Vedtekter
for
Borettslaget Torshov Kvartal XI
Org nr 947 819 739,
Vedtatt på ordinær generalforsamling den 15. mai 2006

1. Innledende bestemmelser
1-1 Formål
Borettslaget Torshov Kvartal XI er et samvirkeforetak som har til formål å gi
andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom(borett) og å drive
virksomhet som står i sammenheng med denne.
1-2 Forretningskontor
Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.
2. Andeler og andelseiere
2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 100,- pr rom, kjøkken regnes som rom i de
leilighetene som andelseier har fått borett til.
(2) Når ikke annet følger av vedtektene eller lov om borettslag, kan bare fysiske
personer være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie eller ha
eierandel i mer enn en leilighet. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan eie
en andel sammen. Ingen kan eie andeler for mer enn en leilighet unntatt ved
sammenslåing av to leiligheter.
(3) Følgende juridiske personer kan til sammen eie andel eller andeler som gir rett til
minst en bolig og opp til ti prosent av boligene i laget:
1. stat,
2. fylkeskommune,
3. kommune,
4. selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir leid og som blir leid og
kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune,
5. stiftelser som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en
fylkeskommune eller kommune,
6. selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat,
fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.
(4) En kreditor kan eie en eller flere andeler i opp til to år for å berge krav som er
sikret med pant i andelen eller andelene.
(5) En andelseier skal ved forespørsel få utlevert et eksemplar av borettslagets
vedtekter.
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2-2 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel.
(2) Ved et hvert eierskifte må erverver godkjennes av styret for å få rett til å bruke
boligen.
(3) Styret kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte
godkjenning dersom ervervet vil være i strid med kap 2 i disse vedtektene.
(4) Nekter styret å godkjenne erverver som bruker, må melding om dette komme fram
til erverver senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til
borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.
(5) Erverver har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er
rettskraftig avgjort at erverver har rett til å erverve andelen.
(6) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe
for betaling av felleskostnader frem til ny andelseier er godkjent, eller det er
rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.
3. Forkjøpsrett
3-1 Forkjøpsrett
Forkjøpsrett gjelder ikke i borettslaget.
4. Borett og overlating av bruk
4-1 Borett
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å bruke
fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar
med tiden og forholdene.
(2) Andelseier kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets
samtykke.
(3) Andelseier skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig
aktsomhet. Bruk av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig
måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.
(4) Generalforsamlingen kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.
4-2 Overlating av bruk
(1) Andelseier kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruk av boligen til andre.
Med styrets godkjenning kan andelseier overlate bruk av hele boligen dersom:
- andelseier selv eller en person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd
har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseier kan i slike
tilfeller overlate bruk av hele boligen for opp til tre år
- andelseier er en juridisk person
- andelseier skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning,
militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner
- et medlem av brukerhusstanden er andelseiers ektefelle eller slektning i rett
opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseier eller ektefelle
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-

det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68
eller husstandsfellesskapsloven.

Godkjenning kan i disse tilfellene bare nektes dersom brukers forhold gir saklig
grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom bruker ikke kunne blitt andelseier.
(2) Har borettslaget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker
innen en måned etter at søknaden har kommet frem til borettslaget, skal bruker regnes
som godkjent.
(3) Andelseiere som bor i boligen selv, kan overlate bruk av deler av boligen til andre
uten godkjenning.
(4) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som overlating av bruk hvis
en eller flere av sameierne ikke bor i boligen.
(5) Overlating av bruk reduserer ikke andelseiers plikter overfor borettslaget.
(6) Borettslaget kan kreve kostnader forbundet med behandling og eventuell
oppfølging av en søknad om overlating av bruk dekket av andelseier, se pkt. 6-1 (3).

4-3 Bygningsmessige arbeider
(1) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen
som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen.
Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.
(2) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter
og andre offentlige bestemmelser er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens
eksteriør – herunder oppsetting av private radio- og TV-antenner, paraboler, markiser
mv, er ikke tillatt uten styrets forutgående samtykke.
5. Vedlikehold
5-1 Andelseiers vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører
boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer innvendig,
rør, kraner, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, elektriske
ledninger med tilbehør, varmekabler, låser, nøkler, inventar, innvendige flater (tak,
vegger og gulv), overflatevedlikehold av balkonger/terrasser, sanitærutstyr inklusive
vannklosett, varmtvannsberedere, vasker, installasjoner (slik som oppvaskmaskiner/
vaskemaskiner), brannslukkingsutstyr. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at
lekkasjer unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskiftning av slikt som
rør, kraner, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, elektriske
ledninger med tilbehør, varmekabler, låser, nøkler, inventar, sanitærutstyr inklusive
slikt som vannklosett, varmtvannsberedere, vasker, installasjoner (slik som
oppvaskmaskiner /vaskemaskiner), brannslukkingsutstyr, tapet, gulvbelegg, vegg,
gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med
karmer.
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(3) Andelseier har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige
avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger og
lignende.
(4) Andelseier er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og
eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover
og forskrifter.
(5) Andelseier skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om
insekter og skadedyr plikter andelseier straks å melde fra skriftlig til styret i
borettslaget.
(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade.
(7) Egenandel etter forsikringsskade som har sin opprinnelse innenfor andelseiers
bruksenhet eller i utstyr som ligger under andelseiers vedlikeholdsplikt, jfr. 5-1,
pliktes dekket av andelseier.
(8) Oppdager andelseier skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre,
plikter andelseier straks å melde fra skriftlig til styret i borettslaget.
(9) Ny eier av andelen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og
utskifting i boligen selv om det skulle ha vært utført av den forrige andelseieren.
5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så
langt plikten ikke ligger på andelseierne. Vedlikeholdsplikten omfatter også utvendig
vedlikehold av vinduer.
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom
boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike
installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseier.
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder
nødvendig utskiftning av termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller
utskiftning av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk og rør eller ledninger
som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.
(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin
vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring
av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseier eller
annen bruker av boligen.
5-3 Utbedringsansvar og erstatning
(1) Fører en andelseiers mislighold til skade på borettslagets eiendom eller på annen
andelseiers bolig eller fastmontert inventar som naturlig hører boligen til, skal skaden
utbedres av borettslaget.
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2) Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte andelseier. Borettslaget hefter
ikke for eventuelle skader på skadelidtes innbo og/eller løsøre.
(3) Borettslaget og skadelidte andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at
andelseier misligholder sine plikter, jfr borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.
(4) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller
sine plikter, jf borettslagslovens § 5-18.

6. Felleskostnader og pantesikkerhet
6-1 Felleskostnader
(1) Den enkelte andelseier er ansvarlig for felleskostnader etter en nøkkel fastsatt ved
stiftelsen av borettslaget. Nøkkelen ligger fast og kan bare endres etter
borettslagslovens § 5-19, med tilslutning fra de berørte andelseiere .
(2) Når særlige grunner taler for det skal en kostnad likevel fordeles etter nytten for
den enkelte bolig eller etter forbruk.
(3) Borettslagets kostnader til behandling og eventuell oppfølging av søknad om
overlating av bruk betales av den andelseier som har søkt, se pkt. 4-2 (6).
6-2 Betaling av felleskostnader
(1) Felleskostnader forfaller til betaling den 1. i hver måned. Borettslaget kan endre
felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseier den til en
hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.
6-3 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har
borettslaget en lovbestemt panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er
begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet
tvangsdekning besluttes gjennomført.
7. Mislighold, salgspålegg og fravikelse
7-1 Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.
7-2 Pålegg om salg
Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan
borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første
ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir borettslaget
rett til å kreve andelen solgt.
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7-3 Fravikelse
Medfører andelseiers eller brukers, jfr. brl. 5-9 og 5-23 oppførsel fare for ødeleggelse
eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseiers eller brukers eller
dennes husstands oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige
andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. Fravikelse ovenfor andelseier , jfr 5-23 kan
tidligst kreves samtidig med pålegg om salg.

8. Styret og dets vedtak
8-1 Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre
medlemmer med 4 varamedlemmer. Nestleder velges av styret.
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år hvis ikke annet
blir bestemt av generalforsamlingen. Varamedlemmer velges for ett år.
Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder
ved særskilt valg.
8-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og
generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller
vedtektene er lagt til andre organer, herunder ansette forretningsfører og andre
eventuelle funksjonærer.
(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et
styremedlem eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles.
(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de
frammøtte styremedlemmene.
8-3 Styrets vedtak
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede.
Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene
likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer
en endring må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.
(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to
tredjedels flertall fatte vedtak om:
1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som
etter forholdene i borettslaget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold.
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært
benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom, eller av andelsbolig som borettslaget eier
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig
forvaltning
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6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg
økonomisk ansvar eller utlegg for borettslaget på mer enn fem prosent av de
årlige felleskostnadene.
8-4 Representasjon og fullmakt
Styrets leder, eventuelt nestleder, og et styremedlem representerer i fellesskap
borettslaget utad og tegner dets navn.
9. Generalforsamlingen
9-1 Myndighet
Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget.
9-2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når
revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene
krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for
møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være
på minst 8 og høyst 20 dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig
kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst 3 dager. I begge tilfeller
skal det gis skriftlig melding til forretningsfører.
(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et
forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels
flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en
andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen
når styret har mottatt disse skriftlig innen fristen i 1.ledd.
9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
- Godkjenning av årsberetning fra styret
- Godkjenning av årsregnskap
- Eventuelt valg av revisor
- Eventuelt behandling av budsjett
- Fastsetting av godtgjørelse til styremedlemmer
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Andre saker som er nevnt i innkallingen
9-5 Møterett
Alle andelseiere har rett til å møte på generalforsamlingen med forslags, - tale- og
stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens
husstand og eventuelle leiere av bolig har rett til å være til stede og til å uttale seg.
Hver andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare
rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.
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9-6 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styreleder med mindre generalforsamlingen velger
en annen møteleder. Møteleder skal sørge for at det føres protokoll over alle saker
som blir behandlet i generalforsamlingen, og alle vedtak som blir gjort der.
9-7 Stemmerett og fullmakt
Hver andesleilighet gir rett til en stemme på generalforsamlingen. Andelseier som eier
mer enn en andelsleilighet har allikevel bare en stemme. For en andelleilighet med
flere eiere kan det bare avgis en stemme. Andelseier kan møte ved fullmektig på
generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier.
9-8 Vedtak på generalforsamlingen
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen
fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.
(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle
beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer.
Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer
skal regnes som valgt.
(3) Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern
10-1 Inhabilitet
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandling eller avgjørelse av noe spørsmål
der medlemmet eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk
særinteresse i.
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på
generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg
selv eller nærstående i forhold til borettslaget. Det samme gjelder avstemning om
salgspålegg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.
10-2 Taushetsplikt
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet
overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i borettslaget får
vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse
tilsier taushet.
10-3 Mindretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er
egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andelseiere
eller borettslaget.
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11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene
11-1 Vedtektsendringer
Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med
minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.
11-2 Forholdet til borettslovene
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av
06.06.2003 nr 39. med endringer, sist ved lov av 17.06.2005, som trådte i kraft
15.08.2005.
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RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV LOFT/KJELLER,
SAMMENSLÅING AV LEILIGHETER OG ANDRE
BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER
Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 23.10.2001
Sist endret på ordinær generalforsamling 11.05.2017

Generelt.
Utvidelse av leilighet mot loft/kjeller eller sammenslåing av leiligheter kan bare skje
med samtykke fra styret i borettslaget og godkjenning av Oslo Kommune, Plan- og
bygningsetaten i henhold til Plan og bygningslovens § 9, 1 ledd. Utbygger er
ansvarlig for at utbygging/ombygging er lovlig i alle henseender.
Styret skal ha kopier av all korrespondanse (brev, tegninger, etc) mellom utbygger og
alle offentlige myndigheter, for eksempel Plan og bygningsetaten.

Utbygging mot loft eller kjeller
1.

Borettslaget ønsker å legge til rette for at flest mulig av borettslagets
beboere skal kunne bygge ut kjeller/loft. Utbygging mot loft eller kjeller
tillates allikevel bare i forbindelse med utvidelse av eksisterende leilighet.

2.

I utgangspunktet bør alle leiligheter som er på to rom og kjøkken eller
mer, tillates utbygd. Unntak gjøres for leiligheter i oppganger som kun har
ettroms leiligheter i første og/eller tredje etasje. I disse oppgangene skal
alle leilighetene ha like rettigheter til utbygging, jf ansiennitetsreglene i
punkt 9.

3.

Ved vurdering av tilgjengelige arealer i forbindelse med behandling av
søknad om utbygging, skal helhetsplanen legges til grunn.

4.

Ved behandling av søknad om utbygging av kjeller, må det tas forbehold
om at visse fellesarealer som i dag benyttes av borettslaget (styrerom,
vaskerom, fellesdusj, verksted, redskapsbod, lagerrom, mv) ikke kan/bør
selges uten at annen tilfredsstillende løsning til erstatning av disse
fellesarealene finnes.

5.

Det skal være tilstrekkelig areal igjen på loft/i kjeller til å dekke
beboernes behov for boder, i henhold til Oslo kommunes byggforskrifter.
Bodene skal minst være 3 kvm loftsbod med høyde over 1,5 meter, og 5
kvm kjellerbod, med en minimumsbredde på 1,3 meter. Det vises til punkt
17 nedenfor om bodplass til sammenslåtte leiligheter.

6.

Fellearealet på loft skal ivareta beboernes behov for tørkeplass på minst 4
kvm med minst 2 meter høyde under taksperrene. Styret kan dispensere
fra disse minstekravene dersom tørking av klær uansett ikke er aktuelt på
det gjenværende fellesarealet fordi det vil blokkere rømningsveier i strid
med brannforskriftene.
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7.

Søknad om utbygging skal være fullstendig, det vil si at den skal vise
skisse over hvilke arealer som ønskes utbygget, samt hvordan øvrige
beboeres behov for bod areal kan løses. Alle leiligheter, også utbyggers,
skal sikres bod areal i henhold til Oslo kommunes byggforskrifter.
Utbygger skal innbetale sin andel av totalkostnaden ved utarbeidelse av
helhetsplanen ved innsending av søknad om utbygging. Styret kan beslutte
at beløpet istedenfor kan benyttes til ferdigbefaring, jfr. punkt 33.
Beløpet som skal innbetales skal justeres hvert år i henhold til
boligindeksen. Dersom utbygger, etter å ha innbetalt beløpet, allikevel
velger å ikke bygge ut, refunderes ikke beløpet.

8.

Når styret mottar søknad fra en beboer om utbygging av kjeller/loft, skal
styret uten opphold sørge for å varsle alle beboerne i samme oppgang.
Oppgangens beboere gis en frist på én måned til å inngi innsigelse eller
fremme fullstendig søknad (jf punkt 7 ovenfor) om utvidelse av egen
leilighet.

9.

Dersom styret mottar to søknader samtidig, skal det i utgangspunktet
søkes en løsning der begge søkere tilgodeses likeverdig i forhold til
tilgjengelig utbyggingsareal. Hver søkers maksimale utbygningsareal skal
være avgrenset til det arealet som ligger rett over/under søkerens leilighet.
Det kan imidlertid gis dispensasjon fra dette punktet i den grad
helhetsplanen krever det, under forutsetning av at det tas særlig hensyn
med hensyn til støyisolasjon i denne delen av det utbygde arealet, det
vises til rådende forskrifter for dette.
Dersom helhetsplanen tillater loftsutbygning fra to naboleiligheter der det
kreves at en av disse bygger over den andre tilgodeses den minste
leiligheten det ekstra arealet.
Dersom det arealet som er tilgjengelig for utbygging ikke er tilstrekkelig til
å sikre begge beboerne utbygging, skal den leietaker som har lengst
ansiennitet få tilslag. Hvis den som får tilslaget beslutter å ikke bygge ut,
eller dersom utbygging ikke startes innen 12 måneder regnet fra det
tidspunktet kontrakten ble inngått, jf punkt 13 nedenfor, vil styret gi tilbud
om utbygging til den andre søkeren.

10.

Styret behandler innkommende søknader fortløpende etter at berørte
beboeres tilsvars frist er utløpt (se punkt 8). Søknaden bør i
utgangspunktet avgjøres positivt eller negativt etter 2. styremøte etter at
de berørte beboernes tilsvars frist er utløpt.
Styret må ha gitt sitt samtykke til overdragelse av areal før beboeren
sender søknad til Plan- og bygningsetaten. Søknad må sendes
planmyndighetene innen 6 måneder etter at tillatelse til utbygging ble gitt.

11.

Forut for salg skal det gjennomføres fukt- råte- mugg- og soppkontroll av
det arealet som skal selges. Utbygger dekker utgiftene til kontrollen.
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Eventuelle utbedringer av fukt- råte- mugg og soppskader som avdekkes
under denne kontrollen skal dekkes av borettslaget. Utbedring av fuktråte- mugg og soppskader som måtte oppstå i tak, vegger, gulv eller
øvrige konstruksjoner under eller etter at utbygging har skjedd, er
utbyggers eller senere eiers ansvar.
Styret kan ved behov få byggesaken vurdert av fagkyndige før tillatelse
gis. Kostnadene ved bruk av fagkyndige belastes andelseier. Den som til
enhver tid er andelseier av leilighet i borettslaget, hefter for
bygningsmessige feil og mangler som skriver seg fra utførte byggearbeider
i tilknytning til leiligheten. Andelseier står overfor borettslaget økonomisk
ansvarlig for følgene av at retningslinjene for utbygging ikke er fulgt.
Dette gjelder også der andelen har skiftet eier.
12.

Når tillatelse fra planmyndighetene foreligger, skal kjøpekontrakt for
utbyggingsarealet inngås straks. Pris pr. kvm fastsettes i henhold til
konsumprisindeksregulert pris på datoen for kontraktinngåelsen.
Kjøpesummen forfaller til betaling innen 30 dager etter at avtale om kjøp
av arealer er inngått. Det aktuelle arealet skal fradeles fellesarealet uten
unødig opphold. Eventuelle nye boder må være bygget før arbeidet for
øvrig settes i gang.

13.

Arbeidet skal, dersom ikke særlige forhold tilsier utsettelse, igangsettes
innen ett år regnet fra det tidspunkt kontrakten ble inngått.
Anleggsperioden skal ikke overstige 6 måneder. Beboeren skal betale
husleie for totalt areal fra kontraktsdato.
Dagbøter tilfaller borettslaget med kr. 500,00. Dagbøtene begynner å løpe
dersom anleggsperioden overstiger 6,5 måneder.

14.

Loft- kjeller- og entre dører i den oppgangen det skal bygges ut som ikke
tilfredsstiller gjeldende brannforskrifter, skal skiftes for utbyggers
regning. Valg av type dør avklares i denne forbindelse. Entredører som
tilfredsstiller brannforskriftene vil ikke bli krevd skiftet. Dersom
ytterligere utbygging igangsettes i samme oppgang på et senere tidspunkt,
skal den/de som forestår utbyggingen betale sin andel av den første
utbyggers kostnader til skifte av entre- lofts- og kjellerdører. Dersom
borettslaget på et senere tidspunkt beslutter en fullstendig utskifting av
samtlige lofts- kjeller- og entre dører i borettslaget, refunderes utbyggers
utlegg etter regning.

15.

For loftsareal betaler utbygger fra 1. juni 2001 kr 3 000 pr kvm som har
takhøyde under sperrene på over 1,5 m. For kjellerarealet betales kr 1 500
pr. kvm. Disse prisene reguleres pr. 15. juli hvert år i forhold til
konsumprisindeksen.

16.

For ferdig utbygd loft og kjeller er leieprisen pr. kvm 70% av kvm – leien
for opprinnelig leilighet. Oppmålig skjer i henhold til gjeldende
Arealberegning for boliger iht Norsk Standard NS 3940 med tillegg.
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Sammenslåing av leiligheter
17.

Ingen andelseier kan eie mer enn en andel i borettslaget, jf Lov om
Borettslag§ 13.1.b. Ved kjøp av leilighet(er) for sammenslåing, skal
søknad sendes Plan- og bygningsetaten innen tre måneder etter kjøpet.
Sammenslåingen skal være gjennomført innen 6 måneder etter innvilget
søknad. Etter sammenslåing skal de to tidligere andelene betraktes som en
andel. Eiere av sammenslåtte leiligheter har imidlertid fortsatt krav på
bodplass i henhold til det opprinnelige antallet boenheter.

18.

Leiligheter i alle etasjer kan slås sammen vertikalt eller horisontalt. Det
tas forbehold om at sammenslåing ikke blokkerer muligheten for
utbygging av velegnede arealer i kjeller eller på loft. Dersom det er
ønskelig, kan to andelseiere gå sammen og kjøpe en midtleilighet og dele
denne.

19.

Det tillates ikke salg eller framleie av leiligheter som er ervervet med
tanke på sammenslåing. Tilleggsareal kan ikke etter kontraktinngåelse
fradeles kjøpers bolig som egen leilighet. Dersom sammenslåing ikke er
foretatt innen tidsfristen som er satt av borettslaget, kan styret trekke
tillatelsen til sammenslåing tilbake.

20.

For en sammenslått leilighet skal leieprisen utgjøre kvm-prisen av den nye
leilighetens samlede areal.

Andre bygningsmessige endringer, tekniske retningslinjer
21.

Utbygginger i Borettslaget Torshov Kv XI skal utføres i samsvar med gitt
byggetillatelse. Plan- og bygningsetatens rapport av 2. mars 2000 skal
legges til grunn i forhold til vurdering av bygningstekniske løsninger mv.
Styret kan underkjenne løsninger som fraviker de retningslinjer som
fremkommer i nevnte rapports kapittel 2, 3 og 4 selv om en forslått
løsning ligger innenfor gjeldende plan- og bygningslov, tekniske
forskrifter, mv, ut fra ”føre var” betraktninger. Plan- og bygningsetatens
rapport av 2. mars 2000, kapittel 2, 3 og 4 ligger vedlagt.

22.

Bygningsmessige endringer som installasjon/ombygging av våtrom og
fjerning/flytting av bærevegger m.v. må bare skje etter tillatelse fra Planog bygningsetaten. Ferdigattest som pliktes avgitt i henhold til gjeldende
bestemmelser skal sendes styret.

23.

Utbygger bekoster alle arbeider i forbindelse med flytting av kabelanlegg,
montering av flere antennekontakter i egen leilighet, flytting av
telefonkabel mv.

24.

A. Utbygger bekoster likeledes omlegging av stigeledning og andre
endringer i det elektriske anlegget som følge av hans utbygging. Det er
styret som ved hjelp av autorisert el.installatør skal vurdere hvorvidt en
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oppgradering av det elektriske anlegget er nødvendig og kan pålegge
utbygger å gjennomføre nødvendige oppgraderinger.
Dersom en utbygger har bekostet slik oppgradering og borettslaget senere
vedtar å oppgradere Borettslagets elektriske anlegg skal utbyggers utgifter
refunderes mot regning.
25.

A. Borettslaget administrerer og bekoster nødvendig installering og
tilkobling til eksisterende brannvarslingsanlegg, i henhold til de krav som
gjaldt i 2015. Dersom brannforskriftene er endret på tidspunktet for
utbyggingen, slik at ytterligere brannsikring er nødvendig, skal utbygger
bekoste de nødvendige tilleggstiltak som følger av hans utbygging.
Dersom en utbygger har bekostet slik oppgradering og borettslaget senere
vedtar å oppgradere brannsikring i hele gården tilsvarende, skal utbyggers
utgifter refunderes mot regning.
B. En utbygger betaler sin andel av kostnader som er bekostet av tidligere
utbygger i oppgangen for felles utstyr som brannsikring og lignende. Slike
utlegg som skal refunderes må dokumenteres med bilag til styret innen
ferdigstillelse. Kravet følger leiligheten og har en foreldelsesfrist fra
installasjonen på 10 år. Gården overtar ansvaret for driften av slikt anlegg
etter at det er installert.
C. Utbygger skal bekoste omlegging / flytting av utekraner/stoppekraner i
kjeller. Disse skal etter utbyggingen være tilgjengelige i fellearealene.

26.

Permanent eller midlertidig avskjerming for innsyn til terrasse i stoff,
glass eller liknende tillates ikke satt opp. Blomsterkasser må ikke
monteres utenfor rekkverk på terrasse.

27.

Utbygger plikter å installere varmekabel i avløp fra terrasse og ned til
frostfri grunn.

28.

Takluker som fjernes på den del av loftet som bygges ut, må flyttes til
fellesarealet slik at det fortsatt er mulig med lufting og å komme ut på
taket fra loftet.

29.

Alle skader på tak som skyldes utbyggingen, så som knuste eller
manglende takstein, skader på fasader o.l skal utbedres straks, og bekostes
av utbygger

Annet
30.

Tillatelsen til utvidelse av leilighet ved utbygging av loft/kjeller eller
sammenslåing av leiligheter følger søkeren og ikke leiligheten. Ved
oversittelse av igangsettelsesfrist uten at særlige forhold foreligger, eller
ved overdragelse av leilighet, bortfaller tillatelsen.

31.

Borettslagets ordensregler skal følges under ombygging/sammenslåing,
slik at naboer ikke forstyrres unødig. Utbygger plikter å foreta løpende
rengjøring av trapper og fellesarealer som er berørt av utbyggingen. Om
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nødvendig må rengjøring foretas daglig. Materialer, verktøy og liknende
må ikke oppbevares i trappeoppgang eller på fellesareal. Eventuelle
skader på fellesareal eller grøntanlegg må utbedres av utbygger.
Når utbyggingen eller oppussingen er ferdig kan styret pålegge andelseier
å vaske ned hele trappeoppgangen, loft eller kjellerareal, dersom styret
anser dette nødvendig.
32.

Retningslinjer trer i kraft straks, og kan bare endres av
generalforsamlingen.

33.

Andelseier skal fremvise ferdigattest for styret når utbyggingen er
ferdigstilt. Styret har rett til å foreta ferdigbefaring med hjelp fra
byggtekniske fagfolk, uavhengig av eventuell befaring fra Plan- og
bygningsmyndighetene. Utgifter til bruk av slike fagfolk må regnes til
utbyggers kostnader. Slik ferdigbefaring medfører ikke at styret overtar
ansvaret eller risikoen for eventuelle bygningsmessige feil som er gjort av
utbygger.

34.

Styret kan i enkeltsaker dispensere fra bestemmelsene i retningslinjene
dersom det anses nødvendig eller hensiktsmessig, og det ikke vil være
urimelig overfor andre beboere eller til skade for bygningsmassen.
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