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ORDINÆRT ÅRSMØTE 2021 

 



GJENNOMFØRING AV  
ORDINÆRT ÅRSMØTE 2020 

Vi oppfordrer alle som kan å avgi sine stemmer på internett.  For å avgi din stemme på internett, 
klikker du på lenke til avstemmingsskjema som er oppgitt i e-posten med innkalling til ordinært 
årsmøte. 

Det åpnes for elektronisk avstemming den 27. mai 2021 kl. 18:00 og avstemmingen vil 
være åpen frem til 28.mai kl. 16:00. 

Dersom du mot formodning ikke kan avgi dine stemmer på internett, kan du be styret om 
papirskjema.  Papirskjema må leveres til styrets postkasse i Granheimtunet 27 innen klokken 
16:00 den 28. mai 2021. 

Det skal kun sendes inn ett skjema per seksjon. Der noen representerer flere seksjoner, 
hensyntar vi dette i opptellingen av stemmer.  

Det er anledning til å stemme blankt, derfor er navn det eneste obligatoriske feltet. 

Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres 
saken ved loddtrekning, jfr. eierseksjonsloven § 52. 

Valg av personer til styret vil også skje ved hjelp av det samme skjemaet. Det er kun de 
kandidatene som er spilt inn til styret eller valgkomiteen som kan velges. Man stemmer for den/
de man ønsker valgt. Dersom det foreligger samlet innstilling, stemmes det over denne under 
ett. 

Alle stemmer / stemmesedler vil bli talt opp av møteleder og protokollvitne, og protokoll sendes 
ut til alle seksjonseiere i etterkant. 

Med vennlig hilsen 
Enqvist Eiendomsdrift AS 



SKITUNET BOLIGSAMEIE 
 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2021 

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Skitunet Boligsameie. 

Avstemningen skjer via elektronisk skjema. Skjemaet er åpent for avstemning fra klokken 
18.00 den 27.mai til klokken 16.00. den 28.mai 2021

Lenken til skjemaet er vedlagt e-posten med innkallingen 

Konstituering: 
• Registrering av møtedeltagere og godkjenning av fullmakter
• Valg av møteleder og møtereferent
• Godkjenning av innkalling og saksliste
• Valg av 1 seksjonseier til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Følgende saker skal behandles: 

1. Styrets årsrapport for 2020
2. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2020
3 Fastsettelse av styrets honorar for 2020 
4. Innkommende forslag:

4.1) Reviderte trivselsregler.
4.2) Endring av vedtekter §15 – Presisering av hvem som belastes egenandel
ved skade – 2/3 flertall.
4.3) Innkomne forslag fra Vidar Johannessen.
4.4) Nytt punkt i vedtektene vedrørende garasjeanlegg, dersom vedtatt utgår
punkt 5.4 i trivselsreglene vedrørende det samme – 2/3 flertall.

4. Budsjettforslag 2021, herunder fastsettelse av andel felleskostnader
5. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Oslo, 12. mai 2021 
for styret i Skitunet Boligsameie 

ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS 

Per Erik Muland 
Forretningsfører 

Vedlagt følger: 

• Styrets årsrapport for 2020
• Årsregnskap 2020 og budsjett 2021
• Revisjonsberetning
• Vedlegg til innsendte saker
• Innstilling fra valgkomiteen
• Info om tilrettelegging for lading av el-biler i sameiet
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STYRETS ÅRSRAPPORT FOR 2020 

  
 
1. STYRET OG VALGKOMITEEN 

Styret har i perioden bestått av: 
 

Styreleder:  Tine Dokken   G 15 valgt for 1 år i 2020 
Styremedlem: Tore Enes (fritatt fra 1.6) G 23 valgt for 2 år i 2019 
Styremedlem: Arne Nyland   G 15 valgt for 1 år i 2020 
Styremedlem: Jan Yttervik   G 21 valgt for 2 år i 2020 
 
 
Varamedlem: Vidar Johannessen  G 21 valgt for 2 år i 2019 
    (fritatt fra 24. august) 
Varamedlem: Marianne Leikarnes  G 15 valgt for 2 år i 2020 
 
 
Valgkomité  :  
 
Leder   Dagfinn Austad  G 21 valgt i 2020 for 1 år 

 Medlem  Norvald Foss   G 23 valgt i 2020 for 1 år 
Medlem  Anne Aukrust  G 23 valgt i 2020 for 1 år 
  

   
2. GENERELT OM SAMEIET 
 Eiendommen 

Selskapet er et registrert boligsameie i Ås kommune og består av 9 bygninger med 
188 boligseksjoner og 19 næringsseksjoner (biloppstillingsplasser i garasjekjeller).   
 
Sameiet er organisert etter de bestemmelser som følger av eierseksjonsloven, og 
har til formål å ivareta seksjonseiernes fellesinteresser og administrasjon av 
eiendommen. 

 
Selskapet eier tomten gnr 102, bnr 391 i Ås kommune. 
Selskapet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 992 588 853. 
 
Forretningsførsel og revisjon  
Forretningsførselen er utført av Enqvist Eiendomsdrift AS i samsvar med kontrakt.  
Vår kontaktperson hos forretningsfører er Per Erik Muland som treffes på telefon 
22809538 eller epost muland@enqvist.no  

 
Sameiets revisor er statsautorisert revisor Lars Harald Brinchmann. 

  
Takster og forsikringer 
Sameiet er forsikret av Landkreditt forsikring, forsikringsnummer 35825436. 
Forsikringen er en kombinert huseierforsikring som dekker skader ved brann, 
vann, innbrudd, glasskade i boenhet, naturskade, huseieransvar, rettshjelp, 
styreansvar og lovbestemt yrkesskade / -sykdom for tilfeldige, ikke fast ansatte 
arbeidstagere. 
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Den enkelte seksjonseier må selv sørge for egen innboforsikring som dekker innbo 
og løsøre, idet dette ikke er omfattet av sameiets forsikring. 
 
Skader skal meldes av den enkelte direkte til Landkreditt forsikring på telefon 
23000800.  
 
HMS 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten 
(Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning 
fra 1. januar 1997. 
 
Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollvirksomhet. 
Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, 
byggherreforskrifter ved bygge-/anleggsarbeid, lekeplasser og med elektrisk 
anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvar er gitt slik tolkning: 
Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet 
til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det 
styrets plikt å gjøre eier, og/ eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på 
det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og 
forskrift. 
 
Brannsikringsutstyr 
I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og 
brannslokkingsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har 
ansvaret for at utstyret er til stede og fungerer. Dersom utstyret er defekt må eier 
sørge for at det byttes omgående. 

 
Tredjepartsopplysninger for 2020 
Tredjepartsopplysninger med oversikt over kostnader, inntekter, eiendeler og gjeld 
i henhold til den enkelte sameiebrøk er rapportert til Skattedirektoratet i henhold til 
gjeldende bestemmelser.   
 
 

3. EIERSKIFTER 
Det har vært 21 eierskifter i 2020.  
 

4. STYRETS ARBEID 
 

MØTER/INFORMASJON 
Det er blitt avholdt 10 styremøter i kalenderåret 2020. I tillegg har det vært 
avholdt en rekke møter med tjenesteleverandører, avtalepartnere og andre. Til 
beboere er det sendt ut 8 informasjonsskriv i 2020 samt at hjemmesiden jevnlig 
er blitt oppdatert og oppgradert. I tillegg henges det opp oppslag på styrets 
oppslagstavle i alle hus, som også er nyttig informasjon for beboere. 

 
DUGNAD 
Den årlige vårdugnaden ble gjennomført 12. mai. Til tross for dårlig vær var det 
tilfredsstillende oppmøte, og det ble ryddet rundt husene, rakt og feiet m.m. 
Container ble fylt opp med diverse gjenstander som beboere kastet fra sin egen 
kjellerbod, leilighet eller veranda. Grønt-gruppen sørget for beplanting i krukker 
foran inngangspartiene i alle hus. 
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FEIING AV GARASJENE 
Feiing av garasjene ble utført 27. og 28. april.  
Tidspunktet for feiingen ble varslet via informasjonsskriv samt ved oppslag på 
Styretavla og på begge sider av døren mellom garasjen og heisgangen. Til tross 
for dette var det fortsatt en del biler i garasjen når feiingen startet, og styret måtte 
ringe aktuelle beboere for å få biler fjernet.    
 
For at feiingen skal gi et godt resultat, samt unngå mulige skader på kjøretøy 
under feiingen, er det helt nødvendig at anlegget er tømt for biler, hengere, 
sykler, dekk osv. Styret ber alle beboere etterleve dette framover. 
 
 
INNGANGSPARTIER 
I tråd med beslutning vedtatt på årsmøte i 2020, har det blitt utført følgende 
arbeider utvendig: 
 
- Satt kantstein ved alle inngangspartiene, samt etablert ny beplantning og 

påført bark 
- Asfaltert veien mellom øvre og nedre avfallsstasjon, samt lappet en del huller  
 
VINDUER / RÅTESKADER 
Det har vært nødvendig å skifte ut 3 stk.  vindusrammer pga. råteskader.  
 
VANNSKADER – UTETTE TAK 
Det har vært flere vannskader som følge av utette tak. Det har vist seg å være 
krevende å finne årsaken til enkelte av disse, noe som har medført uforutsette 
kostnader. Det er spesielt i Granheimtunet 11, 19 og 21 det har vært størst 
problemer.  
 
MALING - TRAPPEGANGER 
Alle tak og vegger i ganger og trappeganger ble malt i løpet av våren/sommeren, 
og alle blokkene har nå en enhetlig farge på innvendige vegger i fellesarealer.  
 
ELEKTROARBEIDER 
Det har blitt skiftet/utbedret 51 stk. av nødlysarmaturer som ble påvist under 
årskontrollen for nødlys og brannalarmanlegg.  
 
Det har vært betydelige kostnader til feilsøking og utbedringer av lysarmaturer i 
trappeganger og i garasjeanlegget, noe som skyldes kvaliteten på produktene. 
Det planlegges utskifting til LED-armaturer i 2021. 
 
VIFTER OG VENTILASJON 
Det har vært gjennomført service på alle garasjeviftene, samt takviftene. 
 
Takvifter 
Avtrekksviftene til alle leilighetene er plassert på byggenes hovedtak. Service og 
kontroll av viftene skjer hvert år av autorisert firma som utarbeider en 
tilstandsrapport. Det er skiftet 4 stk. vifter i 2020 på grunn av havari. 
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KANALRENS 
Rensing av ventilasjonskanalene ble gjennomført av Venti-Rens AS i mai/juni. 
Denne aktiviteten har ikke tidligere blitt gjort i vårt sameie, og anbefales utført 
med en frekvens på 5-7 år.  

HEISER 
Vedlikehold av heisene gjøres av Kone AS i henhold til servicekontrakt. Slitte 
deler og komponenter byttes ved behov. I tillegg har Heiskontrollen vært på 
befaring og kontrollert løfteanordningen på heisene.  

FOLLO REN 
Renhold av avfallsconteinerne er gjennomført i regi av Follo Ren. I tillegg er det 
utplassert 2 spesialbeholdere for el-avfall som er plassert ved nedre 
avfallsstasjon.  

Av HMS-hensyn er beholder for glass/metall snudd 180 grader slik at innkast kan 
gjennomføres trygt og uten risiko for fall.     

UTBYGGINGSSAKER 
I tillegg til Møller Eiendom som har gjennomført sitt byggeprosjekt, er det i løpet 
av året også igangsatt bygging på jordet mot øst. Her er det flere aktører i gang 

- Solberg Øst Tomteselskap (eies av OBOS/Block Watne og Bonava) – eier
foreløpig mesteparten av tomtearealet, men selger ut utbyggingsfelter etter hvert.

- Bonava Oslo – har foreløpig kjøpt ut et område som er under bygging
- Block Watne – har foreløpig kjøpt ut et område som er prosjektert og klart for

utbygging
- Realbygg – utøvende Totalentreprenør for Bonava
- Selvaag Bolig – boligblokker langs Søndre Tverrvei

Styret har hatt møter med alle utbyggerne for å sikre minst mulig ulempe for våre
beboere, og har etablert kontakt med ansvarlige personer hos utbyggerne med
hensyn til videre dialog gjennom byggeprosessen.

Ett området som grenser mot Skitunets eiendom (fra visningsbrakken og
nedover) er regulert til offentlig formål, og skilt ut med eget gnr og bnr. Styret har
i egenskap av nabo deltatt under grensemerkingen av denne tomten. Det er
foreløpig ikke avgjort hva som skal bygges på denne parsellen.

SERVICE/KONTROLL AV GASSPEISER
Kontroll og service av gasspeiser ble utført i september av vår leverandør,
Assemblin AS. Etter en oppsamlingsrunde i november gjenstod 3 stykker som
ikke var hjemme på den oppsatte dato. To beboere har fortsatt ikke gjennomført
pålagt kontroll. Dette skaper ekstra arbeid og kostnader både for styret og
serviceleverandør, og denne merkostnaden faktureres aktuelle seksjonseiere.
Selv om ikke peisen er i bruk skal den i henhold til gjeldende forskrifter
kontrolleres hvert år. Jfr. § 5-Vedlikehold i sameiets vedtekter.
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LEVERANDØRER 
Avtalen med Follo Drift og Vedlikehold ble avviklet da kontrakten ikke ble 
overholdt på flere punkter. Dette til tross for gjentagende evalueringsmøter og 
advarsler. Ny vaktmesteravtale ble inngått med Follo Vaktmesterselskap 1. 
oktober, og styret er så langt godt fornøyd med denne leverandøren.  

HMS 
Styret har gjennomført jevnlige HMS-runder i garasjeanlegget/fellesområdene. 
Der hvor det er oppdaget brennbart materiale/ulovlige gjenstander på 
garasjeplass, har dette blitt dokumentert og eier tilskrevet med frist for fjerning. 
Styret iverksetter fjerning for seksjonseiers regning i de tilfeller gjenstander ikke 
er fjernet innen angitt tidsfrist, ref. vedtektenes §4. 

KLAGESAKER 
Det har vært få klagesaker. De fleste sakene som har vært behandlet av styret i 
denne perioden har vært festbråk og støyplager, samt brudd på Trivselsreglene 
om kjøring på veiene også etter kl. 23:00. Det har også kommet klager på unødig   
bilkjøring på veiene også på dagtid, og at biler står og går på tomgang utenfor 
inngang til blokkene. Styret konstaterer at gjentatte oppfordringer i flere infoskriv 
om å begrense biltrafikk på inn på feltet ikke blir respektert. 

5. ANNEN INFORMASJON

Strøm
Etter råd fra megler har sameiet også i 2020 handlet strøm i spotmarkedet. 
Hafslund er leverandør.

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter var budsjettert til kr 1 305 500 i 2020. Reelle fakturerte 
kostnader beløp seg til kr 944 966. For 2021 er det budsjettert med kr 1 155 500.

Renter
Renter på innskudd på driftskontoen i DNB var 0,05 % ved årsskiftet. Renten på 
sparekontoen i Nordea var 1,60 % ved årsskiftet.
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6. KOMMENTARER TIL REGNSKAPET  
Resultatregnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 328 666 mot et budsjettert 
resultat på kr 138 919. 
 
Inntektene er hovedsakelig som budsjettert. 
 
Driftskostnadene utgjør totalt kr 5 932 322 mot budsjettert kr 6 029 798.   
 
Etter styrets oppfatning gir resultatregnskapet og balansen m/noter et korrekt bilde 
av sameiets stilling og drift ved årsskiftet. Styret er heller ikke kjent med at det er 
inntrådt forhold etter årsskiftet som ikke er hensyntatt i årsoppgjøret, og som er 
viktig for å bedømme selskapets resultat og stilling.  
 
Styret foreslår at overskuddet overføres til vedlikeholdsfondet. 
 
 
Restanse andel felleskostnader 
Ved årsskiftet var restanse andel felleskostnader kr 61 781 mens forskuddsbetalte 
andel felleskostnader utgjorde kr 68 453 slik at netto kundefordringer utgjorde  
kr -6 672. 
 
Purringer på forfalte, ubetalte andel felleskostnader blir foretatt ca den 20 hver 
måned.  
 

7  BUDSJETT 2021 
 

Styrets forslag til budsjett for 2021 er vedlagt. Budsjettet er gjort opp med et 
overskudd på kr 86 761. 
 
Budsjettet forutsetter en økning av andel felleskostnader, avsetning 
vedlikeholdsfond og garasje med 3% fra 1. juli 2021.   
 
Pris på kabel-tv / bredbånd vil bli regulert i henhold til inngående faktura. I år vil 
dette bli økt fra kr 393 til kr 459 fra 1.juli. Dette for å minimere differansen på hva 
som blir fakturert sameiet for kabel-tv og bredbånd, og hva sameiet fakturer den 
enkelte. Viser her til note 2 og 5 i regnskapet. Nettleie for gass vil være uforandret. 
 

 For nærmere detaljer viser vi til vedlagte spesifikasjon. 
 
 

Ski, 12. mai 2021 
 
 
            
Tine Dokken    Arne Nyland   Jan Yttervik 
Styreleder    Styremedlem   Styremedlem 
 
   



Resultatregnskap

Skitunet boligsameie

Note
Regnskap  Budsjett  Regnskap  Budsjett  

2020  2020  2019  2021  
Driftsinntekt. og driftskostn.

Felleskostnader 4 386 870 4 386 517 4 258 248 4 518 829
Andre inntekter 2 1 861 069 1 738 200 1 673 921 1 811 982

Sum driftsinntekter 6 247 939 6 124 717 5 932 169 6 330 811

Personalkostnader 3 251 020 251 020 251 026 285 250

Kommunale avgifter 944 966 1 305 500 1 208 989 1 155 500

Vedlikehold 4 2 052 073 1 620 000 1 217 683 1 690 000

Driftskostnader 5 2 000 333 2 141 728 2 307 084 2 381 500

Honorarer 6 432 345 434 500 420 491 441 750

Forsikring 211 621 220 000 298 676 230 000
Andre kostnader 7 34 423 57 050 34 571 62 050

Sum driftskostnader 5 926 781 6 029 798 5 738 520 6 246 050

Driftsresultat 321 157 94 919 193 648 84 761

Finansinntk. og finanskostn.

Finansinntekter 8 16 622 44 000 67 550 2 000

Finanskostnader 243 0 0 0

Netto finansresultat 16 379 44 000 67 550 2 000

Årets resultat 337 537 138 919 261 198 86 761

Overføringer

Overført annen egenkapital 337 537 0 261 198 0

Sum overføringer 337 537 0 261 198 0

 Skitunet boligsam eie         Org.nr.  992588853



Balanse

Skitunet boligsameie

Note 2020  2019 
EIENDELER

Omløpsmidler

Kundefordringer 61 781 27 322

Andre fordringer 9 658 084 629 780

Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 2 670 669 2 427 632

Sum omløpsmidler 3 390 534 3 084 734

Sum eiendeler 3 390 534 3 084 734

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Annen egenkapital 2 075 078 1 737 541

Vedlikeholdsfond 1 147 603 1 147 603
Sum egenkapital 11 3 222 681 2 885 144

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Forskudd fra kunder 68 453 74 906

Leverandørgjeld 65 499 167 125

Annen kortsiktig gjeld 12 33 902 -42 441

Sum kortsiktig gjeld 167 854 199 590

Sum gjeld 167 854 199 590

Sum egenkapital og gjeld 3 390 534 3 084 734

Ski, 22.02.2021
Styret for Skitunet boligsameie

Tine Dokken
Styrets leder

Arne Nyland
Styremedlem

Jan Yttervik
Styremedlem

 Skitunet boligsam eie  Org.nr.  992588853
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Noter til årsregnskapet 
 

Note 1 Regnskapsprinsipper 
 
Generelt 
Regnskapet er utarbeidet i overenstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk i 
Norge. Regnskapet bygger på historisk kost-prinsippet. Inntekter er inntektsført når de er 
opptjent. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres med tilhørende inntekt. Regnskapet 
er satt opp basert på fortsatt drift. 
 
Vurderingsregler 
Kortsiktige fordringer/gjeld er vurdert til laveste/høyeste av pålydende og virkelig verdi. 
 
 
Note 2 Andre inntekter 
 Regnskap   Budsjett   Regnskap   Budsjett   

2020   2020   2019   2021   
Garasje 413 055 412 993 400 720 422 402 
Gjesteparkering 39 852 23 000 27 529 23 000 
Avsetning vedlikeholdsfond 371 154 370 479 359 064 382 964 
Kabel - Tv / Bredbånd 886 608 931 728 886 608 983 616 
Andre inntekter 150 400 0 0 0 

Sum  1 861 069 1 738 200 1 673 921 1 811 982  
Andre inntekter gjelder innkreving ifbm. kanalrens 
 
Note 3 Personalkostnader 
 Regnskap   Budsjett   Regnskap   Budsjett   

2020   2020   2019   2021   
Styrehonorar 220 000 220 000 220 000 250 000 
Arbeidsgiveravgift 31 020 31 020 31 026 35 250 

Sum  251 020 251 020 251 026 285 250  
Selskapet har ingen ansatte med over 75% stilling og har dermed ikke plikt til å etablere OTP-
ordning. Det er ikke gitt lån til ansatte eller styremedlemmer. Styrehonoraret kostnadsføres i det 
året det blir vedtatt. 
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Note 4 Vedlikehold 
 Regnskap   Budsjett   Regnskap   Budsjett   

2020   2020   2019   2021   
Vedlikehold bygning -  558 357 30 000 385 224 150 000 
Vedlikehold utearealer 261 164 350 000 54 373 80 000 
Vedlikehold bygning -  447 111 300 000 0 50 000 
Vedlikehold heis 154 273 300 000 305 200 350 000 
Vedl. nøkler, låser, skilt  9 822 15 000 39 337 15 000 
Vedlikehold VVS 0 15 000 0 15 000 
Egenandel forsikring 20 000 20 000 24 000 20 000 
Rens av ventilasjonsanlegg 150 400 0 0 0 
Vedlikehold elektro 170 869 250 000 160 980 650 000 
Vedlikehold garasjeanlegg 72 862 50 000 55 224 70 000 
Vedlikehold/drift parkering 6 000 10 000 0 10 000 
Vedl.hold ventilasjon 157 440 200 000 167 753 200 000 
Vedlikehold/drift  43 776 50 000 26 333 50 000 
Vedlikehold gassanlegg 0 0 -740 0 
Diverse vedlikehold 0 30 000 0 30 000 

Sum  2 052 073 1 620 000 1 217 683 1 690 000  
 
Note 5 Driftskostnader 
 Regnskap   Budsjett   Regnskap   Budsjett   

2020   2020   2019   2021   
Lys, varme 380 326 550 000 525 890 450 000 
Renhold 350 428 360 000 365 540 381 500 
Renhold søppelkasser 16 800 0 0 30 000 
Annen renovasjon 0 5 000 127 0 
Skadedyrkontroll 7 061 15 000 13 945 15 000 
Snøbrøyting, strøing, etc. 41 410 50 000 62 596 50 000 
Vaktmestertjenester 227 737 200 000 411 503 400 000 
Dugnad 7 966 20 000 14 396 20 000 
Telefon 0 0 420 0 
Porto 8 321 10 000 12 115 10 000 
Km.godtgjørelse 0 0 326 0 
Passasjertillegg 0 0 60 0 
Trekkpliktig bilgodtgjørelse 0 0 44 0 
Kabel Tv / Internett 960 286 931 728 900 123 1 025 000 

Sum  2 000 333 2 141 728 2 307 084 2 381 500  
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Note 6 Honorarer 

Regnskap  Budsjett Regnskap  Budsjett 
2020  2020  2019  2021  

Revisjon 24 000 24 000 22 000 26 000 
Forretningsførsel 210 500 210 500 204 000 215 750 
Ekstraarbeid 0 0 5 151 0 
Vakthold og sikkerhet 197 845 200 000 189 340 200 000 

Sum 432 345 434 500 420 491 441 750 
Revisors honorar gjelder i sin helhet revisjon av årsregnskap. 

Note 7 Andre kostnader 
Regnskap  Budsjett Regnskap  Budsjett 

2020  2020  2019  2021  
Kontingenter 2 050 2 050 1 550 2 050 
Styre- og 3 396 15 000 2 105 15 000 
Bankomkostninger 14 532 10 000 9 314 15 000 
EHF-fakturagebyr 70 0 95 0 
Diverse kostnader 14 426 30 000 21 504 30 000 
Øreavrunding -51 0 4 0 

Sum 34 423 57 050 34 571 62 050  

Note 8 Finansinntekter 
Regnskap  Budsjett Regnskap  Budsjett 

2020  2020  2019  2021  
Renteinntekter kunder 144 2 000 2 062 2 000 
Renteinntekter bank 16 478 0 23 629 0 
Andre finansinntekter 0 42 000 41 859 0 

Sum 16 622 44 000 67 550 2 000  

Note 9 Andre fordringer 
Regnskap  Regnskap  

2020  2019  
Andre fordringer -31 250 0 
Forskuddsbet. kostnader 466 490 410 012 
Forskuddsbetalt Nettleie 222 845 219 768 

Sum 658 084 629 780 
Andre fordringer er krav mot Blomstertak AS for mangelfullt arbeid 
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Note 10 Bank 
 

Regnskap   Regnskap   
2020   2019   

Dnb 1503.48.46291 1 181 020 954 100 
Nordea Direct  sp  1 478 822 1 462 716 
Bn 9235.27.16091 10 827 10 816 

Sum  2 670 669 2 427 632  
 
Note 11 Egenkapital 
 

 
I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at 
den 
enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all 
rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i 
den 
perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den 
enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse.  

 
 
Note 12 Annen kortsiktig gjeld 
 Regnskap   Regnskap   

2020   2019   
Skyldig arbeidsgiveravgift 0 0 
Påløpte Kostnader og  52 114 8 021 
Nettleie gass -18 212 -50 462 

Sum  33 902 -42 441  
 
 

 
 
 

Annen EK Vedlikeh.fond Sum EK

Egenkapital 01.01.20 1 737 541         1 147 603             2 885 144          
Årets resultat 337 537            337 537             
Overføres fra vedlikeholdsfond -                    
Egenkapital pr 31.12.20 2 075 078         1 147 603             3 222 681          

Likviditetsoversikt

Bankbeholdning 31.12.20 2 670 669           
Kortsiktige fordringer 31.12.20 719 865              
Kortsiktig gjeld 31.12.20 -167 854             
Arbeidskapital pr. 31.12.20 3 222 680kr       
Budsjettert resultat 2021 86 761                
Beregnet arbeidskapital pr 31.12.21 3 309 441kr       
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Trivselsregler  
 

Skitunet Boligsameie 
 

Godkjent på årsmøtet 26.februar 2009 
Sist revidert i ordinært årsmøte 27. februar 2019. 

 
 

 
1. INNLEDNING OG FORMÅL 
Trivselen i vårt eierseksjonssameie avhenger mye av at alle som bor her tar hensyn til 
hverandre og til boområdet vårt. Vi har alle rett til å råde over egen leilighet, men i 
fellesarealene inne og ute må alle etterleve de regler som fastsettes av årsmøtet og som 
forvaltes av styret. Trivselsreglene skal reflektere de betingelsene flertallet av beboerne 
mener bidrar til et godt bomiljø.  
 
2. BRUK AV EGEN EIERSEKSJON 
Det skal være ro alle dager mellom kl. 23.00 - 07.00. Motorisert ferdsel til inngangspartiene 
skal ikke forekomme mellom kl. 23.00 - 07.00. Unntatt utrykningskjøretøyer, uføre, 
syketransport og avisbud. Ved større selskapeligheter bør naboene varsles. 
Innredningsarbeider må unngås mellom kl. 21.00 - 07.00 (09.00 på helligdager). Skrot, 
pappesker og lignende må ikke oppbevares over tid på terrasse eller utenfor inngangsdør. 
Tørking og lufting av klær og sengetøy på balkong/terrasse skal kun foregå på innsiden av 
rekkverk og ikke i høyde over rekkverk.  Det anmodes om at alle seksjonseiere monterer en 
gassvarsler i gulvhøyde, for å sikre en forsvarlig varsling av ev. gasslekkasjer. Gassvarsler 
kan kjøpes i jernvareforretninger. 
 
3. UTVENDIG DEL AV EIERSEKSJON   
3.1. Rekkverk, vindusrammer og fasade 
Det er ikke anledning til å male rekkverk, vindusrammer eller vegg på terrasse/balkong i 
avvikende farger.  
 
3.2. Utvendig sol- og vindskjerming 
Det er anledning til å montere screens, markise, vindskjerm på kassett og utvendig 
persienne på vinduer samt på terrasser og verandaer. Det skal benyttes grå markiseduk fra 
Sandatex, dis. 792/ 97. Markise skal ha rett kappe. Vindskjerm skal være i tilsvarende duk 
fra Sandatex, dis. 97. Utvendig persienne skal ha fargen 0058 sølv, fra Turnils. Screens skal 
være Antracite Grey type Ral 7016. 
På terrasser er det anledning til å montere levegg på kortsidene i trykkimpregnert tre i 
tilsvarende farge som på husene. Det er tillatt å plante hekk i stedet. Maks høyde 160 cm på 
kortsiden og noe lavere på langsiden. Det er ikke tillatt å øke arealet på terrassen. Det er 
eiers ansvar å vedlikeholde hekk samt sørge for at maks høyde ikke overskrides. 
Seksjonseiere kan skjerme sine balkonger mot innsyn ved foliering med matt film på 
glassfronter.  
 
Innglassing av veranda/terrasse kan gjøres iht. gjeldende lover og forskrifter fra offentlige 
instanser, og etter godkjennelse av styret. Søknad bilagt tegning/skisse over ønsket 
innglassing sendes styret som behandler saken ut fra gjeldende krav og retningslinjer for 
slike installasjoner. 
 
Ved endring av utvendig fasade, ytterligere skjerming eller beplanting utover det som er 
beskrevet over, skal seksjonseier sende skriftlig søknad til styret. 
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3.3. Maling av tak på terrasse/balkong 
Det er anledning å male tak og søyler på terrasse/balkong, men det må brukes Jotun Mur 
Grunning Vanntynnet og Jotun Mur Akrylmaling med farge 7356 Isgrå. 
 
3.4. Utvendig belysning  
Ved ettermontering eller fornyelse av utvendige lamper/armaturer på terrasser/balkonger er 
det kun de typer som er godkjent av styret som kan benyttes. Det skal være Moderne Marco 
1 (lampegiganten.no) eller tilsvarende.  
 
3.5. Antenneanlegg 
Eierseksjonssameiet er tilknyttet kabel-TV. Oppsetting av parabolantenne og lignende er ikke 
tillatt. 
 
3.6. Kabel-TV og bredbånd 
I leilighetene er det klargjort for TV og bredbånd fra Telenor. Det står en TV-boks inkludert 
programkort og et bredbåndsmodem eller fiberboks i leiligheten. Utstyret tilhører leiligheten/ 
Telenor og ikke den enkelte beboer og skal derfor følge leiligheten ved salg. På 
www.telenor.no vil du til enhver tid finne de siste produktnyhetene og annen oppdatert 
informasjon om TV- og bredbåndstilbudet. Her kan du også lese om bestilling av raskere 
bredbåndshastighet, bredbåndstelefoni og flere bokser. Du kan også kontakte Telenors 
Kundeservice på telefon 915 09000. 
 
3.7. Grilling 
Elektrisk grill og gassgrill kan brukes så lenge matos og røyk ikke sjenerer andre beboere. 
Det er ikke tillatt å bruke kullgrill på terrasse/balkong.  Eierseksjonssameiets tønnegriller kan 
benyttes på eierseksjonssameiets fellesområde. Seksjonseiere kan låne tønnegrill om 
ønskelig. Kontakt styret. 
 
3.8. Blomsterkasser 
Blomsterkasser skal monteres på innsiden av rekkverk av sikkerhetsmessige årsaker.  
 
3.9. Varmepumper 
Installasjon av varmepumpe er et inngrep i fasaden og skal kun utføres etter tillatelse fra 
styret. Utedelen av pumpen må plasseres inne på egen terrasse/veranda og ikke være til 
sjenanse for andre beboere. Er avstanden til naboens soverom mindre enn 10 meter vil 
varmepumpe ikke godkjennes. Det må velges varmepumpe tilpasset norske forhold med et 
akseptabelt lydnivå på utedelen. Varmepumpen må være levert av forhandler som er 
godkjent av Norsk Varmepumpeforening (NOVAK godkjent forhandler) Det må brukes 
autorisert personell til montering.  
 
Seksjonseier vil selv være ansvarlig for drift og vedlikehold (slitte deler gir mer støy) og 
plikter å påse at det ikke oppstår skader på vegger eller balkonger både hos seg selv og 
naboer. Seksjonseier må sørge for at kondens, inklusive vann og is, ikke genererer skader 
eller sjenerer andre beboere.  
 
Seksjonseier vil være økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på bygning og inventar som 
følge av installasjon og bruk av varmepumpe. 
  

http://www.telenor.no/


side 3 
Trivselsregler - Skitunet Boligsameie 

 

SKILT OG NØKLER 
4. 1 Dørskilt/postkasseskilt/ringeklokkeskilt 
Hver enkelt seksjonseier står fritt til å benytte ønsket dørskilt. 
 
Navnelapp til postkasse (og ringeklokke) skal bestilles via styrets epostadresse. 
Håndskrevne navnelapper er ikke tillatt. Styret sørger for å endre ringetablå. 
 
Det er ikke tillatt å skrive med tusj eller klistre lapper direkte på postkassene. På 
ringeklokkene tillates det ikke å sette klistrelapper utenpå plastdekslet da rester av lim er 
vanskelig å fjerne. 
 
4.2 Nøkler til postkasse 
Postkassenøkkel kan du få filt opp hos Follo Lås & Glass-Sikring AS i Åsenveien 1, 1400 Ski. 
Det kan være smart å notere nøkkelnummer og oppbevare det på et lurt sted i tilfelle du 
skulle miste alle nøklene. Styret sitter ikke med informasjon om nøkkelnummer til hver enkelt 
postkasse, så dersom du ikke har nøkkelnummer, må du i tilfelle bestille ny låssylinder. 
 
4.3 Nøkler og garasjeportåpner 
Eierseksjonssameiet har systemnøkler fra TrioVing. Bestilling av nye nøkler, 
garasjeportåpner eventuelt nye låser, kan kun gjøres av eier av leiligheten og det må sendes 
skriftlig bestilling til styret. Bestillingen må ha med følgende opplysninger: Eiers navn, 
adresse, mobilnummer, leilighetsnummer, nøkkelnummer samt opplysning om hvor nøkkel 
og faktura skal sendes.  
 
5. INNVENDIG FELLESAREAL  
Røyking er forbudt i alle innvendige fellesarealer, inkludert garasjeanlegget. 
 
5.1 Videoovervåking 
Videoovervåking av eierseksjonssameiets fellesområder og garasjeanlegg er tillatt for å 
forhindre at uvedkommende gis adgang til bygget og for å motvirke straffbare handlinger slik 
som hærverk, tyveri og vold i sameiets fellesområder og garasjeanlegg. Det er styret som 
skal administrere videoovervåkingen. Det er installert videovervåkningsutstyr ved hver 
inngangsdør, ved hver garasjeport, inne i garasjeanlegget og i heisgang i hver kjelleretasje. 
Videoovervåkingen er registrert hos Datatilsynet og er iht. deres retningslinjer. Opptakene 
oppbevares kun i kort tid, så meld fra til styret umiddelbart hvis noe skjer. Ved behov vil 
relevante opptak fra anlegget bli overlevert til rette politimyndighet. 
 
5.2. Hovedinngang, trapper og ganger  
Hovedinngangsdør har smekklås og kan låses opp manuelt eller automatisk via calling-
anlegg i leiligheten. Inngangsdør skal alltid holdes lukket og låst. Fellesareal i trapp og gang 
er rømningsvei, så det må ikke benyttes til hensetting av sykler, barnevogner, ski, akebrett 
eller andre ting. Sykler henvises til sykkelstativene utendørs ev. i den enkeltes sportsbod i 
kjeller. Barnevogn kan plasseres under trapp i kjelleren. Dørmatter utenfor inngangsdør er 
tillatt, men bør fjernes hver fredag på grunn av rengjøring.  
 
5.3 Sportsboder i kjeller 
Det medfølger en sportsbod i kjeller med hver eierseksjon. Vis varsomhet ved oppbevaring 
av brannfarlige varer og gjenstander, eller noe som avgir lukt. Det frarådes å oppbevare 
verdigjenstander i boden, da disse er spesielt utsatt for innbrudd. Dør til bodanlegget har 
smekklås og det er seksjonseiernes felles ansvar at disse alltid holdes lukket og låst samt at 
lyset slukkes når man forlater rommet.  
 
Det er anledning å montere stikkontakt i egen kjellerbod. Montering skal utføres av autorisert 
elektriker og kabel må trekkes fra leilighetens sikringsskap. Det skal sendes skriftlig melding 
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til styret før arbeidet igangsettes. Når arbeidet er utført, skal det leveres inn 
sluttdokumentasjon fra den aktuelle installatør. 
 
 
5.4 Garasjeanlegg 
Det medfølger en parkeringsplass i garasjekjeller til hver eierseksjon (tinglyst som 
tilleggsdel). Det er anledning til å leie ut parkeringsplassen, men kun til andre beboere på 
Skitunet. Ingen andre skal ha adgang til garasjeanlegget. Garasjeporten skal alltid være 
lukket og låst for å hindre innbrudd, tyveri og hærverk. Det er seksjonseiernes ansvar å holde 
kontroll med at ingen uvedkommende oppholder seg i garasjeanlegget. Påse alltid at 
garasjeporten lukker seg igjen etterat du har passert. Garasjeportåpneren er en 
adgangsnøkkel og skal i likhet med nøkler til leiligheten aldri ligge i bilen. Det skal ikke 
oppbevares gjenstander eller søppel i garasjeanlegget på grunn av brannsikkerhet, 
vedlikeholdshensyn og forsikringsselskapet. Se for øvrig Vedtektene § 4.  
 
 
5.5 Lading av el-biler og andre ladbare transportmidler 
Lading fra kontakt/opplegg som ikke er godkjent representerer en stor brannrisiko, og 
installasjonen må derfor være i henhold til gjeldende krav og anbefaling fra DSB (Direktoratet 
for Samfunnssikkerhet og Beredskap). Søknad sendes styret, og det kan gis anledning til å 
montere godkjent veggmontert ladeboks på egen garasjeplass for lading av el- og 
hybridbiler, samt andre ladbare transportmidler (elektriske rullestoler, mopeder o.l.). 
Montering skal utføres av autorisert elektriker. Lading fra vanlig stikkontakt er ikke tillatt. 
 
Installasjon av ladestasjoner kan utføres av eierseksjonssameiets samarbeidspartner på el-
installasjoner. Dersom seksjonseier benytter en annen installatør, må 
elsikkerhetsdokumentasjon i form av sluttkontroll oversendes styret. 
 
Alle kostnader knyttet til montering av ladestasjoner på egen garasjeplass kostes av 
seksjonseier. Dette gjelder også trekking av kabler fra ladestasjonen og fram til sikringsskap 
med leilighetens egen strømmåler. 
 
6. AVFALLSHÅNDTERING 
Eierseksjonssameiet har nedgravde avfallscontainere på to stamplasser. Beholderne er 
merket med symbolene, Rest, Papp/papir og Glass/metall. Alt annet avfall skal bringes til 
gjenvinningsstasjon. Matavfall skal sorteres i egne grønne matavfallsposer fra Follo Ren. 
Posen knyttes med dobbelt knute og legges i restavfallscontainer. Annet restavfall skal 
pakkes forsvarlig inn i plastposer/bæreposer, som knytes godt igjen, før det kastes i samme 
beholder. Plastemballasje sorteres som restavfall. Papp må deles opp i små biter. Større 
fraksjoner av papp må fraktes til gjenvinningsstasjon. Avfall og gjenstander skal ikke settes 
ved avfallscontainerne. Follo Ren’s regler for kildesortering av søppel skal følges. Se 
www.folloren.no.  
 
Sigarettsneiper/snusposer skal ikke kastes ut fra terrasse/veranda og heller ikke på andre 
steder rundt om på boligområdet. Benytt egnede avfallsdunker som står på fellesarealet. 
Matavfall eller annen søppel må aldri plasseres i ganger eller på terrasse/veranda. Alle 
beboere er ansvarlige for at fellesarealer holdes rene og fri for søppel og skrot. 
 
7. DYREHOLD. 
Dyrehold skal ikke være til sjenanse for andre beboere. Hund skal alltid føres i bånd på 
sameiets område. Ta alltid med hundepose og kast ev. etterlatenskaper i søppelkasser 
montert på utearealene. Lufting av hund skal ikke foregå på plenen foran leilighetene. 
Inngangspartiet skal ikke være en fast urineringsplass for hunden, da det i tillegg til 
sjenerende lukt ikke ser særlig pent ut når snøen ligger der. Følg regler om båndtvang samt 
Lov om hundehold (hundeloven). 

http://www.folloren.no/
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8. UTENDØRS PARKERING  
8.1 Ingen parkering nederst på feltet 
Det er ikke lov å parkere langs støttemur nederst på feltet og heller ikke nedenfor 
støttemuren. Bakgrunnen for dette er fremkommelighet for større biler/utrykningskjøretøyer 
samt snøbrøyting. To plasser er reservert for vaktmester/ servicebil og en plass er merket 
handicap- plass for gjester. Feilparkering bøtelegges av Apcoa Parkering. 
 
8.2. Parkering på gangveier/foran inngangsdører 
På gangveiene og foran inngangsdørene er det kun tillatt parkering for kortest mulig tid for 
av- og pålessing. Hvis det ikke har vært aktivitet ved kjøretøyet etter 10 min. vil Apcoa 
Parkering ha anledning til å ilegge bot.  
 
8.3 Parkeringsplass på øvre felt (leiet grunn) 
Parkeringsplassen på øvre felt er tiltenkt å være for gjester, bortsett fra enkelte merkede 
plasser, som blir leiet ut etter avtale med Apcoa Parkering. Leietaker må godkjennes av 
styret. Søknad om leie av plass sendes Apcoa Parkering Norway AS pr e-post 
salg@apcoa.no.  
 
Vilkår for gjesteparkeringen:  
Parkering mot gyldig elektronisk billett eller gyldig tillatelse fra styret, se spesielle vilkår ved 
P-automat. 5 timer gratis (gjelder i perioden kl. 07:00 til kl. 22:00), deretter døgnpris. Maks 
parkeringstid er 4 døgn. Etter dette må kjøretøyet fysisk være borte i 2 døgn før det igjen kan 
parkeres. Ulovlig parkerte kjøretøy blir fjernet.  
Gratis parkeringsbillett for gjesters bil som skal stå over 5 timer, kan fås av huskontakt eller 
et styremedlem ved henvendelse.  
Ved parkering av campingvogn eller varehenger sammen med bil, må ekstra billett løses. 
Påfør reg.nr på henger på ekstrabilletten og legg den sammen med bilens billett i frontruten. 
Står campingvogn eller varehenger alene, må billett løses og billett festet godt synlig og slik 
at billett ikke blåser bort.  
Parkering av bil, campingvogn eller varehenger uten registreringsnummer er ikke tillatt 
hverken på sameiets grunn eller på leiet grunn. 
 
9. NABOKLAGER - BRUDD PÅ TRIVSELSREGLEMENTET 
Eventuelle klager på nabo for brudd på trivselsregler eller på grunn av andre sjenerende 
forhold bør rettes direkte til naboen selv. Kanskje er vedkommende ikke klar over forholdet 
og problemet på den måten løses gjennom samtaler partene imellom.  
Gjentatte og/eller grove overtredelser av trivselsregler kan rapporteres skriftlig til styret. 
Styret har myndighet til å treffe nærmere forføyninger i sakens anledning.  
Ytterste konsekvens ved gjentatte klager på eier/leietaker i en leilighet er at styret kan 
begjære leiligheten tvangssolgt eller kreve fravikelse (utkastelse). Jfr. sameiets vedtekter § 7. 
 
En klage vil ikke bli tatt til følge dersom klagende part ønsker å være anonym. Dette kravet 
utgår kun i de tilfeller hvor det er grunn til å tro at klagende part er utsatt for fare ved å 
eksponere sitt navn (for eksempel ved alvorlige trusler). I slike saker forventes det at 
klagende part politianmelder hendelsen. 
Den skriftlige redegjørelsen må ha med opplysninger om den klagende parts mobilnummer, 
e-postadresse, leilighetsnummer samt adresse. I tillegg må det tydelig fremkomme hvem 
som er anklaget, med opplysning om fullt navn, adresse og leilighetsnummer. Klagende part 
må oppgi hva som har skjedd samt angi tidspunkt for når brudd på trivselsregler er begått 
(dato og omtrentlig klokkeslett).   
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10. UTLEIE AV LEILIGHETEN 
Ved utleie har seksjonseier det fulle og hele ansvar overfor eierseksjonssameiet for enhver 
ulempe eller skade som forårsakes av leietakeren. Se §13 – Salg/Utleie i sameiets vedtekter 
mht. seksjonseiers ansvar ved utleie. Opplysninger om leietakers navn, mobil og 
epostadresse kan sendes styret på skjemaet «Kontaktinformasjon og skiltbestilling». 
Skjemaet kan lastes ned fra www.skitunet.no eller det fåes ved henvendelse til styret. 
Opplysningene kan også sendes styret som tekst i mail. 
 

http://www.skitunet.no/


§ 15 Forsikring – egenandel (forslag fra styret) 
  
Eiendommen skal til enhver tid holdes betryggende forsikret i godkjent selskap. Ved skader 
som skyldes en seksjonseiers uaktsomhet, eller som en seksjonseier på annen måte er 
erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring benyttes så langt den rekker, inkludert 
mulig egenandel, før sameiets forsikring benyttes. Bestemmelsen gjelder også når skaden er 
forårsaket av noen av seksjonseierens husstand eller personer som seksjonseieren har gitt 
adgang til eiendommen eller overlatt sin seksjon til. Seksjonseier dekker all skade på 
bygningsmessige installasjoner som innglassing, dersom sameiets forsikring ikke dekker 
skaden.  
 
Ved skade som dekkes av sameiets forsikring, skal seksjonseier betale egenandelen dersom 
skaden har oppstått i egen boenhet inklusiv veranda/terasse tilhørende boenheten, samt ved 
bruddskade på glass. Ved skader som oppstår utenfor boenheten betaler sameiet egenandelen. 
 
Når erstatningsansvaret er en følge av sameieforholdet, kan sameiets legalpanterett etter 
eierseksjonslovens § 31 og vedtektenes punkt 4 anvendes. 
 
Begrunnelse 
 
Styret ønsker en rettferdig og enkel praksis som sikrer lik behandling av beboere. Dagens 
formulering er uklar, og det er ofte vanskelig å vurdere hva som er aktsomt og uaktsomt, sett 
opp mot beboers eget vedlikeholdsansvar i hh til vedtektenes § 5.  
 
Alle med private boliger betaler egenandel ved evt. skade, og styret finner det ikke riktig å 
belaste fellesskapet for egenandeler som skyldes skader inne i private boenheter. Ved å 
tydeliggjøre ansvarsforholdet i vedtektene sikrer vi en enhetlig praksis på dette.   



Vedlegg  – innkomne forslag 

Forslag fra Vidar Johannessen 

1. Etablere tilstrekkelig infrastruktur for ladebokser i parkeringskjeller med mobil/wifi-
dekning for smarte ladebokser

2. Økning av datahastigheten på abonnementet sameiet har med Telenor. Er aktualisert
bl. annet med mer hjemmekontor med elektroniske møter og jobbing som krever
datakraft og hastighet.

1. Infrastruktur for ladebokser - styrets kommentarer og beslutning

I henhold til ny eierseksjonslov har beboere rett til å sette opp ladepunkt for el/hybridbil, og 
loven gir styret beslutningsrett til å innfri denne laderetten. Styret i Skitunet Boligsameie 
støtter Johannessens forslag, og har besluttet at det skal etableres infrastruktur for ladebokser i 
våre garasjeanlegg. Styret har fått bistand fra Norsk Elbilforing i prosessen med å innhente 
tilbud og evaluere disse. Det er utarbeidet et eget bilag som gir en kortfattet beskrivelse av 
løsningen, finansiering mm. Denne informasjonen er sendt ut sammen med innkallingen til 
årsmøtet.  

Begrunnelse 

Norske myndigheter har signalisert at salg av nye fossilbiler skal fases ut fra 2025, og det 
forventes en sterk økning i antall el/hybridbiler blant våre beboere i årene framover. Vi har 
med dagens ordning ikke tilstrekkelig strømkapasitet inn i våre bygg til å møte dette behovet, 
og det er derfor nødvendig å gjøre tiltak.  

2. Øke datahastigheten i vår kollektive avtale med Telenor

Styret støtter ikke dette forslaget, og anbefaler at dagens datahastighet opprettholdes 

Begrunnelse 

Sameiet tilbyr en grunnpakke som de fleste finner tilfredsstillende, og som er dekkende for et 
ordinært behov for nettkapasitet. Hastigheten i vår standardpakke har blitt oppjustert flere 
ganger, og har nå en nedlastingshastighet på 75 Mbit/s. Fra 01.07.2021 vil hastigheten bli økt 
ytterligere til 100 Mbit/s. Beboere som har spesielle behov kan enkelt oppgradere til høyere 
hastighet selv. Behov for økt datahastighet begrunnet i hjemmekontor osv. er etter styrets 
oppfatning en sak mellom arbeidsgiver og aktuell ansatt, og styret finner det ikke riktig å øke 
kostnaden for alle beboere for å dekke behovet til et mindre antall brukere. Det er også vår 
erfaring at arbeidsgivere har ordninger som dekker slike kostnader til aktuelle ansatte.    



Garasjeanlegg – nytt punkt i vedtektene (forslag fra styret) 
 
Hver eierseksjon har en parkeringsplass i garasjeanlegget (tinglyst som tilleggsdel). I tillegg 
er det 19 Næringsseksjoner hvorav 16 er beregnet for bilparkering. Det er anledning til å leie 
ut parkeringsplassen, men kun til andre beboere på Skitunet. Næringsseksjoner kan selges, 
men kun til andre beboere på Skitunet. Biloppstillingsplassene skal benyttes til parkering av 
registrerte motorkjøretøyer – uregistrerte motorkjøretøyer kan ikke lagres i garasjen over tid.  
 
For å sikre tilkomst av maskiner og utsyr i forbindelse med reparasjons - og 
vedlikeholdsarbeider, blir seksjonseiere varslet av styret med hensyn til fjerning av 
biler/sykler etc. Dersom varslingsfristen ikke overholdes, vil merkostnadene med fjerning bli 
belastet seksjonseier.       
 
 Det er etablert infrastruktur for lading av elektriske kjøretøy. Ved ønske om lading av 
elektrisk kjøretøy skal det monteres ladeboks med type 2 uttak fra leverandør som sameiet har 
valgt, og montering skal utføres av autorisert elektriker som sameiet har avtale med. Pris for 
lading betales pr. kwt forbruk, og skal dekke alle løpende utgifter til infrastruktur og strøm. 
Pris pr kwh fastsettes av styret, og kan justeres etter forhåndsvarsling til berørte brukere. Bruk 
av hurtigladere og lading fra stikkontakt er ikke tillatt. 
 
Felles infrastruktur er finansiert av seksjonseierne, og ladeboks finansieres av beboer som 
ønsker lading.  Dispensjon på gitte vilkår er gitt for bruk av noen gamle ladebokser som er 
godkjent før 2021. Disse må også tilknyttes fellesanlegget med ny ladeboks dersom tilgangen 
på strøm inn i bygget blir for liten, samt ved salg/eierskifte av seksjonen. 
 
Begrunnelse 
 
Som følge av etablering av infrastruktur på garasjeplassene som seksjonseierne har finansiert 
og har eksklusiv bruksrett til, har vi valgt å regulere bestemmelser rundt dette i vedtektene. 
Punkt 5.2 i Trivselsreglene utgår i sin helhet. Videre ønsker styret å tydeliggjøre at 
garasjeanlegget ikke er ment som oppbevaringsplass for uregistrerte kjøretøyer da disse utgjør 
en brannrisiko og i mange tilfeller ikke er flyttbare. Dette hindrer dessuten 
vedlikeholdsarbeider i garasjen i situasjoner hvor det er helt avgjørende å få tømt denne 
fullstendig.    
 
             
 



Valg 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre: 

Tine Dokken – Gjenvalg som styreleder for 1 år 

Arne Nyland – Gjenvalg som styremedlem for 1 år 

Jan Yttervik – Ikke på valg 

Stig Harald Skjønnås – Nytt styremedlem for 2 år 

Marianne Leikarnes – Ikke på valg 

John Willy Særvold – Nytt varamedlem for 2 år. 

Etter valget vil styret se slik ut: 

Styreleder:  Tine Dokken  G15 valgt for 1 år i 2021 

Styremedlem: Arne Nyland  G15 valgt for 1 år i 2021 

Styremedlem: Jan Yttervik  G21 valgt for 2 år i 2020 

Styremedlem: Stig Harald Skjønnås G27 valgt for 2 år i 2020 

Varamedlem: Marianne Leikarnes  G15 valgt for 2 år i 2020 

Varamedlem: John Willy Særvold G11 valgt for 2 år i 2021 

 

Følgende tre har nå svart ja til å være medlem av valgkomiteen og kan innstilles takket være 
god innsats av Anne og Norvald:  

Ruth Scavenius, G13 

Anne Aukrust, G23  

Egil Finstad, G23 

   

Mvh Dagfinn 

 



INFORMASJON OM TILRETTELEGGING FOR LADING AV 
EL-BILER I SKITUNET BOLIGSAMEIE 

 
 
Vi viser til tidligere informasjonsskriv om infrastruktur for lading av el-og hybridbiler i våre 
fellesgarasjer, og vi oversender her en kortfattet informasjon om hva dette innebærer, og de 
valg som er gjort. 
 
Styret har benyttet Norsk Elbilforening som rådgiver i denne prosessen, og med sin 
fagkompetanse på dette feltet har de gitt verdifull bistand i arbeidet med å finne en god 
løsning for oss. I tillegg har de vært sentrale i utarbeidelse av kravspesifikasjon, innhenting av 
tilbud og evaluere disse.  

 
 
Hva sier loven? 
 
Dette er regulert i § 25a i Lov om eierseksjoner. 
 
En seksjonseier som disponerer egen parkeringsplass på eierseksjonssameiets eiendom, har 
med styrets samtykke rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknytning til 
parkeringsplassen. Samtykke kan bare nektes om det foreligger saklig grunn til det.   
 
Av lovproposisjonen går det fram at loven gir styret beslutningsrett til å innfri laderetten, og 
styret i Skitunet Boligsameie har besluttet at det skal etableres infrastruktur for lading av 
el/hybridbiler i våre garasjeanlegg. Denne informasjonen vedlegges årsmøtedokumentene, og 
sendes alle eiere av bolig- og næringsseksjoner i vårt sameie.   
 
Hvorfor må vi ha ladeanlegg? 
 
Myndighetene ønsker å stoppe salg av nye fossile biler fra 2025, og dette vil medføre en 
betydelig økning i antall el- eller hybridbiler i årene som kommer. Strømkapasiteten inn i våre 
bygg er for liten til å kunne forsyne et høyt antall ladebokser uten at det gjøres tiltak. Er det 
for mange som lader el-bil samtidig, blir det overbelastning på anlegget med den konsekvens 
at hovedsikringene i blokka slår ut.  
 
Hvordan virker det? 
 
Det legges opp en sammenhengende kabel på veggen bak garasjeplassene. Dette kalles 
infrastruktur, og dette en anleggskostnad som betales av hver enkelt seksjonseier som har en 
eller flere dedikerte parkeringsplasser i garasjen. Det er ikke bare nåværende el-bilister som 
må betale denne kostnaden, men alle som har tilgang til en parkeringsplass (uavhengig av om 
de har eller skal anskaffe el-bil). Alle som har tilgang på garasjeplass kan enten nå eller i 
fremtiden ha nytte av det legges til rette for elbillading, og da sier loven at dette er en kostnad 
som fordeles bredt på alle som disponerer egen parkeringsplass. 
 
En investering i infrastruktur øker dessuten leilighetens attraktivitet ved eventuelt salg eller 
utleie. Om sameiet har lademuligheter har etter hvert blitt et viktig beslutningskriterie for de 
som er på boligjakt. (I nye boligblokker med fellesgarasje er dette et krav som blir tilrettelagt 
fra utbygger). 
 



Beboere som har behov for å lade får montert en ladeboks på sin aktuelle parkeringsplass, og 
betaler selv denne kostnaden. Anlegget er utstyrt med en teknologi som fordeler tilgjengelig 
strøm mellom de som til enhver tid lader samtidig, og sikrer derved at det ikke blir 
overbelastning og at det er nok strøm til alle. 
 
Alle ladebokser har innebygget måler, og betaler for korrekt antall forbrukt kwt. Ladeanlegget 
er tilkoblet sameiets hovedmåler, og sameiet fastsetter en pris pr. kwt for å få dekket inn 
anleggets driftskostnader. Beboer blir fakturert hver måned basert på eget forbruk, og etter 
den pris pr. kwt som er fastsatt av styret. Det er kun de som har ladeboks som betaler for 
dette. De som ikke har ladeboks betaler kun en engangskostnad for infrastruktur. 
 
Finansiering 
 
Skitunet Boligsameie består av 189 boligseksjoner som har eksklusiv rett til parkeringsplass i 
garasjeanlegget. I tillegg er det 16 næringsseksjoner beregnet for bilparkering, noe som samlet 
gir 205 garasjeplasser. Noen næringsseksjoner er solgt til seksjonseiere, resterende eies 
fortsatt av utbygger. 
 
Enhetskostnaden for etablering av infrastrukturen utgjør kr 4.800,- pr. parkeringsplass. Det 
betales samme pris uavhengig om det er parkeringsplasser tilhørende boligseksjoner eller 
næringsseksjoner. 
 
Ladebokser 
 
De som trenger lading bestiller ladeboks, og får denne ferdig montert på sin parkeringsplass. 
Ved oppstart i 2021 koster denne ladeboksen kr 20.000 inkl. mva. Det sitter en måler i hver 
enkelt ladeboks som måler faktisk forbruk av kwt, og som avleses via internett. Denne danner 
grunnlaget for operatørens fakturering til den enkelte bruker. Dette blir helt rettferdig i og 
med at hver enkelt betaler for eget forbruk. Styret fastsetter pris pr. kwt, som er ment å dekke 
dekker alle kostnader i anlegget som forbruk av strøm, linjeleie, evt. el-avgifter/energitariff, 
service/årskontroll samt administrasjonskostnader til support/fakturering etc. Ved oppstart er 
pris pr. kwt satt til kr 1,50.      
   
Hvilke fordeler gir et ladeanlegg? 
 
Et moderne og fremtidsrettet ladeanlegg sikrer 
 

• Nok strøm til alle 
• Inntil 110 km lading pr. time  
• Styres via internett 
• Økt verdi på eierseksjonen – enklere å selge eller leie ut   
• Rettferdig kostnadsdeling – kun de som lader betaler i henhold til eget forbruk 
• Support/service 24/7 via Leverandør  

 
Overgangsordning 
 
Gamle ladebokser kan ikke gjenbrukes i et nytt fellesanlegg. Beboere som har investert i 
ladeboks på sin parkeringsplass før 1.1.2021 kan velge mellom følgende alternativer: 
 



a) Beholde dagens ladeboks inntil videre med lading fra egen strømmåler. Installasjonen 
vil bli nedjustert slik at det kun lades med 10 amp sikring. Dersom total strømkapasitet 
inn i byggene etter hvert blir for liten, må man koble seg til fellesanlegget. Overgang 
til fellesanlegget gjelder også ved salg/eierskifte av seksjonen. 
 

b) Kjøpe seg inn i felles ladeanlegg fra start, og få tilgang de fordeler/funksjonalitet dette 
gir. Ny ladeboks kan skje kjøpes ved kontantinnskudd, eller i form av et rentefritt lån 
fra sameiet med nedbetaling over 12 mnd. Sameiet beholder eiendomsretten til 
ladeboksen til hele lånet er nedbetalt, og det inngås egen skriftlig avtale med de som 
velger dette alternativ.  (Gammel ladeboks kan selges på Finn.no).   

 
Beboere som har montert ladeboks etter 1. januar 2021, har fått levert ladeboks som kan 
benyttes i ladeanlegget. Disse beboere blir koblet til anlegget ved oppstart, og er i henhold til 
den tillatelse som er gitt.  
 
Hva skjer videre 
 
Styret har i samråd med Norsk Elbilforening valgt å akseptere et tilbud fra El-kontakten. 
Oppstartsdato er p.t. ikke fastsatt, og styret vil informere nærmere når dette er avklart. Videre 
må de som har ladeboks fra før 1.1.2021 bekrefte om de vil beholde denne inntil videre eller 
få montert ny boks i fellesanlegget. Styret kontakter disse beboere og avklarer alternativ.  
 
Enhetspris for etablering av infrastruktur blir fakturert fra vår forretningsfører, basert på antall 
parkeringsplasser den enkelte eier. 
 
 
Evt. spørsmål knyttet til ladeanlegg kan rettes til: 
 
Arne Nyland 
Tlf. 917 83 631 
E-post: arnyland1@gmail.com 
 
 
5.5.21/styret 
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