Styreleder Atle Hansen 
 

 

Saksoversikt 
1 – Konstituering 
2 – Presentasjoner av våtromsrehabilitering kontra rehabilitering av soilrør 
      og sluk 
3 – Teknisk informasjon 
4 – Forslag 
 

[Høyreklikk i saksoversikten og velg "oppdater felt" for å oppdatere listen] 

1 – Konstituering 
A Valg av møteleder 
  Som møteleder ble foreslått: Jan-Erik Nielsen 
 Vedtak Godkjent 

 
B Opptak av navnefortegnelse 
  Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at 

vedkommende andelseier var tilstede. 
 Vedtak Godkjent 
 
C Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen 

   
Som referent ble Steinar Mjør-Grimsrud foreslått, og til å underskrive  
protokollen  Ann Mari Nordahl og Roar Neegaard 

 Vedtak Disse ble valgt 
 
D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 

  Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var 
innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 

 Vedtak Godkjent 

 

2 – Presentasjoner av våtromsrehabilitering kontra rehabilitering av soilrør  

       og sluk 
   

Styret presenterte vedlikeholdsbehov for borettslaget totalt sett 
Byggekomiteen la frem sitt arbeid ifh til våtromsrehabilitering 
kontra rehabilitering soilrør og sluk, med sin anbefaling til styret 

     Styret la frem sitt arbeid ifh til våtromsrehabilitering kontra   
     rehabilitering soilrør og sluk, med sin anbefaling til  
     generalforsamlingen       

3 – Teknisk informasjon 
  
         Konsulent Frode Berntzen informerte i forhold til tekniske 

       løsninger 
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4 – Forslag 

 Alternativ 1: Rehabilitering med ”strømpe i rør” - metodikk 
 

  Dette er en metode der man fører en spesialkonstruert strømpe inn i 
røret, for deretter å påføre trykk som medfører en herdingsprosess som 
kort tid etter gir samme hardhet som ett PVC rør. Røret vil da være av 
bestandig og ha samme kvalitet som et helt annet nytt soilrør. I praksis 
blir resultatet at man beholder den gamle soilrørstammen, men erstatter 
denne med en ny ved å trekke inn en strømpe som blir til et nytt rør 
under trykk.  
NB! Denne teknikken må ikke blandes sammen med det som endel 
borettslag har gjennomført, Rørfornying, der et epoxybelegg sprøytes 
inn i gamle soilrør.  
 
Strømpe løsning er en velkjent rehabiliteringsmetode for rør som i Norge 
startet for ca 20 -25 år siden, men denne løsningen ble primært brukt i 
avløpsledningen i bakken som en metode for å slippe oppgraving. I 2002 
startet man arbeidet med å bruke denne teknikken i boligblokker og da 
det innvendige rørsystemet for avløp. Metoden har skutt fart de siste 
årene, og har nå blitt benyttet i over 1000 boenheter i Oslo regionen.  
F.eks. har Marmorberget borettslag på Lambertseter i Oslo benyttet 
denne metoden. De bygningene ble etablert i 1954, dvs. to år før 
Vetlandsveien borettslag ble etablert. Hele borettslagets soilrørmasse, 
som inkluderer 533 boenheter har blitt rehabilitert med denne løsningen. 
I disse dager ferdigstilles denne soilrørrehabiliteringsløsningen for Lille 
Ekeberg borettslag med 216 boenheter. Borettslaget har vært meget 
godt fornøyd med jobben. I tillegg har vi referanser fra OBOS Prosjekt 
AS som også anbefaler denne ”nye” metoden. Det er gitt 30 års garanti 
på de siste arbeidene som er gjort. 
 
De viktigste fordelene ved denne metoden er følgende; 

 Fullgod rehabilitering av soilrør til en kostnad av 45.000,- inkl 
mva pr. leilighet, noe som innbærer lavt låneopptak og ingen 
husleieøkning utover dagens nivå.  
I realiteten vil kun kr. 300,- av denne økningen gå til 
rehabilitering av soilrør Det resterende vil være disponibelt for 
løpende vedlikeholdsoppgaver. 

 Ingen bad må brytes opp, og nyere bad kan derfor bestå. Ingen 
behov for at bad må pusses opp. 

 Kun 1 ukes arbeid inne i hver leilighet hvor det ikke vil være støv 
og støy. 

 Rehabiliterte rør og sluk. 
 
Rehabilitering av rør etter denne metoden vil derfor ikke automatisk føre 
til at andelshaverne får nytt bad. Når borettslaget ikke har behov for å 
bryte opp og ”rive” badet vil konsekvensen være at rehabilitering av 
baderommet er andelshavers ansvar og personlige valg. Nytt regelverk 
sier også at dette ikke lenger er borettslagets ansvar. Styret ønsker 
likevel å kunne tilby en felles rehabiliteringsløsning for baderom for de 
andelshaverne som ønsker dette..  
 
For de andelshavere som velger å beholde sitt ”gamle” bad, så vil styret 
kreve at andelshaverne dusjer i kabinett. Dette for å redusere risiko for 
fremtidige lekkasjer. Det gamle baderommet er IKKE konstruert for å 
dusje rett på betonggulvet. Skader dette gir er andelshavers ansvar 
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 Alternativ 2: Rehabilitering med full utskiftning av soilrør 
  Denne metoden innebærer at entreprenør bryter opp badegulv og 

”soilgater” i veggen for å komme til det gamle avløpsrørene i støpejern. 
Disse rørene fjernes og erstattes med nye. Etter dette må man bygge 
opp et helt nytt bad over de nye rørene. 
 
Denne metoden har frem til det siste vært den mest brukte metoden. 
Den er velprøvd, men kostbar. Fordelen er at alle de som har et 
gammelt bad får rehabiliterte nye bad. Denne løsningen gir følgende 
konsekvenser 
 
Konsekvenser: 
 

 Kostnad på ca 150.000,- inkl mva pr. leilighet (som blir ny 
fellsgjeld) 

 Ytterligere husleieøkning på ca. Kr. 1000,- 

 Anleggsperiode på 4-5 uker pr. leilighet, hvor vann og rør med 
tilkoblinger  ikke kan benyttes i denne perioden 

 Eldre beboere må få erstatningsboliger med de tilleggsutgifter 
det medfører 

 Store administrasjonsoppgaver for borettslagets styre 

 Nyoppussede bad må fjernes og brytes opp, disse verdiene går 
tapt. 

 Lite økonomisk armslag til de øvrige vedlikeholdsoppgavene 
borettslaget står ovenfor 

 

Byggekomiteen mener at begge metodene er fullgode alternativer for 
rehabilitering av soilrør/sluk. Ut fra en helhetsvurdering hvor fordeler og 
ulemper til begge metoder er vurdert, vil vi anbefale at 
generalforsamlingen stemmer for ”strømpe i rør” – metoden på 
Ekstraordinær generalforsamling (GF).  
 

 Vedtak Generalforsamlingen vedtok først enstemmig utskiftning av 

soilrørene, enten alternativ 1 eller 2.  
 
Deretter ble utskiftning etter alternativ 1 vedtatt . 
12 stemte for utskiftning etter alternativ 2. 
 
Det ble vedtatt at styret får fullmakt til å ta opp lån med en 
ramme inntil 10 mill.kr. 

 
Generalforsamlingen vedtok at styret innhenter tilbud om 
utskiftning av bad, som kan benyttes av andelseiere som 
ønsker det. 
 
 

Generalforsamlingen ble hevet kl 21.00 
   
Protokollen godkjennes av undertegnede 

   
   

Jan-Erik Nielsen /s/  Steinar Mjør-Grimsrud /s/ 
Møteleder  Referent 
   
   

Ann Marie Nordahl /s/  Roar Neegaard /s/ 
Protokollvitne  Protokollvitne 


