
 

 

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte  
 

 
Ekstraordinært årsmøte i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 avholdes 
onsdag 8. mai 2019 kl. 17.00 på Hundsund Skole, Snarøyveien 81, 
1367 Snarøya.  
  

 
 
 
TIL BEHANDLING FORELIGGER: 
 
1. KONSTITUERING 

A) Valg av møteleder 
B) Godkjenning av de stemmeberettigede  
C) Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne 
D) Godkjenning av møteinnkallingen  

 
2. FORSLAG 
 

A) REKLAMASJONER PÅ FELLESAREALER I HAGEBYEN 1 

BAKGRUNN 

Boligbasen har helt siden 2014 blitt brukt til å holde kontroll på reklamasjonene Sameiet 
Hagebyen 1 har mot utbygger. Hver enkelt seksjonseier er ansvarlig for å legge inn og 
følge opp reklamasjonene som går på egen seksjon og tilleggsdeler. Styret i Hagebyen 
1 følger opp reklamasjoner på fellesarealer, fellesinstallasjoner og fasader, heretter 
fellesarealer. Siden 2014 har det blitt registrert 225 reklamasjoner i boligbasen på 
fellesarealene. Av disse har 204 av sakene blitt lukket i boligbasen ved at enten tiltak er 
blitt utført og forhold rettet opp eller at reklamasjonen er avvist.  
 
I fjor gikk 5 års fristen ut for å gjøre reklamasjoner gjeldene. For å avbryte fristen ble det 
avholdt en ekstraordinær generalforsamling hvor de fremmøtte vedtok å sende inn klage 
til forliksrådet. Saken kom ikke opp i forliksrådet fordi tvistesummen var for høy og fordi 
saken ikke egnet seg for forliksbehandling. Men som følge av at forliksklage ble sendt 
inn ble fristen for å gå til sak for gjenstående reklamasjoner forlenget med 1 år. I 
perioden etter dette ble det fra begge sider jobbet med å avslutte saker som det var 
enighet om.  Vi har også blitt enige med utbygger i å forlenge fristen for å gå til sak i flere 
runder. Arbeidet har resultert i at vi nå står igjen med 21 saker i boligbasen. Sakene kan 
kort fortalt deles i to grupper. Den ene gruppen er saker hvor utbygger har erkjent ansvar 
og at de jobber med en tilbakemelding / tiltak for å løse saken. For denne gruppen løper 
det ikke en frist som kreve umiddelbart handling, og sameiet er tjent med å la utbygger 
utføre de arbeidene de aksepterer at de er forpliktet til å gjøre. Den andre gruppen er 
saker hvor utbygger har avslått reklamasjonen og ikke påtar seg noe ansvar. Denne 
gruppen reklamasjoner har styret i sameiet ikke kommet noe videre med før nå. Dette er 
generelt saker som hver for seg ikke lønner seg å gå til sak på og det er også usikkert 
om sameiet har mulighet til å vinne alle sakene.  
Kvale sin presentasjon fra forhandlingsmøtet vedlegges.  

 



   

 

TILBUD OM FORLIK FRA VEIFOR AS 

" Vi viser til møte 7/2 klokken 15:00 mellom styret i Sameiet Hagebyen 1, btr 1 og 2, og 
Veifor AS. 
 
Vi oversender som avtalt en oppsummering av de sakene som ble diskutert, med nytt 
underpunkt med dokumentasjon eller redegjørelse fra Veifor AS, samt et forslag til 
forliksløsning. 
 
Som kjent har det over flere år, og også med tidligere styrer i sameiet, vært utstrakt 
dialog omkring enkeltsaker relatert til den opprinnelige leveransen Hagebyen byggetrinn 
1 og 2. Utbygger Veifor AS har vist velvilje til å løse saker uavhengig av ansvar, men det 
er like fullt slik at det er enkeltsaker som sameiet gjentatte ganger har tatt opp igjen 
uavhengig av om saken er avvist, herunder også tilsvar gitt ifbm forliksklage. Veifor 
AS  har også i disse sakene vært villig til ytterligere redegjørelser i samarbeid med sine 
leverandører, uten at dette har blitt akseptert som avklart fra sameiets side. Dog har 
sameiet kommet med forslag til forlik på enkeltstående forhold.  
 
På bakgrunn av at Veifor AS tidligere har avvist de fremsatte kravene som mangel, vil 
det ikke være aktuelt å løse den pågående tvisten kun for enkeltsaker. Det må foreligge 
en enighet som løser og avslutter samtlige pågående saker mellom sameiet og Veifor 
AS som ikke er akseptert som reklamasjon… 
 
Saker som det er tilbud om å forlike hvorav samtlige er avvist av Veifor AS: 

 Sak 18214 Korrosjon på metallbeslag 

 Sak 10451 Manglende sikring av boder 

 Sak 14755 Ventilasjon R1-8 

 Sak 10403 Feilplantet hekk 

 Sak 23121 For liten kapasitet på hovedtavler 

 Sak 8562 Lading elbiler 

 Sak 8470 Lyktestolper 

 Sak 8396 Reklamasjon på ventilasjon 

 Sak 7573 Fellesrom til oppbevaring 

 Sak 5720 Tekking takoverbygg 

 Sak 3248 Energiavlesning 

 Sak 7568 Snøsmelteanlegg 

 Sak 5795 Varmt kaldt vann og kaldt varmtvann. 

Tiltak: Veifor AS har bestilt en sjekk av anlegget og dokumentasjon på dette. Hvis 

anlegget fungerer som forutsatt, så avvises ytterligere tiltak som reklamasjon med 

henvisning til avtale med tidligere styre i sameiet 

 Sak 5764 Garasje drensrenne nedkjørsel 

"Punkter som ikke fremgår av listen over fordi de er akseptert som reklamasjon, er enten 
under arbeid, eller bestilt. Disse sakene fremkommer i Bolig-basen som delegert til rett 
fag" 

 
Det dreier seg om følgende saker og er ikke en del av forslaget forlik: 

 Sak 7459 Setningsskader asfalt. 

Tiltakt: Veifor har reasfaltert arealene med setninger. Lukkes når arbeidene er ferdige. 

 Sak 7567 Garasjekjeller. 

Tiltak: Veifor jobber med en tilbakemelding / vurdering 

 Sak 7574 Jordsmonn 



   

 

Tiltak: Replante trær som er plantet for dypt (20stk), Ny granittkant rundt tuntreet, 

Ungtrepeleie(50 stk), Bytte 3 trær, levere og legge ut Oslo kompost i alle buskefelt samt 

bytte døde busker, Utbedre rundt 700kvm gressareal. 

 Sak 7578 Støtheller. 

Tiltak: Veifor skal legge hellene som har glidd ut på nytt med bedre fundamentering. 

 Sak 8471 Sprinkleranlegg 

Tiltak: Ny O-plan levert som styret går igjennom. 

 Sak 22161 Brannalarmanlegg 

Tiltak: Ny sikkerhetsrapport og O-plan levert som styret går igjennom. 

 Sak 3248 Energiavlesing 

Tiltak: Filter og vakuumavgasser skal monteres.  

 Sak 5001 Koding brannvarsling 

Tiltak: Ferdigmeldt av entreprenør. Styret sjekker om arbeidet er utført. 

 
…Uten å realitetsbehandle ovennevnte forhold ytterligere, ønsker Veifor AS å løse 
saken i minnelighet.  
 
Vårt forslag til forlik er som følger: 
 
Sameiet overtar vederlagsfritt 2 stk av de resterende parkeringsplassene som hører til 
Veifor AS. Verdien på disse basert på siste salg av tilsvarende plass er totalt kr. 
480.000.-. sameiet står fritt til å selge disse videre, og bruke beløpet til de påkostninger 
sameiet har påstått er nødvendig. 
 
Sameiet mottar kr. 250.000.- som et engangsbeløp opprinnelig avtalt som en sikkerhet 
for evt krav fra sameierne ved usikkerhet ved tidligere måleravlesninger. Forliket 
avskjærer ethvert krav om senere utbedring av energimålere, og Veifor AS ønsker 
samtidig å minne sameiet på vedlikeholdsplikten på enkeltmålerne. 
 
Sameiet mottar kr. 50.000.- som et engangsbeløp til bruk på de punktene sameiet har 
påstått har mangler, men som er avvist av Veifor AS. 
Forliket har en samlet verdi på kr. 780.000,-. 
 
Inneværende forlik innebærer ingen innrømmelse av ansvar, forutsetter å løse ethvert 
tidligere fremsatt krav fra sameiet, og skal således betraktes som et endelig oppgjør 
mellom partene. Forliket forutsetter at det foreligger fullmakt fra samtlige av 
seksjonseierne som var part i forliksklagen som ble fremmet 30.06.2017."  
 
Tilbud fra Veifor AS  

 

VURDERING AV SAMEIET HAGEBYEN 1 SIN ADVOKAT I ADVOKATFIRMAET 
KVALE. 

"Saken mot Veifor har pågått over lenger tid, og det er 14 saker som søkes løst i denne 
forhandlingen. De øvrige sakene skal fortsatt utbedres av Veifor. 
 
De seks sakene som er opplistet på side 4 i vedlagte presentasjon er svake for sameiet. 
Det er vår oppfatning at sameiet antakeligvis ikke bør bringe disse postene inn i en 
rettvist for domstolen fordi risikoen for å tape ikke er ubetydelig. Vi mener derfor at 
forventningen må være lav for hva man kan oppnå og bør kreve for disse punktene.  
 
 



   

 

Når det gjelder sakene på side 5 i presentasjonen, består de av 6 saker med relativt 
begrensede krav, og disse er brukbart kompensert med forliksutspillet fra Veifor. Det er 
imidlertid to krav med store krav; elbilkravet og energiavlesingskravet. Elbilkravet er etter 
vår oppfatning usikkert, og vi kan derfor ikke forvente en forliksløsning for en stor andel 
av kravet. Saken om energiavlesingen virker i utgangspunkt å være et godt krav, men 
størrelsen på kravet er usikkert fordi sameiet ikke har den nødvendige informasjonen. 
Det virker som om Veifor enten holder informasjonen tilbake eller ikke er i stand til å 
avklare faktum.  
 
Tilbudet fra Veifor er høyere enn tidligere løsninger og innebærer en økning av 
erstatningen for energiavlesingen. Samlet sett virker tilbudet å være brukbart. Jeg vil 
derfor anbefale en løsning som innebærer at sameiet også gis de de øvrige 
parkeringsarealene som Veifor har i sameiet. Jeg mener at en slik løsning betyr at 
sameiet sikres en såpass stor samlet verdi at det kompenserer for elbilkravet og 
usikkerheten ved energiavlesingskravet. 
 
Dersom forslaget ikke aksepteres av Veifor, mener jeg vi må avkreve nødvendig 
informasjon om energiavlesingskravet slik at usikkerhetsmomentet ved dette punktet 
reduseres og vi kan vurdere en løsning uten samtlige parkeringsplasser." 
 
Advokat Fredrik Frøshaug i Kvale 

FORSLAG TIL VEDTAK 

Styret i sameiet Hagebyen 1 gis fullmakt til å inngå forlik på samtlige reklamasjoner som 
er avvist av Veifor AS.  

 
 
  
 

 
 

Oslo  25.04.2019 
I styret for Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 

 
Espen Klein /s/   Thomas Angeltveit /s/   Fredrik Bjørnødegård /s/ 

 
Bjørn Meaas /s/   Helen Norheim /s/ 

 
 
 
 
 
I årsmøtet har seksjonseierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. 
Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig. 
 
  



   

 

 

Registreringsblankett 
ved ekstraordinært årsmøte i 

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 
 
Fyll ut med blokkbokstaver og lever blanketten ved inngangen til møtelokalet. 

 

Eierens navn: 
 

 

 
Eierens adresse: 
 

 

 
Leilighetsnummer: 
 

 
I årsmøtet har seksjonseierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. 
Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig. 
 
Dersom du benytter deg av fullmaktsretten, må både ovenstående registreringsdel og 
nedenstående fullmakt fylles ut:  
 

FULLMAKT 
 
Eier av gir herved fullmakt til : 
 

 
Fullmektigens navn : 
 

 
å møte i ekstraordinært årsmøte i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 
 
 
 
……………………………………………………..   …………………………… 

Eiers signatur      (Dato) 
 


