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Agenda

•Konstituering

•Orientering fra styret

• Saker
•Økning av fellesgjeld
• Endring av husordensregler
•Økning av fellesutgifter



Styrets 
orientering

Sameiet Langaardløkken



Plan utvendig vedlikehold fasader

Tilstandsrapport og vedlikeholdsplan: Bygningsvernhuset AS

Rådgiving, kvalitetssikring og byggeledelse: WSP Norge AS

Utførende entrepenør, Thorendahl AS

Samarbeide med Murbyen Oslo og Byantikvaren

Tilstandsanalysen er utført etter NS 3424 nivå 1, og organisert i tråd med bygningsdels-tabellen 
(NS 3451), 3-sifret nivå. Tilstandsanalyse nivå 2 er utført for balkonger/verandaer 



Budsjett 2019
2018 2018 2019

RESULTAT NOTE REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT

Inntekter 2 3 459 786 3 450 000 3 567 959

Leieinntekter vaktmesterleilighet 96 000 120 000 144 000

Enøk-tilskudd 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 3 555 786 3 570 000 3 711 959

Lønn og styrehonorar 3 171 664 170 000 170 000

Revisjon 4 14 450 15 000 15 000

Forretningsførsel 147 834 149 000 155 000

Drift - vedlikehold 5 733 482 600 000 500 000

Vedlikehold bygg 1 200 000

Vaktmester/snøbrøyting 157 468 160 000 160 000

Kabel-tv/bredbånd 348 667 380 000 350 000

Forsikring 299 356 270 000 300 000

Kommunale avgifter 426 059 410 000 460 000

Energi/fyring 6 1 030 234 1 050 000 1 050 000

Andre driftskostnader 7 27 271 65 000 40 000

SUM DRIFTSKOSTNADER 3 356 484 3 269 000 4 400 000

DRIFTSRESULTAT 199 302 301 000 -688 041

Renteinntekter 2 561 0 0

Kundeutbytte Gjensidige 40 318 38 000 41 000

Rentekostnader -215 171 -212 690 -199 687

SUM FINANSPOSTER -172 292 -174 690 -158 687

ÅRETS RESULTAT 27 010 126 310 -846 728

Korrigert for 5% økt husleie 
6 mnd (87.023). 

Vedlikehold bygg er estimert på 
grunnlag av mottatte tilbud

I løpet av 2019 vil det være nødvending
med ytterligere låneopptak. Langsiktig
gjeld er pt 5,7 Mkr. Fremtidig behov vil
medføre en dobling til ca 12 Mkr. Styret 
vil fremlegge egen sak når behov oppstår



Bygningene
• Bygningene er overordnet sett i god stand, med 

unntak av balkonger og verandaer 

• Imidlertid har bygningene enkelte begynnende 
skader og svakheter som er viktige å utbedre for 
å unngå større følgeskader. 

• Bærende innervegger kjeller, gulv på grunn 
kjeller, takrenner og nedløp og utvendige 
trapper.

• Videre bør murverk bærende yttervegger, 
taktekning og rammer for glasstak/overlys 
undersøkes og/eller utbedres som beskrevet.

• Øvrige tiltak er i hovedsak av estetisk karakter. 



Tilstandsgradering – kostnader ved utsatt vedlikehold



Balkonger og 
verandaer

• Balkonger og verandaer har svært varierende tilstand, og har 
behov for ulike typer tiltak. 

• 37 balkonger/verandaer har TG 1 (og én veranda er nybygd, TG 0), 
og trenger kun enkelt, forebyggende vedlikehold (tiltaksgruppe 1, 
samt noe pussarbeid på den nybygde). 

• 18 balkonger/verandaer har TG 2, og trenger middels tiltak, som 
innebærer korrosjonsbehandling (tiltaksgruppe 2) og/eller mindre 
murreparasjoner (tiltaksgruppe 4

• 13 balkonger/verandaer har TG 3, og trenger omfattende tiltak. 
Dette innebærer riving og støping av nye balkongdekker 
(tiltaksgruppe 3), eller mer omfattende murarbeid (tiltaksgruppe 
4). 

• Ett av verandadekkene (L20-G-Ø-2) har såpass langt utviklede 
skader at det er en viss risiko for at betongbiter kan falle ned på 
undersiden. Det bør derfor vurderes å begrense bruken, eller 
montere nett som sikringstiltak inntil verandaen utbedres. 
Undersidene av andre dekker må holdes under oppsikt, for å 
fange opp eventuell skadeutvikling som øker risiko for at deler 
kan løsne.
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Sameiet Langgaardløkken
vedlikehold og rehabilitering av 

balkonger

Murmester Ingvar Røang



1. Orientering om rehabilitering av balkonger i Løvenskiolds gate 20
2. Orientering om vedlikehold av balkonger 2020/2021

Agenda
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1. Rehabilitering av balkonger Løvenskioldsgate 20 

1. Maling av vinduer

2. Støpe en balkong

3. Vaske bygningen

4. Reparasjon av fuger

Ferdigstilles 13.9

1. Maling av vinduer

2. Omstøpning av fire 
balkonger

3. Vask av bygning

4. Reparasjon av fuger

Ferdigstilles 4.11 med stillas

Årsaker til forsinkelse: 
1. Vanskelig å finne 

teglstein som er 
kompatibel og 
tilfredsstiller ønsket 
uttrykk

2. Lang behandlingstid 
hos BYA

3. Utfordringer med 
været ang. å legge 
belegg

Planlagt Utført
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1. Rehabilitering av balkonger Løvenskioldsgate 20 

12

Bilder av balkong 
før 

rehabilitering



1. Rehabilitering av balkonger Løvenskioldsgate 20 
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Bilder av balkong 
før 

rehabilitering



1. Rehabilitering av balkonger Løvenskioldsgate 20 
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Bilder av balkong 
før 

rehabilitering



1. Rehabilitering av balkonger Løvenskioldsgate 20 
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Bilder av balkong 
før 

rehabilitering



1. Rehabilitering av balkonger Løvenskioldsgate 20 
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Bilder av bjelker, 
før og etter 

rehabilitering



Utklipp fra 
rapport 
(Til BYA)

1. Rehabilitering av balkonger Løvenskioldsgate 20 

17



Bilder fra 
fasade før vask 
og maling + 
etter:

1. Rehabilitering av balkonger Løvenskioldsgate 20 
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1. Rehabilitering av balkonger Løvenskioldsgate 20 
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Bilder fra
ferdig balkong



1. Rehabilitering av balkonger Løvenskioldsgate 20 
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2. Balkonger 2020
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Schives gate 1

• Ny membran på alle balkongdekker x 12
• Betongrehabilitering på noen balkonger
• Ny balkongdekker x 4
• Vaske fasade
• Utbedring fuger
• Maling av vindu
• Maling av rekkverk

2. Balkonger 2020



Schives gate 3
• Ny membran på alle balkongdekker x 12
• Betongrehabilitering på noen balkonger
• Ny balkongdekker x 4
• Vaske fasade
• Utbedring fuger
• Maling av vindu
• Maling av rekkverk

2. Balkonger 2020



Briskebyveien 84

• Ny membran på alle balkongdekker x 12
• Betongrehabilitering på noen balkonger
• Ny balkongdekker x 4
• Vaske fasade
• Utbedring fuger
• Maling av vindu
• Maling av rekkverk

2. Balkonger 2020



Briskebyveien 86
• Ny membran x 6
• Betongrehabilitering på noen balkonger
• Ny balkongdekker x 4
• Vaske fasade
• Utbedring fuger
• Maling av vindu
• Maling av rekkverk

2. Balkonger 2020



Løvenskiolds gate 22

• Optimalisering av eksisterende lett-balkonger
• Nye avløp på alle balkonger
• Maling av rekkverk på balkonger
• Vask av fasade
• Maling av vinduer

2. Balkonger 2020



Løvenskiolds gate 24
• Ny membran på alle balkongdekker x 12
• Betongrehabilitering på noen balkonger
• Ny balkongdekker x 4
• Vaske fasade
• Utbedring fuger
• Maling av vindu
• Maling av rekkverk

2. Balkonger 2020



Fremdrifts 
plan: 

2020: 2021: 

Løvenskiolds gate 22 Schives gate 1

Løvenskiolds gate 24 Schives gate 3

Briskebyveien 84 Briskebyveien 86
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Takk for oppmerksomheten



Sameiet
Langaardløkken

Finansiering



Aktiviteter 
2019/20 

vedlikehold

• Utbedring av balkonger og fasade 
Løvenskioldsgate 20

• Utbedring av drenering Briskebyveien 84 
grunnet fukt i kjeller 

• Rens av varmeanlegget samt tilstandskontroll 
Skifte/reparere defekte kjellervinduer

• Reparere utvendige trapper (mindre skader)

• Reparere/skifte gang/kjøreporter (er bestilt)

• Vedlikehold og utvikling av grøntarealer

• EL Kontroll

• Kontroll av varmemålere (Ista)



Aktiviteter 
2020/25 

vedlikehold

• Fullføre vedlikeholdsplan

• Utbedring av balkonger og fasade alle gårder

• Avløp og membran Løvenskioldsgate 22

• Reparere trapp i hage og støttemur

• Oppussing av sykkelstall

• Renovering av ytterdører

• Inspeksjon av avløps og vannrør

• Forebyggende vedlikehold



Finansiering

• Oppussing vil koste 

• Løvenskioldsgate 20 er estimert til ca 900.000,-

• Må øke fellesgjelden i løpet av 2019. 

• Styret vil fremlegge egen sak på ekstraordinært 
årsmøte så snart som mulig etter sommeren. 

• Per i dag estimeres behovet til mellom 5 og 6 
millioner noe som motsvarer en dobling av 
fellesgjelden

• Ikke inkludert i estimat over: Skifte av vinduer, 
må vurderes 



Finansiering, styret har vurdert følgende alternativer

• A, Økning av fellesgjeld kombinert med refinansiering av eksisterende gjeld

• B, Kombinasjon av alternativ A og innkalling av egenkapital fra eiere

• C, Kombinasjon av alternativ A med salg av fast eiendom



Styrets vurderinger vedrørende finansiering

• Styret har gjort vurdering av ulike finansieringsformer. Som 
styre må vi ha et langsiktig perspektiv for hva vi mener over tid 
er den beste løsningen for sameiet som helhet.

• Når styret konkluderte med at låneopptak er det beste 
alternativ i første omgang skyldes det flere forhold, blant annet 
hensynet til å kunne igangsette nødvendige tiltak i 2020 og at 
alternative finansieringsmåter som salg av eiendom 
nødvendigvis vil ta tid og heller ikke er en sak som egner seg for 
behandling på et ekstraordinært årsmøte.

• Styret har ikke utelukket salg av eiendom som delfinansiering 
av nødvendige og fremtidige vedlikeholdsoppgaver. Som det 
fremgår av forslag til vedtak har styret tatt hensyn til dette ved 
å be om en fullmakt med en begrensning av samlet låneopptak 
(refinansiering og ny gjeld) i 2019 på 9 Mkr. selv om 
totalrammen for fullmakten inklusive refinansiering er satt til 
13Mkr.



Styrets vurderinger vedrørende finansiering

• Det var viktig å finne en finansieringsløsning som kan betjenes 
innenfor en relativt liten økning av fellesutgiftene.

• Styret legger til grunn at et eventuelt salg av loft må omfatte alle 
tilgjengelige loftsareal og at salget vil måtte foregå i det åpne marked 
med hensikt å maksimere salgssummen. Det samme må gjelde 
vaktmesterleiligheten. 

• Salg av fast eiendom krever 2/3 flertall i årsmøte.

• Styret har sendt ut en orientering til eierne som tar opp ulike forhold 
knyttet til salg av fast eiendom



A, Økning av fellesgjeld kombinert med refinansiering av eksisterende 
gjeld

• Eksisterende fellesgjeld i Dnb 5,1 Mkr, rente 4,55% rest løpetid 15 år

• Nytt lån i Handelsbanken tilbud 3,75% løpetid 25 år

• Dekkes inn gjennom økning i fellesutgifter (158 – 385 avhengig av brøk)



B, Kombinasjon av alternativ A og innkalling av egenkapital fra eiere

• 9 Mkr gjennom nytt lån i Handelsbanken tilbud 3,75% løpetid 25 år

• Innkalling av egenkapital fra eierne til dekning av øvrig finansiering, 3,5 Mkr

• Vil medføre en ekstra innbetaling mellom 28000 og 70000 kroner.

• Styret er bevisst at en slik kontantinnbetaling kan medføre unødvendig stor 
belastning for enkelteiere.



C, Kombinasjon av alternativ A med salg av fast eiendom

• Vaktmesterleiligheten er for tiden utleid, og bidrar positivt til 
sameiets økonomi med ca. kr. 100.000 per år. 

• Takstrapporten anslår en låneverdi på 3.7 Mkr /verditakst på 4,5 
Mkr

• Leiligheten er bokført til laveste verdi

• Utover vedlikehold dekket av sameiet på vanlig måte har det ikke 
vært påført vedlikeholdskostnader av betydning de senere år

• Bortfall av inntekt ved salg av vaktmesterleiligheten må dekkes inn 
gjennom felleskostnadene, det samme må i første omgang 
salgsomkostnader

• Salg vil utløse skatteplikt

• Hvis dere er flere eiere av en bolig som selges med skattepliktig gevinst, må 
gevinsten vurderes for hver enkelt eier og fordeles mellom skattyterne i 
forhold til hvor stor eierandel de har.



C, Kombinasjon av alternativ A med salg av fast eiendom

• Salg av loftsarealer.

• Styret vurderer dette som ett så komplisert og inngripende tiltak med til dels 
store konsekvenser for eiernes interesser, at det ikke kan igangsettes uten 
foregående vedtak i årsmøte. 

• Styret vil på nåværende tidspunkt ikke initiere en slik prosess.



Videre prosess

• Styret vil frem til ordinært årsmøte arbeide videre med utvikling av 
vedlikeholdsplan og kartlegging av fremtidig finansieringsbehov.



Endring av husordensregler §8 for å muliggjøre egenfinansiering av 
vindsusskift
• Lov om eierseksjoner tillegger sameiet ansvar for vedlikehold av fasader, i dette 

inngår vinduer og utvendige dører. Sameiet har over lang tid praktisert 
egenfinansiering fra seksjonseier. Sameiets økonomi er ikke slik at det erforsvarlig
å igangsette planlagt utskifting av vinduer i alle seksjoner. Det ville heller ikke 
være hensiktsmessig eller økonomisk forsvarlig hensyntatt på alle de vinduer som 
er skiftet de senere år. For det tilfelle at den enkelte seksjonseier vurderer å 
gjennomføre tiltak i egen regi som tidligere praktisert, er det ønskelig fra styrets 
side at rammene for slike tiltak klargjøres.

• Styret foreslår følgende tillegg inntatt i husordensreglene 5 8:

• Dersom den enkelte sameier selv ønsker å vedlikeholde/skifte ut vinduer 
tilknyttet seksjonen må det inngis søknad til sameiets styre. Ansvaret og 
kostnadene for slike tiltak i sameierens egen regi bæres fullt og helt av den 
enkelte sameier. En eventuell godkjenning av tiltaket fritar uansett ikke 
seksjonens kostnadsansvar etter sameiebrøken dersom tilsvarende tiltak senere 
igangsettes i øvrige deler av sameiet i regi av sameiet som sådan v/styret.»



ØKNING AV FELLESKOSTNADER

• Felleskostnadene i sameiet har i lengre tid vært holdt på et lavt nivå. 
Dette har medført at vedlikeholdet på enkelte områder har nådd et 
kritisk nivå

• Det er varslet til dels store økninger i offentlige avgifter som vil 
påvirke fellesomkostningene

• Styrets forslag: Felleskostnadene økes med 6% fra og med 01 januar 
2020


