
Protokoll til årsmøte 2020 for E/S Tiedemannsjordet
Organisasjonsnummer: 992208015
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 9. november kl. 08:00 til 17. november kl. 12:00.

Antall stemmeberettigede som deltok: 109.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på. Første del av innkallingen 
dreier seg om redegjørelse for økonomien i sameiet samt redegjørelse av status 
prosjekter og er derfor ikke med som en sak til votering. Dette er lagt til som vedlegg 
under valg av protokollvitner for at den digitale modulen skal lage en korrekt innkalling. 

Vedtak
Godkjent

Antall stemmer for vedtak: 99
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 10
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

2. Valg av protokollvitner
Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.

Vedtak
Marius Hatle og Eirik Førde er valgt.

Antall stemmer for vedtak: 97
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 12
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

3. Vedtektsendring - Individuell avregning av energikostnader
Bakgrunn:

En del av husleien vi betaler hver måned går til å dekke oppvarming (og varmtvann) i 
leiligheter og fellesareal. Frem til nå har vi ikke hatt mulighet til å måle forbruket i hver 
enkelt leilighet, og fordelingen av kostnadene har derfor blitt fordelt etter eierbrøken på 
lik linje som andre kostnader i sameiet.

Det er en kjensgjerning at mange betaler for naboens energibruk. Tall fra leverandørene 
tilknyttet Norsk Energi viser at 20 % av beboerne i en boligblokk står for over 50 % av 
energibruken. 

Individuell måling vil føre til mer rettferdig fordeling, og mange vil automatisk få redusert 
sine kostnader. I disse dager er vi i ferd med å ferdigstille installasjon av energimålere i 

 



alle leiligheter. Vi har individuelle strømabonnementer, og styret mener det bør være like 
opplagt med individuell avregning av varmtvann og oppvarming. 

Dette innebærer at kostnader for forbruk av varmtvann og oppvarming i leilighetene 
trekkes ut av husleien, og i stedet faktureres separat basert på faktisk forbruk for hver 
leilighet.

I samråd med OBOS er styret av den oppfatning om at dersom sameiet har anledning, 
slik vi nå vil få, til å fordele kostnaden etter faktisk forbruk så foreligger det en 
individualrettighet hos den enkelte seksjonseier å kun belastes for sin del av det faktiske 
forbruket. Dette betyr i praksis at enhver seksjonseier kan kreve forbruksbasert fordeling, 
og det er ikke årsmøtet eller styrets mandat å ta stilling til dette. Styret mener likevel 
at det er hensiktsmessig at dette fremkommer presist i sameiets vedtekter og foreslår 
derfor følgende tilføyelse i vedtektenes § 3. 

Vedtak
Sameiets vedtekter § 3 får følgende tilføyelse: «Kostnader til fjernvarme og varmtvann til 
den enkelte bruksenhet betales løpende med et beløp som avregnes etter målt forbruk».

Antall stemmer for vedtak: 91
Antall stemmer mot: 8
Antall blanke stemmer: 10
Flertallskrav: To tredjedels (67%)

4. Vedtektsendring - El-installasjon
Eierseksjonsloven ble i 2018 oppdatert med endringer i §25 som sikrer alle beboere rett 
til å etablere ladepunkt for elbil / ladbar hybrid. Dette overlapper med §22 i dagens 
vedtekter, som derfor er overf lødig og bør utgå. 

Styret registrerer samtidig at det er mange avvik på installerte ladepunkt. Det mangler 
alt fra jordfeilbrytere på sikringer til ferdigattest til styret for f lere av ladepunktene. 
Dette utgjør potensielt sett fare for elektriske feil og noe styret ikke kan akseptere i 
fellesarealene. Vi ønsker derfor å stille krav til at all installasjon av elektriske anlegg i 
fellesarealene skal bestilles av styret, og utføres av styrets valgte el-montør. 

Vedtak
Styrets innstilling og forslag til vedtak

Dagens §22 i vedtektene utgår og erstattes med følgende punkt:

§22 Elektriske installasjoner i bodområder og fellesareal

Alle elektriske installasjoner som ønskes utført i bodområde og fellesareal (inkludert 
garasjen) skal søkes om og bestilles gjennom styret, og utføres av styrets utpekte 
elektromontør. Alle kostnader for installasjon skal dekkes av bestiller. 

Antall stemmer for vedtak: 90
Antall stemmer mot: 9
Antall blanke stemmer: 10

 



Flertallskrav: To tredjedels (67%)

5. Vedtektsendring - Viderefakturering
Bakgrunn:

Det registreres en del saker som påfører sameiet uønskede utgifter og som skaper 
unødvendig merarbeid. Eksempel på dette er kasting av hvitevarer i papirskurene, 
vannlekkasjer som skyldes manglende vedlikehold inne i leiligheten og falske 
brannalarmer på grunn av matlaging e.l. som medfører uttrykning fra brannvesenet. 

Vi ønsker å innskjerpe dagens vedtekter, slik at det kommer tydelig fram at 
egenandeler og ekstra utgifter som kan knyttes til uaktsomhet fra beboere, brudd på 
husordensreglene og øvrige vedtekter, vil kunne viderefaktureres seksjonseier. Dette 
kommer i tillegg erstatningsansvar omtalt i husordensreglene.

Vedtak
Styret ønsker å legge til nytt punkt i vedtektene: 

Styret skal som hovedregel viderefakturere seksjonseier egenandel på forsikring eller 
andre utgifter som kan knyttes til brudd på vedlikeholdsplikt, demontering/ødeleggelse 
av branndetektorer, manglende tilbakestilling av utløst brannalarm, bortkjøring av avfall 
hensatt på sameiets eiendom, eller andre unødvendige kostnader seksjonseier/leietager 
påfører sameiet.

Antall stemmer for vedtak: 99
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 9
Flertallskrav: To tredjedels (67%)

6. Salg av uteareal
Bakgrunn:

Privat uteareal på bakkeplan er i dag begrenset, og er spesielt i gårdsrommet i beskjeden 
grad skjermet fra innsyn. Dette gjør at disse uteplassene i liten grad blir benyttet. 
Samtidig er fellesarealene som ligger langs gangveiene i gårdsrommet av en slik 
utforming og plassering at de heller ikke er brukbare til opphold. De er preget av halvveis 
gjennomført beplantning og fremstår i dag lite helhetlige. 

Over lang tid har styret fått henvendelser om utvidelse av markterrasser, etablering av 
beplantning etc. fra disse leilighetene. Styret registrerer også at det i enkelte tilfeller er 
blitt bygget på fellesareal, uten forespørsel eller godkjenning av styret. 

Dette ønsker styret å gjøre noe med. For å gi disse leilighetene tilbud om økt kvalitet 
på uteareal, foreslår derfor styret å åpne opp for salg og seksjonering av fellesareal 
til leilighetene på bakkeplan. Det vil samtidig bli etablert helhetlig beplantning med 
vintergrønne hekker som kan formklippes, og vokse opp mot ca. 1,6m. Det blir også 
etablert nye blomsterbed ved inngangspartier i gårdsrommet. Med stor nok interesse 
for kjøp av utvidet uteareal vil også sameiet tilføres sårt tiltrengte inntekter. 

 



Et salg av dette fellesarealet vil ikke medføre redusert tilgang til brukbart uteområde, 
da det kun er snakk om areal som i dag ikke er egnet til annet formål. I tillegg til å 
øke kvaliteten for leilighetene på bakkeplan vil et salg og oppstramming av uteareal gi 
sameiet en nivåheving på uteareal, som vil fremstå som ett stort og f lott anlegg. 

Styret har engasjert Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter for å utarbeide et forslag 
for seksjonering og utforming av uteareal, i form av et illustrasjonshefte og oppdatert 
landskapsplan. I tillegg har Schala & Partners eiendomsmeglere bistått i å vurdere 
salgssum.   

Styrets innstilling
Styret ber årsmøtet om godkjenning av salg av fellesareal på bakkeplan iht. vedlagte 
landskapsplan og illustrasjonshefte. Gjennomføring forutsetter at nok seksjonseiere 
ønsker å benytte seg av tilbudet, slik at prosjektet går i pluss. Overskuddet overføres 
sameiets vedlikeholdsfond. 

Om forslaget vedtas, vil alle berørte seksjonseiere få tilbud om kjøp av uteareal basert 
på pristilbud utarbeidet av eiendomsmegler, samt muligheten for en uforpliktende 
verdivurdering av leilighet med og uten utvidet uteområde fra Schala & Partners.  

Vedtak
Årsmøtet godkjenner salg av fellesareal på bakkeplan iht. vedlagte landskapsplan og 
illustrasjonshefte. Årsmøtet samtykker samtidig til reseksjonering av det solgte arealet 
etter eierseksjonsloven § 49 andre ledd b).

Antall stemmer for vedtak: 96
Antall stemmer mot: 3
Antall blanke stemmer: 10
Flertallskrav: To tredjedels (67%)

7. Petersborghuset
Bakgrunn:

Petersborghuset er den gule villaen i Ensjøveien 12C (rett ved Joker Tiedemannsbyen 
og det franske bakeriet). Ferd eiendom og Kirkens Bymisjon står bak planen om å utvikle 
Petersborghuset til en bærekraftig og sentral møteplass for menneskene i nabolaget. Et 
særskilt fokus skal være å skape muligheter i, og tilhørighet til nabolaget for barn og 
unge, og bidra til gode og trygge oppvekstsvilkår, men man ønsker også at stedet skal 
bli en møteplass på tvers av generasjoner.

Visjonen for huset er at: Petersborghuset skal etablere seg som den viktigste 
møteplassen på Ensjø for naboer og folk i nærmiljøet på tvers av generasjoner, kulturer 
og bakgrunn.

Petersborghuset ønsker å inngå avtaler med utvalgte sameier i nærområdet. Ved å inngå 
en slik avtale får Tiedemannsjordets beboere anledning til å være med i videre utvikling 
av nabolagshuset. I tillegg til å delta i aktiviteter som foregår i huset, og å være med 

 



å arrangere fellesaktiviteter, kan beboere leie huset til private arrangement (bursdager, 
konf irmasjoner etc.) til rabatterte priser. 

En avtale mellom Petersborghuset og Tiedemannsjordet (prøveperiode 2020 til 2022) 
vil innebære at sameiet bidrar økonomisk. Dette beløper seg til ca. kr 70 000 for hele 
sameiet per år og vil dekkes over fellesutgiftene. Dette utgjør ca. 360,- per leilighet per 
år. 

Styrets innstilling
Styrets vurdering er at Petersborghuset er et positivt tiltak i vårt nærmiljø, og at 
nabolagshuset vil innebære fordeler for beboerne som langt overstiger kostnaden. 

Vedtak
Styret foreslår at Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet inngår en treårig avtale med 
Petersborghuset, som innebærer en årlig kostnad på ca. 70.000 kr. 

Antall stemmer for vedtak: 77
Antall stemmer mot: 19
Antall blanke stemmer: 13
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

 

Protokollen signeres av:

Møteleder: Morten M. Ræder/s/

Protokollvitne: Marius Hatle/s/

Protokollvitne: Eirik Førde/s/


