
 
 
 
 
 
 
 
AS SIGURDSGATE 20  
ORG.NR: 933 365 212 
 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
26. MARS 2015 



AS SIGURDSGATE 20  

 2

 
Innkalling til ordinær generalforsamling i AS Sigurdsgate 20, 2015 
 
Ordinær generalforsamling avholdes 26.03.15 kl 18:00 i personalrommet på Tøyen skole, Hagegata 19 
 
Følgende saker skal behandles: 
 
1. Konstituering 

a) Valg av møteleder  
b) Registrering av møtedeltakere og godkjenning av fullmakter 
c) Valg av referent og en aksjonær til å underskrive protokollen  
d) Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
2. Styrets beretning for 2014 
 
3. Årsregnskap for 2014 og revisors beretning for 2014 

a) Godkjenning av styrehonorar. Styret foreslår at honoraret for 2014 økes til kr 40 000,- slik 
at det gjenspeiler gjengs styrehonorar i boligselskap av samme størrelse.  

b) Behandling av årsregnskap for 2014. Styret foreslår overføring av årets resultat til 
egenkapital. 

c) Behandling av revisors beretning 
d) Valg av ny revisor 
 

4. Budsjett for 2015 
 
5. Innmeldte saker 

 
(Re)etablering av private takterrasser leil nr 15 og 16, 6. etg oppgang A 

a) Styrets forslag til forutsetninger og ansvarsdeling som bør legges til grunn ved en 
eventuell tillatelse til å (re)etablere private takterrasser og anbefaling til 
generalforsamlingen om valg av alternativ terrasseløsning  

b) Søknad fra aksjonærer om å (re)etablere private takterrasser 
 
6. Valg av tillitsvalgte 
 
I generalforsamlingen har aksjonærer stemmerett med en stemme for hver aksje de eier. Aksjonærer 
har rett til å møte ved fullmektig. Fullmaktsskjema leveres ferdig utfylt ved inngangen. 
  
 
 
 

Oslo, 10. mars 2015 
Styret i AS Sigurdsgate 20 

 
 

 
 
 
 Anita Eide 
 Styreleder 

  
 Erica Svane Marthe Hov Bjerke  
 Styremedlem Styremedlem 
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SAK 2: STYRETS BERETNING FOR 2014 
 
1.  TILLITSVALGTE  
 
 Siden forrige ordinære generalforsamling har boligselskapets tillitsvalgte vært som følger:  
       

Styret: Valgt for periode 
Styreleder Anita Eide 2014-2015 

Styremedlem Erica Svane 2013-2015 

Styremedlem Marthe Hov Bjerke 2014-2016 

Varamedlem Tor-Erik Steinsland* 2013-2015 

Varamedlem Ørjan Ommundsen 2014-2016 

 
* Tor-Erik Steinsland trådte ut av styret da han flyttet fra gården andre halvår 2014. 
 

Valgkomité: Vibeke Heide og Sverre Stenersen 
 

2.  GENERELT OM SELSKAPET 
 
Boligselskapet består av 51 andeler, eier tomt med grunn- og bruksnummer 231 og 401 i 
Oslo kommune og har til formål å ivareta selskapets fellesinteresser og administrasjon av 
eiendommen. 
 
Selskapet er et aksjeselskap, registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 
933 365 212. Selskapet har totalt 975 aksjer pålydende kr 120 pr. stk og kun en aksjeklasse. 
Samlet aksjekapital utgjør kr 117.000. 
 
Boligselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og forurenser ikke det ytre miljøet i 
vesentlig grad. Boligselskapet følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling 
ved valg av tillitsvalgte, samt ved nyansettelser.   
 
Forretningsførsel og revisjon  
Forretningsførselen er utført av Oslo og Omegn Boligforvaltning (OBF) i henhold til kontrakt 
fra 01.09.14. Enqvist Eiendomsdrift AS har ført regnskapet for perioden 01.01.-31.08.14. 
Revisjonen er utført av Vekst Revisjon AS. 
 
Selskapets lån 
Selskapet hadde pr 31.12.14 to lån: 
 
 Rør- og baderomslån 

BN Bank 
Bergvarme- og enøklån, 

Oslo kommune, Bymiljøetaten 
Lånenummer 9235.69.70596 288584 
Type lån Annuitet Serie 
Opprinnelig lånebeløp kr 5 728 585 kr 1 800 000 
Restgjeld pr 31.12.14 kr 2 454 488 kr 1 710 000 
Nominell rente 4,25 % 2,69 %, 
Effektiv rente 4,33 % 2,75 % 
Lånet innfris 01.10.2028 20.03.2029 

 
Takster og forsikringer 
Selskapet er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring ASA med polisenummer 70028727.  
Skader som aksjonær mener skal dekkes av boligselskapets forsikring skal meldes skriftlig til 
styret og forretningsfører før denne meldes til forsikringsselskapet. Den enkelte beboer må 
selv sørge for egen innboforsikring som dekker innbo og løsøre, siden dette ikke er omfattet 
av selskapets forsikring. 
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HMS 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten, Internkontroll-
forskriften, ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar 1997. 
 
Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontroll. Dette omfatter blant 
annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og 
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. Når det gjelder anlegg og utstyr i den enkelte 
boenhet er det styrets plikt å gjøre eier av den enkelte boenhet oppmerksom på det ansvar 
som påhviler aksjonæren for å holde elektrisk utstyr i boligen i orden etter gjeldende lov og 
forskrift. 
 
Brannsikringsutstyr 
I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslukningsapparat eller 
brannslange i alle boligene. Aksjonær/beboer har ansvaret for at utstyret er til stede og 
fungerer. Dersom utstyret er defekt, må aksjonær sørge for at det byttes omgående. 

 
Vaktmestertjenester og renhold 
Vaktmestertjenester ble fram til 28.02.14 levert av ISS/Vaktmesterkompaniet AS, mens Oslo 
bygårdsdrift AS har vært selskapets vaktmester fra og med 01.03.14. Mibra Service AS har 
utført renholdet av innvendige fellesområder. 
 

3.  STYRETS ARBEID I PERIODEN 
 

 Generelt 
 Styret har i tråd med vedtektene avholdt ett styremøte pr måned. De største oppgavene for 

styret i perioden har vært innkjøp og etablering av nytt adgangssystem, reetablering av 
uteområdene (etter boring av energibrønner høsten 2013) og gjennomgang av boligsel-
skapets avtaler og valg av nye leverandører for å bedre kvaliteten på tjenesteleveransene. I 
tillegg har oppfølging av energibruk og drift av varmesentralen i dens første driftsår medført 
en del arbeid. Nedenfor følger en oversikt over gjennomførte og/eller vedtatte 
tiltak/aktiviteter: 
 

• Nytt adgangssystem, der brikker med kode erstatter systemnøkler, ble installert av 
Proff Partner Security AS i mai. Les mer om leverandørvalget på: 
http://sigurdsgate20.no/?p=1204  

• Plener, hekk og bed ble reetablert og oppgradert i mai av Brødrene Koteng AS 
• OBF AS ble valgt som ny forretningsfører i juli. Les mer om evalueringen og 

grunnlaget for valg av leverandør på: http://sigurdsgate20.no/?p=1261.  
• Nye vandalsikre utelamper med LED-lys og skumringssensor ble installert utenfor 

hovedoppgangen, i portrommet og utenfor oppgang D 
• Alle oppgangene ble rundvasket  
• Dugnad med god deltakelse ble gjennomført i mai  
• I år som i fjor ble eierløse og utrangerte sykler fjernet på vårparten 
• To nyhetsbrev ble utgitt i perioden 
• Temperaturføleren som styrer varmepumpene ble flyttet fordi den ble påvirket av 

varmluft fra avsuget fra tørkeskapene noe som resulterte i at varmeleveransen var 
ujevn i starten av varmesesongen, september 2014 

• Nye brannslukningsapparat til alle leilighetene er vedtatt innkjøpt i 2015 
• Styret har vedtatt å gjennomføre el-kontroll av alle leilighetene i 2015 for å bidra til 

bedre brannsikkerhet og lavere forsikringspremie  
• Pga flere tilfeller av kondens og resulterende råte/sopp på innvendige flater har 

styret vedtatt å utrede gårdens ventilasjonssystem og inneklima. Ekstern ekspert vil 
bli bedt om å gjennomføre befaring og analyse og komme med anbefaling til tiltak 
som kan forebygge framtidige kondens- og fuktskader samt gi bedre inneklima 

• Styret utreder utskifting av gjerder og har vedtatt å innhente tilbud på følgende 
arbeid: Nytt gjerde i bakgården, rundt plenene foran gården, utbedring av rekkverk i 
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oppgangene for å bedre sikkerhet og reetablering av rømningsvei fra oppgang A over 
tak og ned trapperom i oppgang B 

 
Ny varmesentral og energieffektiviseringstiltak 

 Ferdigmelding for ny varmesentral og energieffektiviseringstiltak, basert på data fra 
energioppfølgingssystemet som viste energibruk for de 6 første ukene etter igangsetting av 
tiltakene, ble levert Oslo kommune 20.12.13. Ferdigmeldingen ble godkjent og støtte på kr 
289 878,- fra Oslo kommunes Klima- og energifond ble utbetalt 03.02.14. Lånet fra Oslo 
kommune ble utbetalt i april 2014.  

 
Boligselskapet har redusert energibruken sin betydelig og spart vesentlig mer enn antatt på 
kjøp av strøm, til tross for kostnadene forbundet med administrasjon, drift av varmesentral, 
energioppfølging og varmeregnskap. For å se hvor mye energi og penger selskapet har spart, 
se egen rapport om energibruk som sammenligner bruk før og etter overgang til bergvarme 
og gjennomføring av energieffektiviseringstiltak som legges ut på www.sigurdsgate20.no i 
etterkant av generalforsamlingen. Der kan dere snart også lese mer om fordelingsregnskapet 
for varme og varmtvann og WebMon, den nettbaserte applikasjonen som gir aksjonærene 
muligheten til å følge med på egen bruk av varme og varmt vann.  
  
Boligselskapet har avtale med Elektropluss om service og fjernovervåking av varmesentralen, 
avtale om energioppfølging med Boligenergi og avtale om individuell måling av varme og 
varmt tappevann og levering av årlig varmeregnskap med Brunata.  
 
Vedlikehold uteområder 
I mai ble ferdigplen og ny hekk plantet på framsida av gården, mens bedet i bakgården mot 
muren til Kolstadgata 17 ble ryddet og nye planter satt ned. Eksisterende bed ble luket og 
fylt med kakaoflis, mens duk med bark ble lagt under hekken og rosebuskene beskåret. 
Våren og sommeren var preget av varme og lite nedbør og styret måtte vanne plenen daglig 
i de tre første månedene etter at den var lagt. Styret gikk også til innkjøp av en elektrisk 
gressklipper som støyer langt mindre enn en bensindreven klipper og en høytrykksspyler som 
gjør det lettere å holde uteområdene rene og pene.  
 
Styret måtte også i året som gikk flere ganger sørge for bortkjøring av sykler, møbler og 
grovavfall/oppussingsavfall som beboere hadde hensatt i fellesområdene. Dette er et økende 
problem som påfører boligselskapet unødige ekstrakostnader og betyr mye unødvendig 
merarbeid for styret. Deponering av grovavfall er den enkelte aksjonærs/beboers ansvar. For 
å komme dette problemet til livs har styret vedtatt å bøtelegge de som ikke overholder 
regelverket og selv besørger bortkjøring av slikt avfall med kr 1000,- pluss kostnader 
forbundet med bortkjøring.  
 
Vedlikehold bygninger 
Vann- og korrosjonsskadene i taket i trapperommet i oppgang B, som oppstod som resultat 
av vanninntrengning fra takterrassen, og en del flassing og overfladiske sprekker i pussen på 
fasaden mot Kolstadgata og under enkelte av balkongene var budsjettert for og planlagt 
utbedret i 2014. Pga setningsskader på nabogården som også har påvirket vår fasade mot 
Kolstadgata, er dette arbeidet satt på vent. Styret planlegger å utlyse et samlet oppdrag for 
de bygningsmessige vedlikeholdsarbeidene beskrevet over når setningene har stoppet. 
Oppsprekkingen og flassingen av murpussen helt i ytterkant av veggen mot Kolstadgata 17, 
som ble oppdaget på forsommeren 2013, er verre nå enn da takstmannen var på befaring 9. 
august 2013, men ser fortsatt ut til å være ganske overfladisk.  
 
Eier av Kolstadgata 17 har framsatt krav om erstatning overfor AS Sigurdsgate 20 fordi hun 
mener at setningsskadene på hennes gård har sammenheng med brønnboringen vi 
gjennomførte i september/oktober 2013. Dette kravet har Gjensidige Forsikring avvist. 
Gjensidige fastholder at boligselskapet ikke kan lastes for setningene og fastholder at de 
bestrider årsakssammenhengen mellom setningene og brønnboringen. Advokaten som 
representerer Kolstadgata 17 har etterspurt tilleggsdokumentasjon fra boligselskapet og 
entreprenørene. Saken er således ikke avsluttet.  
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Eierskifte og framleie 
Styret har i 2014 godkjent 14 eierskifter, en overdragelse og framleie av tre leiligheter for en 
periode på ett år. Nedbetaling av individuell andel av baderomslån er en forutsetning for 
godkjenning av eierskifte ved salg. Den individuelle andelen av baderomslånet er nå 
nedbetalt for 39 av 51 andeler.    
 

4.  ANNEN INFORMASJON  
 

Kommunale avgifter. 
Kommunale avgifter (vann, avløp og renovasjon) for 2014 utgjorde kr 218 343. 
Renovasjonsavgiften økes med 12,5 % og vann- og avløpsavgiften med 22 % for 2015. 
  
Kabel-TV 
Canal Digital er boligselskapets leverandør av kabel-TV og bredbånd. Prisen indeksreguleres 
og årlig prisstigning anslås å være ca 5 %. Kundeservice, for feilmeldinger og eventuelle 
andre spørsmål, kan kontaktes på 81555520@canaldigital.no eller pr. telefon på 06090. 
 
Brikker/nøkler/skilt 
Brikker til adgangssystem bestilles hos Proff Partner Security. Bestillingen krever rekvisisjon 
fra styret. Systemnøkler til kjellerdører bestilles hos styret. Det samme gjelder skilt til 
postkasse og felles ringeklokketablåer. 

 

5. KOMMENTARER TIL REGNSKAPET  

Resultatregnskapet for 2014 viser et overskudd på kr 696 579. Overskuddet er langt større 
enn budsjettert, noe som bl.a. skyldes lavere energibruk og -kostnader og at en del 
bygningsmessig vedlikehold som var planlagt utført i 2014 er satt på vent, jf kommentar 
under ”Vedlikehold bygninger”.  
 
Etter styrets oppfatning gir resultatregnskapet og balansen med noter er rettvisende bilde av 
boligselskapets stilling og drift ved årsskiftet. Styret er heller ikke kjent med at det er inntrådt 
forhold etter årsskiftet som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som er viktig for å 
bedømme selskapets resultat og økonomiske stilling.  
 
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og regnskapet er satt opp under denne 
forutsetning. Styret foreslår at årets resultat på kr 696 579 overføres til fri egenkapital. 

 
Fellesutgifter 
Budsjettet for 2015 forutsetter ikke økning i fellesutgiftene.  
 

6. BUDSJETT 2015 

I samarbeid med forretningsfører har styret utarbeidet budsjett for selskapet for 2015. 
Budsjettforslaget framkommer i kolonnen helt til høyre i Resultatregnskapet for 2014, som 
ligger ved innkallingen. Budsjettet viser et forventet resultat på kr 4 960. 

 
Oslo, 10. mars 2015 

styret i AS Sigurdsgate 20 
 

 
 
 
 
 Anita Eide 
 Styreleder 

  
 Erica Svane Marthe Hov Bjerke  
 Styremedlem Styremedlem 
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SAK 3:  ÅRSREGNSKAP FOR 2014 OG REVISORS BERETNING FOR 2014 
 

a)  Styrehonorar  
Styret foreslår at honoraret for 2015 settes til kr 40 000 slik at det kommer opp på 
samme nivå som styrehonorar for boligselskap det er naturlig å sammenligne seg med.  
 
Forslag til vedtak: 
”Styrets honorar for perioden 2015-2016 settes til kr 40 000,-.” 
 

b)  Behandling av årsregnskap. Se vedlegg.   
Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 
 
Forslag til vedtak: 
”Regnskapet godkjennes og årets resultat overføres til egenkapital.” 
  

c) Behandling av revisors beretning. Se vedlegg. 
Styret foreslår at beretningen tas til etterretning. 
 
Forslag til vedtak: 
”Beretningen tas til etterretning.” 
 

d) Valg av ny revisor 
Styret foreslår å skifte revisor. OBF samarbeider med BDO som kan tilby revisjon av 
årsregnskap til en langt lavere kostnad enn Vekst Revisjon. 
 
Forslag til vedtak: 
”BDO tildeles oppdraget med å revidere boligselskapets årsregnskap.” 
 

 

SAK 4: BUDSJETT 2015 
            I samarbeid med forretningsfører har styret utarbeidet budsjett for selskapet for 2015. 

Budsjettforslaget framkommer i kolonnen helt til høyre i Resultatregnskapet for 2014, som 
ligger ved innkallingen.  

 
Forslag til vedtak: 
”Budsjettet tas til etterretning slik det foreligger.” 

 
 
SAK 5: INNMELDTE SAKER 

 
(Re)etablering av private takterrasser leiligheter nr 15 og 16.  

a) Styrets forslag til forutsetninger og ansvarsdeling som bør legges til grunn ved en 
eventuell tillatelse til å (re)etablere private takterrasser og anbefaling til 
generalforsamlingen om valg av alternativ terrasseløsning 

b) Søknad fra aksjonærer om å (re)etablere private takterrasser 
 

Se saksframstillinger og forslag til vedtak i eget vedlegg. 
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SAK 6: VALG AV TILLITSVALGTE 
 

 Valgkomiteens innstilling for vervene som er på valg i 2015 er som følger: 
 

Leder:  Anita Eide (oppg D) for perioden 2015-2016  
Styremedlem: Ida Freng (oppg A) for perioden 2015-2017 (ny) 
Varamedlem:  Erica Svane (oppg A) for perioden 2015-2017  
 
Årets valgkomité har bestått av Vibeke Heide (oppg C) og Sverre Stenersen (oppg A) og 
komiteens innstilling er enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: ”Valgkomiteens innstilling vedtas.” 
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           VEDLEGG 
 
SAK 5: (RE)ETABLERING AV PRIVATE TAKTERRASSER LEIL NR 15 OG 16  

 
a) Styrets forslag til forutsetninger og ansvarsdeling som bør legges til grunn ved en 

eventuell tillatelse til å (re)etablere private takterrasser og anbefaling til 
generalforsamlingen om valg av alternativ terrasseløsning 

b) Søknad fra aksjonærer om å (re)etablere private takterrasser 
 
 
SAK 5 a: STYRETS FORSLAG 
 
 Saksframstilling 
 Styret foreslår at følgende forutsetninger legges til grunn for et eventuelt vedtak om 

godkjenning av (re)etablering av private takterrasser utenfor leilighet 15 og 16 i oppgang 
A, jf sak 5 b: 

 
 Utforming og plassering av takterrasse: 

• Tekniske forskriftskrav må oppfylles (Tek 10) 
• Krav til rømningsvei over tak må tilfredsstilles for begge terrassene  
• Dersom det foreligger krav om at øvrige beboere i oppgang A også skal kunne 

bruke rømningsvei over tak, må det tilrettelegges for slik adgang ved etablering av 
takterrassene 

• Avstand mellom takterrasser og gesims må minst oppfylle minimumskrav satt i 
forskrift for å imøtekomme behov for ferdsel over tak fra oppgang B til tak over 
oppgang D for tilsyn og vedlikehold, men uansett ikke være mindre enn 90 cm  

• Arkitektonisk uttrykk må være i samsvar med gårdens øvrige uttrykk og 
materialvalg  

• Ventilasjonskanaler og sluk plassert på tak eller vegg, som blir liggende under 
takterrassen, må under ingen omstendighet blokkeres. Det må være fri sirkulasjon 
inn/ut av luftekanaler og fritt fall mot sluk. Rist over sluk må holdes rene for løv, 
mose, osv. Inspeksjonsluker som muliggjør vedlikehold og ettersyn må etableres 
og vaktmester/eller andre som styret utpeker må kunne utføre nødvendig tilsyn og 
vedlikehold 

• For å ivareta behovet for framtidig tilsyn (som anbefales utført hver vår og høst) 
og vedlikehold av tak over oppgang D uavhengig av de private takterrassene i 
oppgang A, etterisolering og alternativ bruk av taket over oppgang D, for eks til 
etablering av grønt tak, som vil isolere, binde CO2, redusere overvann og fare for 
flomskader, eller solenergiinstallasjon, anbefaler styret generalforsamlingen å 
stemme for alternativ 2 for utforming av takterrassene, der terrassen utenfor 
leilighet nr 15 ikke trekkes ut over taket i oppgang D.  

 
Nødvendig godkjenning og gjennomføring av tiltaket: 

• Tiltaket må være godkjent av Plan- og bygningsetaten før det igangsettes, dvs at 
begge terrassene må være godkjent før byggestart 

• Nødvendig nabovarsel må sendes ut 
• Alt arbeid forbundet med prosjektering og bygging må utføres av fagkyndige med 

de nødvendige autorisasjoner, tillatelser og ansvarsforsikringer 
 

 Kostnadsfordeling forbundet med terrassene: 
• Kostnader forbundet med nødvendig taktekking før etablering av takterrasser må 

dekkes av aksjonærer for leilighet 15 og 16 
• Dersom forsterking av tak viser seg å være nødvendig bæres disse kostnadene av 

aksjonærer for leilighet 15 og 16 
 
 Følgende foreslås vedtektsfestet for å ivareta fordeling av ansvar for vedlikehold og skade 

mellom aksjonærene og boligselskapet: 
 

• Fordeling av vedlikeholdsansvar: 
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o Aksjonær/eier av takterrassen plikter å vedlikeholde takterrassen med gulv 
og rekkverk. 

o Aksjonær/eier plikter å bruke takterrassen på en måte som ikke er til 
unødvendig sjenanse eller ulempe for andre beboere. 

o Aksjonær/eier er ansvarlig overfor boligaksjeselskapet for eventuelle skader 
som taket påføres som følge av forsømt vedlikehold eller bruk av terrassen og 
for eventuelle skader og følgeskader på underliggende takkonstruksjon og 
leiligheter i underliggende etasjer som boligselskapets forsikring ikke dekker. 

o Ved en eventuell skade som dekkes av boligselskapets forsikring er aksjonær 
ansvarlig for betaling av egenandel. 

o Boligaksjeselskapet har ansvar for framtidig vedlikehold av takflatene under 
terrassen. Aksjonæren plikter å sørge for at terrassen er konstruert slik at det 
er lett å komme til underliggende takkonstruksjoner ved behov for 
ettersyn/vedlikehold. Kostnader forbundet med fjerning av takterrassen ved 
planlagt ettersyn og vedlikehold bæres av aksjonær. 

   
 Forslag til vedtak: 
  ”Forutsetningene nevnt i saksframstillingen over legges til grunn ved etablering av private 

takterrasser utenfor leilighet 15 og 16, og generalforsamlingen gir styret fullmakt til å 
godkjenne endelig plan for terrassene.   

 
Vedtektsendringene som nevnt over må vedtas før byggingen kan igangsettes. 
Endelig ordlyd for vedtektsendringene utarbeides med bistand fra juridisk kompetanse og 
vedtas på ekstraordinær generalforsamling. Vedtektsendringene må godtas av aksjonærer 
som søker om tillatelse til å (re)etablere private takterrasser.” 

 
  
SAK 5b: AKSJONÆRERS SØKNAD OM ETABLERING AV TAKTERRASSER 
 
 Forslagstillere: Sverre Stenersen (leil 16) og Gjermund Strømman (leil 15) 
 

Saksframstilling: 
Både leilighet 15 og leilighet 16 er tilknyttet private takterrasser. Terrassene ble anlagt da 
blokka ble bygget og finnes på tak-plan datert 8. mai. 1939 (se vedlegg). Opprinnelig er de 
planlagt som rømningsveier, men siden de er angitt som takterrasser, indikerer dette at de 
også er tiltenkt som uteoppholdsareal. «Vedlegg» som det henvises til i teksten, er lagt ut på 
aksjeselskapets web-side (www.sigurdsgate20.no) under fanen «Generalforsamling».  
 
Utvidelse i 1996 og 2003.  
Takterrassene ble utvidet i hhv. 1996 og i 2003. Terrassen utenfor leilighet 16 ble utvidet fra 
ca. 9m² til ca. 18m² i 1996, og takterrassen utenfor leilighet 15 ble utvidet fra ca. 3m² til ca. 
22m² i 2003. Tidligere eiere av både seksjon 15 og 16 hevder å ha fått skriftlig tillatelse til å 
utvide terrassene, men disse dokumentene har blitt borte. Styret sin advokat hevder at styret 
eventuelt har gått ut over sitt mandat dersom disse tillatelsene har blitt gitt. Advokaten som 
representerer leilighet 15 hevder på sin side at styret har myndighet til å gi en slik tillatelse.  
 
Rydde opp i det tekniske og juridiske.  
Slik saken står i dag bør det være både i aksjeselskapets og eiere av seksjon 15 og 16 sin 
interesse å klargjøre de juridiske aspektene rundt takterrassene, slik at vi også får utbedret de 
tekniske aspektene ved disse.  
 
Det tekniske aspektet  
Teknisk sett er rekkverkene ulike rent estetisk, og de er også i dårlig forfatning. Terrassene er 
utført på en slik måte at man ikke kommer til under terrassene for å fjerne rusk og rask uten å 
demontere hele terrassen. Dette kan øke sannsynligheten for skader på bygningskroppen. Det 
er heller ikke mulig å inspisere takpappen under takterrassene slik de er nå. Terrassene 
fungerer heller ikke som rømning til trapp i seksjon B slik de er nå. Disse punktene vil utbedres, 
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og dette påkostes av eiere av seksjon 15 og 16 bortsett fra etablering av inngangsdør til felles 
tak-terrasse og kostnader til å anlegge ny takpapp under gulvet på terrassen som beskrevet 
nedenfor.  
 
Det juridiske aspektet  
Aksjonærene i leilighet 15 og 16 vil fremme denne saken på ordinær generalforsamling, slik at 
aksjonærer får stemme over saken. Eier av seksjon 15 og 16 kan da omsøke utvidelsen av 
takterrassene hos plan og bygningsetaten. (Terrassen utenfor leilighet 15 er forøvrig registrert 
som ulovlig tiltak hos Plan og Bygningsetaten med frist til å omsøke satt til 1. juni 2015) 
 
Beskrivelse av tiltak  
Plantegning for framtidig og eksisterende terrasse er gitt i Figur 1 og  
Figur 2 nedenfor og er detaljert beskrevet i vedlegget. Aksjonærene til leilighet 15 og 16 ønsker 
at det gis tillatelse til utbedring slik som er vist i Figur 1 nedenfor (detaljert forklaring under 
«Plantegning 1» s. 1 i vedlegget). Boligaksjeselskapets interesser ivaretas så langt det er mulig. 
Dette er som følger:  
 

a) Byggteknisk standard er ivaretatt (Tek10). En konsekvens av dette er at rekkverket 
heves med 30 cm. Dette medfører at rekkverk blir noe mer synlig fra bakgården og 
gate. Plattingen vil legges på en måte som ikke skader taket (se vedlegg). Styret har 
engasjert en takstmann som har kommet med anbefalinger til hvordan utbedringer skal 
skje. Dette er imøtekommet så langt som praktisk mulig. Bl.a. vil utbedringen gjøre at 
taket under plattingen kan inspiseres ved behov. Leil. 15 og 16 vil få arkitekttegninger 
godkjent av PBE gjennom en arkitekt som står som «ansvarlig søker og 
prosjekterende», før en «ansvarlig utførende» foretar utbedringene.  

b) Det arkitektoniske uttrykk er ivaretatt: Den synlige delen av terrassen vil bestå av et 
nytt rekkverk i stål/lettmetall som har samme profil som det eksisterende rekkverket på 
bygningens østre fasade. Rekkverket males hvitt i samme nyanse som rekkverket på 
inngangssiden i Sigurds gate 20.  

c) Rømningsvei blir gjenopprettet: Det vil bli etablert en rømningsvei for de to leilighetene 
over terrassene og over til felles takterrasse og videre til trappehus i oppgang B som 
fungerer som nødutgang. Rømningsvei over tak til trappehus i oppgang B for leilighet 
15 og 16 er påkrevet ifølge plan og bygningsetaten og har blitt fjernet ved bygging av 
private takterrasser og felles takterrasse. Dette er nærmere beskrevet i vedlegget. 
Rømningsveien vil kunne brukes ved årlig inspeksjon av taket over D-bygget. 

d) Vedlikeholdsansvar er ivaretatt: I vedlegg på s. 8 i vedlegget er det gjennom advokat 
gitt et forslag til hvordan vedlikeholdsansvar skal fordeles mellom beboere og 
boligaksjeselskapet. Forslaget innebærer blant annet at aksjonærene har ansvar for 
vedlikehold av terrassene mens boligaksjeselskapet har ansvar for takflaten under 
terrassene med tanke på mulige lekkasjer på samme måte som på resten av taket. 
Skader på taket som følge av forsømt vedlikehold eller bruk av terrassen vil være 
aksjonærenes ansvar. Forslaget kan tas inn i husordensreglene. 

e) Fellesareal under takterrassene er ivaretatt: Ny takpapp må legges før nye terrasser 
anlegges (se vedlegg). Taket under terrassen er fellesareal og utskifting av takpapp er i 
utgangspunktet boligaksjeselskapets ansvar. Dersom generalforsamlingen mener at 
eier av seksjon 15 og 16 skal ta hele eller deler av denne kostnaden (totalt kr 80 000 
inkl. mva for begge terrassene), må generalforsamlingen sette dette som en 
forutsetning for eventuelt vedtak. Behov for forsterking av tak er vurdert av 
bygningsingeniør som aksjonær i leilighet 15 har engasjert. Så lenge støttepunkter til 
rekkverk legges på bære-bjelker, vil forsterking av tak ikke være nødvendig. Skulle 
forsterking av tak likevel vise seg å være nødvendig, vil aksjonærene i leilighet 15 og 
16 ta disse kostnadene (se nærmere beskrivelse i vedlegg). 

 
  Forslag til vedtak (alternativ 1): 

”Generalforsamlingen gir styret mandat til å gi aksjonærer i leilighet 15 og 16 tillatelse til å 
utbedre takterrassen som beskrevet i søknaden og i tråd med de forutsetninger som 
generalforsamlingen legger til grunn og tillatelse til å bruke fellesarealet som vist i Figur 1 
nedenfor. Der det er avvik mellom forslag i søknad i 5 b og forutsetninger satt i 5 a har 
forutsetninger i 5 a forrang. ” 
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Dersom vårt foretrukne forslag til vedtak presentert over ikke får kvalifisert flertall, foreslår 
forslagsstillerne at det stemmes over følgende alternative forslag til vedtak: 

 
Forslag til vedtak (alternativ 2): 
”Generalforsamlingen gir styret mandat til å gi aksjonærer i leilighet 15 og 16 tillatelse til å 
utbedre takterrassen som beskrevet i søknaden og i tråd med de forutsetninger som 
generalforsamlingen legger til grunn og tillatelse til å bruke fellesarealet som vist i  
Figur 2 nedenfor. Der det er avvik mellom forslag i søknad i 5 b og forutsetninger satt i 5 a 
har forutsetninger i 5 a forrang.” 

  
Alle vedlegg det vises til i Sak 5 b er å finne på www.sigurdsgate20.no under fanen 
”Generalforsamling”. 
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Figur 1:  Plantegning som viser eksisterende terrasse (øverst) og forslag til ny terrasse (nederst). Ny 
terrasse er markert med skravering, eksisterende i grått. (Alternativ 1) 
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Figur 2:  Plantegning som viser eksisterende terrasse (øverst) og forslag til ny terrasse (nederst). Ny 
terrasse er markert med skravering, eksisterende i grått. (Alternativ 2) 
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ÅÅrsregnskap 2014 – Resultat

 
   Note Regnskap 

2014
Regnskap 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015
Inntekter        
Felleskostnader, uspesifiserte   1 1 617 411 1 681 440 1 681 500 1 681 500

Felleskostnader, spesifiserte   2 95 819 0 0 0

Fellesk. lån med individuell 
nedbetaling   3 61 655 0 0 0

Sum felleskostnader    1 774 885 1 681 440 1 681 500 1 681 500

        
Diverse inntekter   4 12 920 132 366 14 000 14 000

Ekstraordinære inntekter   5 289 872 0 0 0

Sum andre inntekter    302 792 132 366 14 000 14 000

        
Sum inntekter    2 077 677 1 813 806 1 695 500 1 695 500

        
Driftskostnader        
Forretningsførsel og revisjon   6 63 761 82 125 90 000 90 000

Lønn og honorarer   7 28 525 29 782 34 230 45 640

Vedlikehold   8 202 691 3 284 955 485 000 473 000

Vaktmestertjenester    107 029 104 381 110 000 110 000

Andre tjenester   9 136 543 197 595 90 000 110 000

Kabel-tv    119 101 102 481 110 000 112 000

Forsikring   10 101 532 96 440 105 000 106 000

Kommunale avgifter    218 343 206 654 220 000 256 000

Brensel og strøm    95 329 313 098 250 000 180 500

Andre driftsutgifter   11 23 100 30 795 15 400 64 900

Avskrivninger    101 478 135 060 0 0

Sum driftskostnader    1 197 431 4 583 366 1 509 630 1 560 040

        
Driftsresultat    880 246 -2 769 560 185 870 147 460

        
Finansinntekt- og kostnad        
Renteinntekter   12 5 176 14 727 0 0

Rentekostnad   13 203 681 105 518 163 400 142 500

Andre finansposter   14 14 838 14 521 0 0

Resultat av finansinntekt- og 
kostnad    -183 667 -76 270 -163 400 -142 500

        
Årsresultat   15 696 579 -2 845 830 22 470 4 960

        
        
Budsjettmessige poster        
Avdrag lån    -2 304 608 5 144 616 0 0

Opptak lån    1 770 000 0 0 0

Andre endringer i disponible midler   15 101 478 -402 372 0 0

Endring i disponible midler   15 263 449 1 896 414 22 470 4 960 
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Årsregnskap 2014 - Balanse 
 

Å
  
      

Note 
 

Regnskap 
2014 

 
Regnskap 

2013
EIENDELER        
        
Anleggsmidler        
Bygninger      284 919 284 919

Påkostninger     17 16 850 16 850

Aktivert rehabilitering     17 622 775 622 775

Andre driftsmidler      -101 478 0

        
Finansielle anleggsmidler        
Sum anleggsmidler      806 216 907 694

        
Omløpsmidler        
Fordringer        
Restanser felleskostnader      44 208 0

Forskuddsbetalte kostnader     19 162 666 49 942

Avregningskonti beboere     18 1 592 199 2 015 576

Andre fordringer     20 -2 480 58 140

        
Bankinnskudd og kontanter        
Kontanter      800 800

Innestående på driftskonto      568 363 35 880

Innestående på særvilkår      7 553 7 465

Sum omløpsmidler      2 373 309 2 167 803

        
SUM EIENDELER      3 179 525 3 075 497 
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Årsregnskap 2014 - Balanse 
 

Å
  
      

Note 
 

Regnskap 
2014 

 
Regnskap 

2013
       
EGENKAPITAL       
       
Egenkapital       
Aksjekapital      117 000 117 000

Opptjent egenkapital 1.1      -2 457 508 388 322

Årets resultat     15 696 579 -2 845 830

Sum egenkapital      -1 643 928 -2 340 508

        
GJELD        
Pant- og gjeldsbrev lån     16 4 164 488 5 144 616

IN-innbetalinger     16 445 520 0

Sum langsiktig gjeld      4 610 008 5 144 616

        
Kortsiktig gjeld        
Forskuddsbetalt felleskostnader      25 211 0

Leverandørgjeld      142 999 189 752

Skyldig off. myndigheter      0 14

Påløpt lønn, honorarer og 
feriepenger      0 102

Påløpne renter      4 611 11 396

Annen kortsiktig gjeld      40 625 70 125

Sum kortsiktig gjeld      213 446 271 390

       
Sum gjeld      4 823 454 5 416 005

       
SUM EGENKAPITAL OG GJELD      3 179 525 3 075 497

        
        
        
 
        
  

 
Oslo, 31.12.14/10.03.15 
 
Styret i AS Sigurdsgate 20  
 

 
 
 
 
 Anita Eide 
 Styreleder 

  
 Erica Svane Marthe Hov Bjerke  
 Styremedlem Styremedlem 



AS SIGURDSGATE 20  

 19

 
   

    Noter til Årsregnskap 2014
Note 0 - Regnskapsprinsipper 
        
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet er ført etter regnskapslovens 
bestemmelser for små foretak og er basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift, som ikke er identisk med 
regnskapsloven, er forskriften fulgt. 
Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. 
Klassifisering og vurdering av balanseposter: 
Eiendeler er bestemt til varig eie eller bruk og er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. 
Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig 
gjeld er langsiktig gjeld. 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. 
Reversering av tidligere nedskrivinger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskriving ikke lenger er tilstede. 
Langsiktig gjeld regnskapsføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi 
som følge av renteendringer. 
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi. 
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 
 
 
Note 1 - Felleskostnader 
    Regnskap 

2014
Regnskap 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015
  3600 Inntekter felleskostnader    1 617 411 1 681 440 1 681 500 1 681 500

Sum    1 617 411 1 681 440 1 681 500 1 681 500

        
Note 2 - Felleskostnader, spesifiserte 
    Regnskap 

2014
Regnskap 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015
  3607 Renter og avdrag    92 355 0 0 0

  3619 Nedskrivning IN-
innbetalinger    3 464 0 0 0

Sum    95 819 0 0 0

        
Note 3 - Fellesk. lån med individuell nedbetaling 
    Regnskap 

2014
Regnskap 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015
  3615 a konto renteutgifter 
fellesgjeld IN    30 897 0 0 0

  3616 a konto avdrag fellesgjeld og 
IN    30 758 0 0 0

Sum    61 655 0 0 0

         
 
   

        
Note 4 - Diverse inntekter 
    Regnskap 

2014
Regnskap 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015
  3690 Andre inntekter    0 118 106 0 0

  3692 Inntekt vaskeri    12 920 14 260 14 000 14 000

Sum    12 920 132 366 14 000 14 000

        
 
 
Note 5 - Ekstraordinære inntekter 
    Regnskap 

2014
Regnskap 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015
  8405 Tilskudd    289 872 0 0 0

Sum    289 872 0 0 0

        
Laget har fått et tilskudd på kroner 289.872,- i 2014 fra Oslo Kommune. 
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Note 6 - Forvaltning og revisjon 
    Regnskap 

2014
Regnskap 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015
Revisjonshonorar    9 375 9 375 10 000 10 000

Forretningsførerhonorar    53 959 72 750 80 000 80 000

Annen regnskapsførsel    427 0 0 0

Sum    63 761 82 125 90 000 90 000

        
Revisjonshonorar er i sin helhet knyttet til revisjon. 
 
Note 7 - Styrehonorar og personalkostnader 
    Regnskap 

2014
Regnskap 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015
Styrehonorar    25 000 25 000 30 000 40 000

Lønn og feriepenger    0 1 102 0 0

Arbeidsgiveravgift    3 525 3 680 4 230 5 640

Sum    28 525 29 782 34 230 45 640

        
Styrehonorar vedtas etterskuddsvis av generalforsamlingen. Det utbetalte honoraret gjelder styreperioden 2013-2014. 
Selskapet har ingen ansatte, og er ikke pliktig til å ha OTP. 
  

 
   
Note 8 - Vedlikehold 
    Regnskap 

2014
Regnskap 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015
  6607 Vedlikehold vann og avløp    0 39 704 0 0

  6608 Vedlikehold el-anlegg    93 291 166 260 10 000 50 000

  6615 Vedlikehold bygningsmessig    2 080 68 235 400 000 370 000

  6617 Vedlikehold uteområder    71 946 37 570 45 000 30 000

  6618 Enøktiltak    0 387 887 0 0

  6619 Vedlikehold vaskeri    249 0 0 0

  6620 Vedlikehold varmesentral    29 125 2 585 299 30 000 23 000

  6641 Kontroll skadedyr    6 000 0 0 0

Sum    202 691 3 284 955 485 000 473 000

        
Note 9 - Andre tjenester 
    Regnskap 

2014
Regnskap 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015
  6761 Renholdstjenester    98 835 74 995 90 000 110 000

  6763 Ekstra renovasjon    9 958 1 300 0 0

  6799 Konsulenttjenester    27 750 121 300 0 0

Sum    136 543 197 595 90 000 110 000

        
 
 
Note 10 - Forsikring 
    Regnskap 

2014
Regnskap 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015
  7500 Forsikring bygninger    101 532 96 440 105 000 106 000

Sum    101 532 96 440 105 000 106 000
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Note 11 - Andre driftsutgifter 
    Regnskap 

2014
Regnskap 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015
  6800 Kontorrekvisita    1 778 1 964 1 000 2 000

  6825 Kopiering    461 0 0 500

  6900 Telekommunikasjon    292 1 646 0 500

  6910 Kostnader Internett    975 0 0 0

  6940 Porto    553 2 924 2 000 500

  7400 Kontingenter    1 400 2 525 1 400 1 400

  7720 Møtekostnader    450 3 765 3 000 3 000

  7770 Bank- og betalingsgebyr    678 3 068 3 000 2 000

  7787 Drift varmesentral/regnskap    9 680 0 0 50 000

  7788 Drift vaskeri    1 147 0 0 0

  7790 Andre driftskostnader    316 10 389 5 000 5 000

  7791 Nøkler, låser og skilt     5 369 4 515 0 0

Sum    23 100 30 795 15 400 64 900 
 
   
Note 12 - Renteinntekter 
    Regnskap 

2014
Regnskap 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015
  8050 Renteinntekt driftskonto    1 660 8 608 0 0

  8052 Renteinntekt høyrentekonto    87 0 0 0

  8069 Renteinntekt andre    3 427 6 119 0 0

  8080 Renteinntekt felleskostnader    3 0 0 0

Sum    5 176 14 727 0 0

        
Note 13 - Rentekostnader 
    Regnskap 

2014
Regnskap 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015
  8142 Lånenr 288584    34 013 0 0 44 500

  8143 Lånenr 9235.69.70596    169 540 105 413 163 400 98 000

  8159 Andre rentekostnader    128 105 0 0

Sum    203 681 105 518 163 400 142 500

        
Note 14 - Andre finansposter 
    Regnskap 

2014
Regnskap 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015
  8090 Utbytte forsikring    14 838 14 521 0 0

Sum    14 838 14 521 0 0

        
Note 15 - Disponible midler 
      2014  2013

A. Disponible midler pr 01.01      1 896 414 0

B. Endringer disponible midler        
Årets resultat      696 579 -2 845 830

Tilbakeføring avskrivninger      101 478 135 060

Opptak av langsiktig lån      1 770 000 0

Avdrag langsiktig lån      -2 750 128 5 144 616

Annen langsiktig gjeld      445 520 0

Endring av bygningsverdi      0 -143 379

B. Årets endring i disponible 
midler      263 449 1 896 414

        
C. Disponible midler 31.12      2 159 863 1 896 414   
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Note 16 - Lån 
Kreditor:      BN Bank 

ASA 
Oslo 

kommune
Formål:      Oppussing 

baderom 
Lån til 

bergvarme
 
Lånenummer:       

92356970596 
 

288584
Lånetype:      Annuitet Serie

Opptaksår:       2013  2014

Rentesats:      4.25 % 2.69 %

Beregnet innfridd:      01.10.2028 20.03.2029

Opprinnelig lånebeløp:      5 728 585 1 800 000

Lånesaldo 01.01:      5 144 616 0

Avdrag i perioden:      2 690 128 90 000

Opptak i perioden:      0 1 800 000

Lånesaldo 31.12:      2 454 488 1 710 000

Andelssaldo 01.01:      0 0

Innbetalt IN i perioden:      448 984 0

Nedskrevet andelssaldo i perioden:      3 464 0

Andelssaldo 31.12:      445 520 0

Sum pantegjeld for lån:      2 900 008 1 710 000

        
        
Kommentarer til pantegjeld 
        
 
Boligselskapets lån hos BN Bank er sikret med pant i eiendommen, lånet er nedbetalt år 2029. I 2014 er det også tatt opp et Klima- 
og energilån hos Oslo Kommune på kroner 1.800.000.    
        
Note 17 - Anleggsmidler 
  Porttelefon Stigeledning Fyrrom Oppussing 

fasade 
Takarbeid Totalt

Saldogrunnlag 01.01  129 000 186 000 289 000 705 475 101 000 141 0475

Tilgang/avgang  0 0 0 0 0 0

Verdi pr 31.12.14  129 000 186 000 289 000 705 475 101 000 141 0475

Avskrivninger pr 1.1.14  112 150 61 310 125 700 283 200 63 800 646 160

Årets avskrivninger  8 604 18 600 28 900 35 274 10 100 101 478
Totale avskrivninger  120 754 79 910 154 600 318 474 73 900 747 638

        
        
Økonomisk levetid  15 år 10 år 10 år 20 år 10 år  
Avskrivningsperiode  Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær  
Balanseført verdi 31.12  8 246 106 090 134 400 387 001 27 100 662 837

        
Note 18 - Avregningskonti 
      Regnskap 

2014 
Regnskap 

2013
  1592 Oppgjørskonto 
varmeregnskap      8 625 0

  1593 Oppgjørskonto lån      1 721 878 2 015 576

  1594 Innbetaling avdrag/renter      -138 304 0

Sum      1 592 199 2 015 576
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Note 19 - Forskuddsbetalte kostnader 
      Regnskap 

2014 
Regnskap 

2013
 1730 Forskuddsbetalte 
kostnader      162 666 49 942

Sum      162 666 49 942

Note 20 - Andre fordringer 
      Regnskap 

2014 
Regnskap 

2013
  1508 Eldre husleierestanser      -2 480 58 140

Sum      -2 480 58 140

        
 
Note 21 - Egenkapital 
        
 
Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital, dvs. at eiendelenes balanseførte verdi er lavere enn balanseført verdi av 
gjelden. Dette skyldes at regnskapsloven forutsetter at verdiene skal fastsettes på basis av historisk kost. Konsekvensen av dette er 
at den balanseførte verdien i dette boligselskapet ikke gjenspeiler den reelle verdi av eiendelene. Erfaring med omsetning av 
enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av boligselskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. 
Styret vurderer dermed den reelle egenkapitalen som positiv. 
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