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Helgedal Borettslag
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Konstituering1.

Fremmøteregistrering 1.1
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Forslag til vedtak:

Styrets innstilling:

Styretharinnhentettilbudpåutskiftningavladestasjoneneiborettslagetfra8ulike
aktører.Etterevalueringavdisse,harvivalgtåanbefaletilbudfraElaway/Moss
Elektro.

SevedlagtetilbudfraElaway/MossElektro.

Dettemedføreratfaktiskstrømforbrukvilblifakturertdenenkeltebruker.

BorettslagetinngåravtalemedElawayogMossElektroom
tilbakekjøpav20stkladestasjoner,ombyggingavtavleog
driftsavtaleviaElaway.
Styretsinnstillingeratborettslagetinngåravtalemed
Elaway/MossElektroomtilbakekjøpaveksisterende
ladestasjoner,ombyggingavtavleogdriftsavtaleviaElaway.
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Søknad om utvidelse av Tyttebærstien 18 - Sak fra Unni C. Lein 
og Rune Løken. - Krever 2/3 Flertall

6.1

Forslag til vedtak:

Hei

SevedlagtsøknadomutvidelseavTyttebærstien18.

Vedlagterogsåtegningerpåeksisterendeognysituasjon.

Mvh

UnniC.Lein&RuneLøken

Tyttebærstien18

Søknadengodkjennesavborettslaget,medforbeholdom
kommunalgodkjenning.Andelseiermåselvtakostnaden
tilknyttetdette.Styretfårsamtidigfullmakttilågodkjenne
tilsvarendesøknaderifremtiden.
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Styrelederfor2år-MeretheBremseth

2Styremedlemmerfor2år-EgilJohansenogRonnyKristoffersen

2Styremedlemmerfor1år-CathrineBjørnstadogCarlosSebastianNunez

2Varamedlemmerfor1år-PerAndreasLindbäckogAudunPettersen

3Medlemmertilvalgkomité-ErikGjævran,ToreThoresenogMargretSveinsdottir

Valg av styreleder for 2 år7.1

Valg av 2 styremedlemmer for 2 år7.2

Valg av 2 styremedlemmer 1 år7.3

Valg av 2 varamedlemmer for 1 år7.4
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Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 år7.6

Fullmakt
Vedlagtinnkallingen.

Viktig!Deterbareframmøtteandelseiereogdesomharmedbragtfullmaktsomkan
avgistemme(ingenkanværefullmektigformerennénandelseier).


Moss, 10.03.2023  

Med hilsen  
Helgedal Borettslag/  

Vansjø Boligbyggelag





Årsmelding Helgedal Borettslag for 2022 

Styret har i perioden bestått av:
Styreleder, Merethe Bremseth  
Styremedlem, Per Andreas Lindbäck  
Styremedlem, Egil Johansen  
Styremedlem, Gunhild Broen    
  
Styret består av 2 kvinner og 2 menn.

Varamedlemmer til styret:
Vigdis Irene Svenning  
Audun Pettersen

Valgperioden har gått ut for følgende:  
Styreleder, Merethe Bremseth  
Styremedlem, Per Andreas Lindbäck

Styremedlem, Egil Johansen  
Styremedlem, Gunhild Broen  
Varamedlem, Vigdis Irene Svenning  
Varamedlem, Audun Pettersen  

Endringer av styrets sammensetning i løpet av 2022:

Andre komiteer:

Møtevirksomhet:
Avholdte styremøter i perioden: 13

Behandlede saker i perioden: 87

Andre møter:

Generelle opplysninger om borettslaget:
Borettslaget består av 153 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Brønnøysund
registrert med organisasjonsnummer 948773996, og ligger i Moss kommune.  

Helgedal Borettslag har til formål å gi andelseiere bruksrett til egen andel i foretakest
eiendom (borett). I tillegg organiserer og forvalter Helgedal Borettslag andre tiltak som har
sammenheng med boretten til andelseier.

Helgedal Borettslag er forsikret gjennom følgende forsikringsselskap: Gjensidige Forsikring.

Helgedal Borettslag følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt
arbeidsmiljø.



Helgedal Borettslag følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg
av tillitsvalgte. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak.

Helgedal Borettslag forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses
normalt for et boligselskap.

Ansatte i selskapet:

Antall faste ansatte i Helgedal Borettslag i 2022:  

(Styreverv er ikke å anse som fast ansatt i boligselskapet)

Antall andre personer i Helgedal Borettslag som har mottatt lønn i 2022:

Lekeplasser:

Lekeplasser er i henhold til forskrifter om lekeplass-utstyr (slett hvis det ikke er aktuelt).

Forretningsfører:    
Vansjø Boligbyggelag er forretningsfører.

Revisor:
PricewaterhouseCoopers er revisor.

Saker som styret har jobbet med og vedlikehold som har vært 
gjennomført i 2022:
1. REHABILITERINGEN  

Det har vært et begivenhetsrik år for Helgedal borettslag, da oppstart av rehabiliteringen
ble igangsatt i månedsskiftet mai/juni etter godkjent innstilling fra styret på
Generalforsamlingen 24.3.  

Veien for å komme dit har vært utfordrende og krevende med korona, flere
totalentreprisekonkurranser, samt utskifting av OBOS Prosjekt AS som stod for
forprosjektet. På grunn av manglende tillitt, samt uvillighet til å gå i nye forhandlinger med
entreprenør (etter at vi fikk forelagt et tillegg i totalentreprisekost på 12,5 millioner), valgte
styret å avslutte samarbeidet med OBOS Prosjekt AS høsten 2021. Det medførte at den
planlagte ekstraordinære generalforsamling oktober 2021 ble utsatt. Forhandlingene ble
åpnet igjen i november 2021 hvor styret besluttet å ta kontakt med de 3 laveste tilbyderne
for å få en oppdatert pris pr 22.12.2021. Styret valgte da å bruke Bugge prosjekt AS til å
lede totalentreprisekonkurransen fra ny tilbudsforespørsel, evaluere innkomne tilbud,
innstille valg av entreprenør til styret og forhandle kontrakt med entreprenør.  

Resultatene av dette ble at KF ble valgt som totalentrepriseentreprenør og kostander og
budsjett ble fremlagt på beboermøte 1.3.2022 for deretter å bli godkjent i
Generalforsamlingen 24.3. Med å ta den ekstra runden på forhandlinger, så sparte
borettslaget 9 millioner kroner og i tillegg ble det forhandlet på fast prisstigning i avtalen
(inkludert lønns og prisstigning) istedenfor prosentvis prisstigning, noe vi kan være veldig
glad for i dag, når vi ser på den generelle lønns- og prisstigningen.  

1.1 INFORMASJON - REHABILITERING

Rehabiliteringen går sin gang og informasjon er blitt delt ut underveis og ligger på
nettsiden. Informasjonen har omhandlet praktiske ting, status, hvilke valg som er tatt og
økonomien i prosjektet. Entreprenør er i dag 2,5 uker forsinket. Forsinkelsen skyldes noe
reparasjon av råteskader samt tiltak som vi som byggherre har initiert. Kontrakts avtalt



byggetid er 24 kalendermåneder fra 18.05.22. Ny sluttfrist pr. 31.12.22 er 01.06.24.

Beboermøter er gjennomført med rekke 9.

1.2 ØKONOMI – REHABILITERING

Kontraktsum med KF Entreprenør er på Kr 84.408.383,- inkl. mva. Påløpt pr 31.12.22 Kr
22.097.375,-. Dette tilsvarer at det er utført ca 28% av kontrakts-arbeidene.

Det er avsatt for uforutsette arbeider og tilleggsarbeider kr 8.068.736,- Av dette er det
bestilt endringer for kr 4.742.870,- Påløpt endring/tillegg for Kr 2.535.011,25 pr. 31.12.22

Tilleggsarbeider er i hovedsak utbedring brannforhold iht. forskrift, samt ekstra vinduer og
takutstikk. I tillegg har det vært uforutsette arbeid som i hovedsak er råteskader, feil på
elanlegg etc.

1.3 REKKVERK PÅ BALKONGER I FORBINDELSE MED REHABILITERING

Pr i dag eksisterer det mange ulike rekkverk på balkonger, men de fleste som er fra
opprinnelsen har enten tett liggende kledning eller spalter som rekkverk på balkong.
Spaltene som er i dag er ikke godkjent pga. klatresikring. Rekkverk skal utføres etter NBI
blad 536.112, som beskriver maks 20 mm spalter. For å standardisere og for borettslagets
uttrykk blir alle balkonger med spalter på hhv 20 mm. Dere som eventuell skulle ønske det
tett, kan da selv sette fleksiglass el. på baksiden.

1.4 ISOLERTE BODER

I forbindelse med rehabiliteringen er det avdekt at boder har blitt isolert uten lufting og det
har da oppstått kondens og følgeskader, da dette har blitt utført på feil måte. KF
entreprenør står ikke ansvarlig for skader og følgeskader grunnet feil utførelse av beboer i
forbindelse med garantien etter at rehabilitering er utført på boder. Dette hvis beboer selv
foretar en etterisolering av boden og at det da ikke blir utført på rett måte.  

2. EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER

Vi har planlagt og gjennomført 4 ekstraordinære generalforsamlinger i 2022 i tillegg til den
ordinære generalforsamlingen som ble avholdt 24.3. Disse pga. endring av
vaktmestertjeneste samt ulike tiltak i forbindelse med rehabiliteringen.  

3. VASK AV GARASJEANLEGG

I sommer ble underetasjen og 1. etasje av garasjeanlegget vasket. Vi tenker at det er
fornuftig å vaske en gang i året på våren.  

4. OPPRETTET 3 NYE GARASJEPLASSER

I forbindelse med endring fra intern vaktmester til ekstern vaktmestertjeneste, kunne
boden i garasjeanleggets underetasje tas bort og 3 nye garasjeplasser samt en mindre bod
ble etablert.  

5. AVFALLSHÅNDTERING  

Vi har/er i en prosess med MOVAR i forhold til den fremtidige avfallshåndteringen, da
MOVAR kommer til å stoppe å kjøre inn i borettslaget for å hente avfall. Løsninger som vi
har sett på er nedgravd containere og bunntømte containere. Dette er et kostnadsspørsmål
samt vurderinger rundt hvilke muligheter vi har i borettslaget, mere informasjon om dette
vil komme senere.

Borettslaget sliter med mye avfall og avfallshåndtering koster mye penger og tid for
borettslaget. Styret oppfordrer alle til å være nøye med riktig avfallshåndtering og
flatpakke pappen slik at alle får lik mulighet til å kaste sin papp. Det er beboers ansvar å få



levert til MOVARS gjenvinningsanlegg, hvis husholdningsavfall overstiger vanlig avfall.  

Vennligst ikke sett avfall utenfor avfallsstasjonene for å unngå økte kostnader for alle
beboere, samt bekjempe skadedyr og ekstraarbeid for vaktmester og MOVAR.  

6. SNØRYDDINGSAVTALE

Borettslaget inngikk i 2018 avtale med Moss Snøryddingskompani AS og det er de som er
ansvarlig for snø og strøing i borettslaget. Vi har hatt mye snø og utfordrende værforhold i
den senere tid. Vi er ikke de eneste som har avtale med Moss Snøryddingskompani AS, så
de er ikke hos oss døgnet rundt. Vi vedlegger deler av avtalen, slik at alle er informert om
hvilke forutsetninger som ligger til grunn.

”Det ryddes senest når snødybden er 5-6 cm. Normalt sett så vil snø som er falt førklokka
02:00 vil være ryddet til kl 12:00. Ellers blir det ryddet så fort det er praktisk mulig. Minst
1 gang pr. døgn. Vi vurderer været fortløpende under hele sesongen og rykker ut med
brøytemannskaper når vi ser behovet for det”.  

Vi er i tett dialog med Moss Snøryddingskompani AS og vi vurderer andre selskap for neste
sesong.

Vaktmesterne har nå fått ansvar for strøing og snømåking ved postkassestativ og
søppelhus.

7. LADING

Vi har innhentet flere tilbud fra ulike aktører som tilbyr ulike løsninger på elbil-lading, men
borettslaget har en utfordring i infrastrukturen. Vi er i en prosess her og jobber med å
kartlegge alle forhold som kan påvirke valg rundt dette fremover.  

Vi sliter med dagens løsning pga. mye feil på systemet og jobber med forslag til
serviceavtale med leverandør, hvor beboere tar direkte kontakt med leverandør istedenfor
styret når det er feil på anlegget. Mere informasjon om dette vil komme senere.  

8. PARKERING

Parkering på angitte plasser blir fordelt fortløpende når det skjer utflytting og omrokkering.
Vi har nå 8 på venteliste for garasjeplass uten strøm, ingen ledige plasser med strøm ute, 5
ledige plasser på garasjetaket uten strøm og noen få plasser ute ved rigganlegg. HUSK å gi
beskjed om endring på registreringsnummer hvis dere bytter biler på plassen, da
registreringsnummeret følger plassen.  

9. BRANNFOREBYGGENDE TILTAK  

I forbindelse med rehabiliteringen har vi hatt fokus på brannforebyggende tiltak for å
forebygge brannspredning som tidligere beskrevet. I tillegg har vi vedtatt å gjennomføre
oppgradering av brannforebyggende utstyr i alle boenheter som røykvarslere og
brannslokkingsapparat. Informasjon ang. dette ble utdelt før jul etter at vi hadde innhentet
tilbud fra flere leverandører på dette. Presto ble valgt og de har oppstart mandag 30.
Januar.

10. NYE VEDTEKTER

Arbeidet rundt utarbeidelse av nye vedtekter er påbegynt og det vil bli innkalt til en
ekstraordinær generalforsamling når de er klare for å bli lagt frem.

Vedlikehold og nyanskaffelser som er ønskelig i 2023:
Fortsette med rehabiliteringen i borettslaget.



Økonomi:
Årsregnskapet for 2022 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift, og det er ingen
forhold som skulle tilsi noe annet i fremtiden.

Årsresultatet for 2022 foreslås overført til annen egenkapital.

Ved eventuelt negativt årsresultat dekkes dette opp via disponible midler.  

Økonomi, kommentar fra styret:

Styret i Helgedal Borettslag

Årsmeldingen er godkjent av styret.



Budsjett
2023

Budsjett
2022

Regnskap
2021

Regnskap
2022

RESULTATREGNSKAP 2022 Helgedal Borettslag

Note

INNTEKTER

Felleskostnader 8 600 1607 165 8847 778 5847 883 022
Andre driftsinntekter 912 840849 240257 041931 8712
SUM INNTEKTER 9 513 0008 015 1248 035 6258 814 893

KOSTNADER

Lønn 0140 000116 37138 7901
Styrehonorar 150 000110 000110 000150 000
Arbeidsgiveravgift 21 15035 25031 91826 619
Strøm 157 50081 00089 008174 797
Rehabilitering 45 000 0000025 823 105
Vedlikehold bygg 200 000800 000259 993141 470
Vedlikehold VVS 30 00030 00031 78916 646
Vedlikehold elektro 30 00030 0007 55813 301
Vedlikehold utvendig anlegg 800 000190 000243 424374 628
Revisjonshonorar 19 00019 00020 00020 0000
Forretningsførerhonorar 325 350325 350325 320325 320
Andre konsulenttjenester 30 00030 00027 3960
Telefon/internett 7 0007 0006 4205 165
Årsavgift TV 920 500849 000782 165839 654
Kontingent boligbyggelag 45 90045 90045 90045 900
Forsikringer 622 000526 000478 172518 173
Kommunale avgifter 2 022 1001 881 5001 661 2091 869 096
Andre driftskostnader 88 00088 000101 947111 857
SUM KOSTNADER 50 468 5005 188 0004 338 59030 494 521

DRIFTSRESULTAT -40 955 5002 827 1243 697 035-21 679 628

FINANSINNTEKT. OG -KOSTN.

Renteinntekter 4 5004 5005 50550 618
Rentekostnader 3 650 225855 500906 2011 218 553
Utbytte Gjensidige 0054 80353 868
RESULTAT AV FINANSINNTEKT. OG -KOSTN. -3 645 725-851 000-845 893-1 114 066

ÅRSRESULTAT -44 601 2251 976 1242 851 143-22 793 695

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

Overført annen egenkapital -44 601 2251 976 1242 851 143-22 793 695
SUM OVERFØRINGER -44 601 2251 976 1242 851 143-22 793 695

206 Helgedal Borettslag



20212022

BALANSE 2022 Helgedal Borettslag

Note

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER
VARIGE DRIFTSMIDLER
Tomt 13 725 34213 725 3423
Bygninger 31 746 93031 746 9306

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

SUM ANLEGGSMIDLER 45 472 27245 472 272

OMLØPSMIDLER
FORDRINGER
Restanse felleskostnader 81 290121 120
Andre restanser 5 7671 981
Andre fordringer 721 310897 276

BANKINNSKUDD OG KONTANTER
Bank 7 910 1748 852 561
Skattetrekk 4 4880
SUM OMLØPSMIDLER 8 723 0299 872 939

SUM EIENDELER 54 195 30155 345 210

206 Helgedal Borettslag



20212022

BALANSE 2022 Helgedal Borettslag

Note

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Andelskapital 15 30015 300
Annen egenkapital 13 282 78113 282 781
Årets resultat 0-22 793 695
SUM EGENKAPITAL 13 298 081-9 495 6144

GJELD

LANGSIKTIG GJELD
Pantegjeld 29 589 56349 152 7787
Borettsinnskudd 10 407 92110 407 9215
SUM LANGSIKTIG GJELD 39 997 48459 560 699

KORTSIKTIG GJELD
Gjeld til VBBL/andre 0630
Forskuddsbetalte felleskostnader 29 33519 840
Leverandørgjeld 853 3455 259 235
Påløpt lønn/feriepenger/arb.g.avg 10 7700
Annen kortsiktig gjeld 280420
Offentlige avgifter 6 0070
SUM KORTSIKTIG GJELD 899 7365 280 125

SUM GJELD 40 897 22064 840 824

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 54 195 30155 345 210

Pantestillelser 39 997 48459 560 699

Moss 31.12.22
Vansjø Boligbyggelag

Sted:____________________, dato:___________

Merethe Bremseth
Styreleder

Gunhild Broen
Styremedlem

Per Andreas Lindbäck
Styremedlem

Egil Johansen
Styremedlem

206 Helgedal Borettslag



NOTER ÅRSOPPGJØR 2022 Helgedal Borettslag

Regnskapsprinsipper

Informasjon om årsregnskapet.
Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag,
samt god regnskapsskikk.

Klassifisering
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk 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 nedskrivninger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskrivning ikke lenger er tilstede.

Langsiktig gjeld bokføres 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.

Eiendommen/tomten er oppført med anskaffelsesverdi med tillegg for eventuelle påkostninger.

Årsregnskapet  baserer seg på regnskapslovens regler om oppsett av årsregnskap.
I tillegg stiller "Forskrift om årsregnskap og årsmelding for borettslag av 30. Juni 2005" krav om noe tilleggsinformasjon i tillegg
til kravene i regnskapsloven.

Disponible midler
Regnskap

2021
Regnskap

2022

A. Disponible midler IB 6 298 6817 823 293

B. Endring disponible midler
Årets resultat 2 851 143-22 793 695
Opptak/avdrag langsiktig gjeld -1 326 53119 563 214

B. Årets endring disponible midler 1 524 612-3 230 480
C. Disponible midler UB 7 823 2934 592 813

Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskifte.
I regnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader.
Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler.
Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler.
Borettslagets disponible midler kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på
innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned
ekstra på eksisterende gjeld.

Noter



NOTER ÅRSOPPGJØR 2022 Helgedal Borettslag

Note 0 - Revisjonshonorar

Revisjonshonoraret er i sin helhet tilknyttet revisjon.

Note 1 - Personalkostnader
Det har i perioden vært 1 person  som har fått utbetalt lønn.
.

Note 2 - Andre driftsinntekter
20212022

  3252 OPPGRADERING AV TV ANLEGG 257 040257 040
  3285 EL-BIL LADING 070 410
  3299 ANDRE DRIFTSINNTEKTER 030 000
  3601 LEIEINNTEKTER GARASJER/PAPRKERING 1574 421

Sum -257 041-931 871

El-bil lading og garasje/parkeringsleie har tidligere vært ført på samme konto som felleskostnadene.

Note 3 - Tomt
20212022

  1102 TOMT 13 725 34213 725 342

Sum 13 725 34213 725 342

Tomtene er kjøpt i 2014 for kr 5 622 817 og 2016 for kr 8 102 525 tilsammen Kr 13 725 342,-.

Note 4 - Egenkapital negativ

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 borettslaget ikke gjenspeiler den reelle verdi av eiendelene.
Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den
balanseførte verdi .
Dermed vurderes den faktiske egenkapital til å være positiv av styret i borettslaget.

Note 5 - Borettsinnskudd
20212022

  2250 BORETTSINNSKUDD 10 407 92110 407 921

Sum -10 407 921-10 407 921
Innskuddet er sikret med pant i eiendommen.

Note 6 - Bygninger
.
Navn Bokført verdi 31.12Tidl avskrevet

Bygninger 1977 31 382 331
Kontorbygg 1999 86 425
Søppelhus 2006 168 812
Søppelhus 2008 40 150
Søppelhus 2011 69 211

Noter



NOTER ÅRSOPPGJØR 2022 Helgedal Borettslag

Note 6 - Bygninger
Sum bygninger 31 746 929

Bygningene er ikke avskrevet, man har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført. Jfr  vedlikehold.

Noter



NOTER ÅRSOPPGJØR 2022 Helgedal Borettslag

Note 7 - Pantegjeld
Kreditor: Nordea Bank Norge

ASA
Nordea Bank Norge

ASA
Handelsbanken

Moss
Formål: Refinansiering av 2

lån
Lånenummer: 671435347516714357258095370996779
Lånetype: AnnuitetAnnuitetAnnuitet
Opptaksår:  2014 2019 2022
Rentesats: 2.84 %2.97 %4.44 %
Betingelser: Nibor, bundet rente

fra
14.06.2019-30.06.2026

(7 år), kredittmargin
0,9%

Nibor bunder rente til
28.03.2029, 10 år

margin 0,90%

Byggelån, Niborlån,
margin 1,450

Beregnet innfridd: 30.06.203431.03.205931.12.2022

Opprinnelig lånebeløp: 24 150 00012 901 83784 500 000
Lånesaldo 01.01: 17 175 94212 413 6220
Avdrag i perioden: 1 168 075207 6290
Opptak i perioden: 0020 938 919
Lånesaldo 31.12: 16 007 86712 205 99220 938 919

Pantegjeld
Sum fellesgjeldAndel gjeld 31.12Ant. andeler

Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 67143534751 2 154 132119 67418
8 188 998115 33871
1 977 876109 88218
1 860 51897 92219
1 826 33467 64227

Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 67143572580 1 642 53691 25218
6 244 09587 94571
1 508 13083 78518
1 418 63574 66519
1 392 57951 57727

Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 95370996779 2 817 702156 53918
10 711 557150 86771
2 587 140143 73018
2 433 634128 08619
2 388 90688 47827

Bokført verdi av eiendommen er stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld.

Noter
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PricewaterhouseCoopers AS, Kalnesveien 5, 1712 Grålum
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

Til generalforsamlingen i Helgedal Borettslag 

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for Helgedal Borettslag  som består av balanse per 31. desember 2022, 
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 

2022, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og 
plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget i samsvar med kravene i 
relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants 
(inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for 
Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse 
kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 
for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med 
årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og 
den tilhørende revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også budsjettall som er presentert 
sammen med årsregnskapet. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet 
er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 
årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller 
hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig 
informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern 
kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse 
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de 
økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Sarpsborg, 13. mars 2023
PricewaterhouseCoopers AS

Jon F. Hansen
Statsautorisert revisor 
(elektronisk signert)
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Tilbud fra

 

- En satsning av Hafslund og Eviny
 

Vi har gleden av å levere tilbud på drift av ladeanlegg til Helgedal Borettslag

i samarbeid med 

 

Tilbudet er gyldig til: 14.03.2023
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Vi har gleden av å kunne tilby Helgedal Borettslag drift av eksisterende ladeanlegg.

For å oppsummere tilbudet vil vi kort understreke hva tilbudet omfatter og gir av fordeler for både boligselskap og beboere:

✓Ingen bindingstid

✓24/7 kundeservice

✓Administrasjonsfritt for styret

✓Overvåkning og teknologisk oppdatering av anlegget

✓Egen boligportal for beboere som ønsker tilgang til lading

✓Rettferdig pris for å lade med dynamisk pris på ladestrøm

✓Betal kun for faktisk ladeforbruk

 

Deres rådgiver

 Øyvind Engøy

Telefon: 95 05 50 78

E-post: oyvind.engoy@elaway.io 
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Tilbud på drift av ladeanlegg
Vi ønsker å gjøre det både enkelt og rettferdig for beboere som ønsker å lade. Med spotlading gjør vi det mulig for beboerne å 
utnytte svingningene i strømprisene og lade rimeligere når strømmen er billig. 

Leie av ladestasjon
Beboer som vil leie ladestasjonen betaler et fast månedlig beløp til Elaway.

Ingen investeringskostnad

Vedlikeholdsfritt for beboerne

Timesbasert spotlading

Betal kun for faktisk forbruk

Teknologiske oppdateringer inkludert

Kostnadsfritt bytte av lader ved feil

Det er ingen bindingstid ved leie av ladestasjon. 

Pris for leie av ladestasjon:                                                  Ladeabonnement:

kr 200 pr måned                                    kr 59 pr måned

Alle priser er inkl. mva.
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Om ladestasjonen

Zaptec Pro
Opp til 22kW ladehastighet

Full kontroll på ladestasjon fra app eller ladebrikke

Utviklet og produsert i Norge

Zaptec holder høyeste standard for sikkerhet

5 års garanti 

En smart og effektiv ladestasjon for større parkeringsanlegg i borettslag og sameier, bedrifter 
og nybygg. Zaptec Pro er en oppgradering av markedets smarteste og mest fleksible ladestasjon.
Intelligent ladeløsning som kombinerer ypperste maskinvare, avansert programvare som kjøres på selve ladestasjonen, og er 
tilkoblet en skyløsning for avanserte konfigurasjoner, overvåkning og avanserte algoritmer. Løsningen er fremtidsrettet 
ettersom nye funksjoner leveres gjennom programvareoppdateringer til ladestasjonen fra skyløsningen.

Zaptec Pro kommer i en robust finish med selvlukkende lokk. 

Zaptec Pro har nå støtte for Plug & Charge (ISO15118) slik at du i fremtiden kan få en enda raskere ladeopplevelse når bilene 
kan kommunisere direkte med ladestasjonen.

Hva er Spotlading med Elaway?

Som første aktør i ladebransjen innfører Elaway spotlading. Det vil si at kostnad med å lade bilen vil variere med den faktiske 
markedsprisen på strøm som gjelder når ladingen skjer. 

Generelt i markedet må man gjerne betale en fast pris pr kWh eller en fast pris pr måned – uansett om - eller når man lader. 
Med Elaway vil pris for lading variere fra time til time. Den aktuelle timeprisen vil hele tiden vises i lade-appen.

Spotlading gjør det mulig for beboerne å utnytte svingningene i strømprisene og lade rimeligere når strømmen er billig. 
Undersøkelser viser at man kan spare kostnader tilsvarende 2 måneders ladeforbruk ved å bruke smartladefunksjon.

Mange biler har allerede smartladefunksjon integrert i app-fjernstyring som kan benyttes til å utnytte dette. Elaway holder på å 
utvikle egen smartladefunksjon i sin lade-app, slik at det blir enda enklere å utnytte spotlading.
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Oppgjør og utbetaling
Elaway vil forestå innkreving av betaling for lading fra alle ladekunder. Pris for ladeforbruk vil omfatte områdepris kraft (spotpris) 
+ 1 øre/kWh til å dekke lovpålagte elsertifikater, estimert nettleie og beregnet Strømstøtte. 

Innkrevd beløp for lading overføres månedlig til boligselskapet, som blir eier av målepunkt for ladeanlegget.

Alle administrasjonskostnader betales av dem som lader. 

Med drift av ladeanlegg fra Elaway vil boligselskapet få utbetalt statens strømstøtte i sin helhet.

Oppgi kontonummer hvor boligselskapet ønsker overført innkrevd beløp:

Kontonummer
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Aksepter, signer og la ekspertene gjøre jobben

På vegne av Helgedal Borettslag (org.nr. 948 773 996) godkjenner jeg tilbudets innhold og omfang, 
og bestiller herved drift av ladeanlegg fra Elaway (org.nr. 999 060 285) 
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Elaway – Et initiativ av Eviny og Hafslund
Eviny og Hafslund har startet flere initiativer for å bidra til at overgangen til en helelektrisk morgendag skjer fortere. 
Et av disse initiativene er Elaway. Elaway har med andre ord med seg solid erfaring og kompetanse om distribusjon av 
elektrisitet, energisystemer, elektrifisering og fornybar energi. 
Elaway har som oppgave å tilrettelegge for morgendagens elektriske samfunn ved å bygge ut ladeløsninger for boligselskaper 
både Norge og Europa.

Elaway ønsker å gjøre lading så enkelt som mulig og tar derfor alt ansvar for prosjektering og installasjon, finansiering, 
administrasjon og drift av ladeanlegg til elbil

Vi lover fem ting som sikrer deg markedets enkleste ladeløsning:

✓Vi hjelper deg å lade billigst mulig med dynamisk prising av ladestrøm

✓ Enkle vilkår og kontrakter og selvsagt ingen skjulte kostnader
✓ Nå oss når som helst – førsteklasses kundeservice 24 timer i døgnet
✓ En løsning som alltid er oppdatert på det siste innen ladeteknologi

✓ Langsiktige og trygge rammer med to av landets største kraftkonsern i ryggen

 

Alminnelige vilkår for levering av ladetjenester

 
Elaway - Alminnelige vilkår  pdf (7 sider, vedlagt nedenfor)

 Last ned 2F8C088EC37D7F1FB5F899E64526F084ED7FEB08E0C7E1FD7F45CF57D26C7B3A
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Deltakere

  ELAWAY 999 060 285 Norge

 

Øyvind Engøy

oyvind.engoy@elaway.io

 

Dato

Leveransekanal: E-post

 HELGEDAL BORETTSLAG Norge

 

Egil Johansen

helgedal.brl@mittvbbl.no

922 23 444

 

Dato

Leveransekanal: E-post

Betrakter

Kristian Larsen

kristian.larsen@mosselektro.no
Leveransekanal: E-post
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ALMINNELIGE VILKÅR 

FOR LEVERING AV LADETJENESTER 

 

1 INNLEDNING 

1.1 Disse alminnelige vilkårene (de "Alminnelige Vilkårene") gjelder ladeanlegg for elektriske 

kjøretøy med tilhørende komponenter og infrastruktur til parkeringsanlegg ("Ladeanlegget"), 
i relasjonen mellom Elaway AS ("Elaway") og eier av parkeringsanlegget ("Kunden"), i 

forbindelse med at Elaway:  

(a) selger eller leier ut Ladeanlegget til Kunden, og installerer det hos Kunden; og/eller  

(b) yter tjenester til Kunden i form av drift og administrasjon av Ladeanlegget, herunder 

kostnadsfordeling for lading av elektriske kjøretøy gjennom Ladeanlegget 

("Tjenesten").  

1.2 De Alminnelige Vilkårene utfyller tilbudet ("Tilbudet") gitt av Elaway til Kunden, som inneholder 

nærmere detaljer om eierskap til Ladeanlegget, eventuell leveranse av Ladeanlegget og om 

Tjenesten.  

1.3 Med mindre noe annet følger av Tilbudet, må brukere som ønsker å benytte Ladeanlegget 

hos Kunden ("Bruker" eller "Brukerne") inngå en separat avtale med Elaway for tilgang til 

Ladeanlegget.  

1.4 Avtaleforholdet ("Avtalen") mellom Elaway og Kunden består av Tilbudet og de Alminnelige 

Vilkårene, samt eventuelle avtaler om tilleggstjenester inngått mellom Elaway og Kunden. 

Avtalen inngås ved at Kunden skriftlig aksepterer Tilbudet, hvor også de Alminnelige Vilkår 

aksepteres. Ved motstrid mellom Tilbudet og de Alminnelige Vilkårene, har Tilbudet forrang. 

2 LADEANLEGGET 

2.1 Ladeanlegget er beskrevet i Tilbudet. I kontraktsforhold hvor Kunden velger å kjøpe eller leie 

Ladeanlegget skal Elaway installere Ladeanlegget i henhold til Avtalen.  

2.2 Kunden skal gi Elaway og Elaways underleverandører nødvendig tilgang til Kundens 

parkeringsanlegg og elektriske anlegg for installasjon, drift og vedlikehold av Ladeanlegget.  

2.3 Kunden er innforstått med at etablering av Ladeanlegget vil kunne medføre anleggs- og 

installasjonsarbeid, og aksepterer at dette kan medføre støy og andre ulemper. Elaway skal, 

så langt det lar seg gjøre, utføre arbeidet på en måte som ikke medfører uforholdsmessig 

støy eller andre ulemper for Kunden eller de enkelte Brukerne. Hverken Kunden eller Brukerne 

kan kreve erstatning for de ulemper anleggs- og installasjonsarbeidene medfører. 

2.4 Elaway skal ha rett til automatisk og fortløpende å motta data fra Ladeanlegget.   

2.5 Elaway skal ha rett til å kontrollere Ladeanlegget og ved behov kreve nødvendig justering av 

Ladeanlegget. 
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3 EIERSKAP OG ANSVAR  

3.1 Kunden har, i henhold til Tilbudet, muligheten til enten å leie eller å kjøpe Ladeanlegget. 

Dersom Kunden selv eier Ladeanlegget leverer Elaway kun Tjenesten.  

3.2 I kontraktsforhold hvor Kunden velger å leie Ladeanlegget, er Elaway eier og bærer den 

finansielle risiko for (inkludert risikoen for feil og skader) og har full råderett over Ladeanlegget. 

Elaway har rett til å tinglyse (i) eierskapet til Ladeanlegget, (ii) en rett til å ha Ladeanlegget 

stående på Kundens eiendom, og (iii) en rett til adkomst til Ladeanlegget, som heftelser på 

Kundens eiendom og Kunden skal medvirke til dette.  

3.3 I kontraktsforhold hvor Kunden velger å leie Ladeanlegget er Kunden forpliktet til å innhente 

erklæring om anerkjennelse av Elaways eiendomsrett til Ladeanlegget fra eventuelle 

rettighetshavere (herunder panthavere) til Kundens eiendom før installasjon av Ladeanlegget. 

Slik erklæring skal også innhentes fra nye rettighetshavere (herunder nye panthavere) før nye 

rettigheter til Kundens eiendom stiftes. Rettighetshaver skal avgi erklæring med slikt innhold 

og slik form som angitt i erklæringsblanketten vedlagt denne Avtalen som Vedlegg 1. 

Alternativt kan slik erklæring fra rettighetshavere gis gjennom avtale (for eksempel avtale om 

pantsettelse eller andre pantedokumenter), herunder innta en bestemmelse om at 

Ladeanlegget er Elaways eiendom og således ligger utenfor rettighetshavers rett etter 

avtalen mellom Kunden og rettighetshaver, og at Ladeanlegget ikke skal anses å inngå som 

en del av den faste eiendommen etter panteloven § 2-2. 

3.4 I kontraktsforhold hvor Kunden velger å kjøpe Ladeanlegget fra Elaway vil Kunden være eier 

av og bære den finansielle risikoen for Ladeanlegget fra og med tidspunktet Ladeanlegget er 

ferdig installert og kjøpesummen er betalt. Elaway skal gi Kunden varsel når Ladeanlegget er 

ferdig installert. I kontraktsforhold hvor Elaway leverer Tjenesten til et Ladeanlegg som 

Kunden har kjøpt fra en annen leverandør enn Elaway, vil Kunden være eier av og bære den 

finansielle risikoen for Ladeanlegget. I begge tilfeller har Kunden plikt til å bekoste utbedringer 

og vedlikehold av Ladeanlegget, som er nødvendige for at Elaway kan levere Tjenesten i 

henhold til Avtalen. Kundens råderett over Ladeanlegget er forøvrig begrenset av Elaways 

rettigheter og forpliktelser etter denne Avtalen.  

3.5 Uavhengig av eierskap, er Kunden ansvarlig for søknader og nødvendige offentlige og private 

godkjenninger knyttet til tiltak for etablering av Ladeanlegget på Kundens eiendom, og for at 

Ladeanlegget benyttes i tråd med til enhver tid gjeldende retningslinjer, regelverk og Kundens 

vedtekter. Kunden har ansvar for å sikre Ladeanlegget mot ytre skader og hærverk. Kunden 

er videre ansvarlig for at det er etablert tilstrekkelig og stabilt nettverk for bruk og drift av 

Ladeanlegget. 

3.6 Kunden plikter å forsikre Ladeanlegget mot skader, brann, tyveri mv. Kunden skal foreta alle 

rimelige tiltak for å sikre at eventuelle skader eller andre forhold som potensielt kan bli dekket 

av forsikringsordningen blir meldt inn til forsikringsselskaper og forsøkt dekket av forsikringen.  

4 RETT TIL Å KJØPE LADEANLEGGET 

4.1 I kontraktsforhold hvor Kunden velger å leie Ladeanlegget har Kunden en rett til å kjøpe ut 

Ladeanlegget til markedspris i henhold til vilkår spesifisert i Tilbudet og i dette punkt 4. 

4.2 Markedsprisen skal ta utgangspunkt i opprinnelig verdi for Ladeanlegget ("Opprinnelig 
Verdi") som angitt i Tilbudet (tilsvarer prisen som Kunden betaler dersom Kunden velger å 

kjøpe Ladeanlegget ved signering av Tilbudet), men skal justeres på bakgrunn av (i) 

Ladeanleggets fallende verdi grunnet slit og elde, (ii) Ladeanleggets fallende verdi grunnet 

utviklingen av tilsvarende varer i markedet med ny teknologi, som kan gjøre Ladeanlegget 
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teknologisk utdatert og/eller mindre attraktivt i annenhåndsmarkedet, og (iii) risiko for 

manglende tilgang til deler og utstyr som er nødvendig for å vedlikeholde eller bruke 

Ladeanlegget over tid. Uavhengig av markedsprisen, og eventuelle justeringer gjort i samsvar 

med dette punkt 4, skal prisen på Ladeanlegget ikke under noen omstendigheter være lavere 

enn 30 % av Opprinnelig Verdi.  

4.3 Ved fastsettelsen av markedsprisen i samsvar med punkt 4.2, skal justering av Opprinnelig 

Verdi for slike forhold som nevnt i underpunktene (i) – (iii) i punkt 4.2 gjøres etter et fast 

mønster med en nedjustering på 5 % av Opprinnelig Verdi per år fra og med tidspunktet for 

inngåelsen av Avtalen.  

4.4 Dersom Elaway gjør investeringer på Ladeanlegget før Kunden eventuelt velger å kjøpe 

Ladeanlegget vil prisen som Kunden må betale i henhold til dette punkt 4 øke tilsvarende 

verdien på investeringene på investeringstidspunktet, nedskrevet fra investeringstidspunktet 

slik beskrevet i dette punkt 4.  

5 TJENESTEN 

5.1 Elaway er ansvarlig for drift og administrasjon av Ladeanlegget fra og med: 

(a) tidspunktet når Ladeanlegget er ferdig installert og satt i drift, der Elaway selger eller 

leier ut Ladeanlegget til Kunden; og  

(b) inngåelse av Avtalen, der Elaway leverer Tjenesten for Kundens allerede etablerte 

Ladeanlegg.  

5.2 I kontraktsforhold hvor Kunden leier Ladeanlegget fra Elaway er Elaway ansvarlig for å utføre 

periodisk vedlikehold, kontroller, reparasjoner og utbedringer av Ladeanlegget, som er 

nødvendige for at Elaway kan levere Tjenesten i henhold til Avtalen når Ladeanlegget er ferdig 

installert og satt i drift. I leieforhold omfattes slike oppgaver av Tjenesten. 

5.3 I kontraktsforhold hvor Kunden eier Ladeanlegget er Kunden ansvarlig for å utføre og bekoste 

vedlikehold, kontroller, reparasjoner og utbedringer av feil ved Ladeanlegget, jf. punkt 3.4. 

Slike oppgaver omfattes ikke av Tjenesten. Dersom det avdekkes feil ved Ladeanlegget har 

Elaway likevel rett til å utføre nødvendige kontroller, reparasjoner og utbedringer, for Kundens 

kostnad.  

5.4 Elaway garanterer ikke at Tjenesten og/eller Ladeanlegget til enhver tid vil fungere uten 

forstyrrelser eller feil, men at eventuell nedetid for Tjenesten og/eller Ladeanlegget vil bli 

håndtert innen rimelig tid. Kunden skal ved mistanke om feil ved Ladeanlegget og/eller 

Tjenesten varsle Elaway uten ugrunnet opphold, hvoretter Elaway vil vurdere feilen så snart 

det lar seg gjøre.  

6 BRUK AV UNDERLEVERANDØRER 

6.1 Elaway står fritt til å benytte seg av underleverandører til å oppfylle sine forpliktelser etter 

Avtalen.  

7 TILGANG TIL TJENESTEN  

7.1 Elaway kan helt eller delvis, midlertidig eller permanent, stenge Kundens tilgang til Tjenesten 

umiddelbart og uten forutgående varsel dersom offentlige myndigheter krever dette eller det 

etter Elaways skjønn anses nødvendig av tekniske, driftsmessige, vedlikeholdsmessige, 

regulatoriske eller andre saklige grunner. Elaway skal så langt det er praktisk mulig sende 
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Kunden et varsel i forkant av nedstengingen. Dersom grunnene for nedstengingen er 

midlertidige, kan nedstengingen vare så lenge de ovennevnte grunner foreligger. Ved 

midlertidig nedstenging skal Elaway likevel foreta rimelige tiltak for at nedstengingen ikke skal 

vare lenger enn praktisk nødvendig. 

7.2 Elaway har rett til å stenge Kundens tilgang til Tjenesten dersom Kunden ikke har betalt 

utestående beløp innen én (1) uke etter at Kunden har mottatt skriftlig varsel om stenging, 

eller dersom Kunden opptrer i strid med Avtalen eller gjeldende retningslinjer/regelverk for 

Tjenesten. Gjenåpning av Tjenesten forutsetter at alle utestående forpliktelser er betalt. 

Elaway kan ikke holdes ansvarlig for tap eller kostnader som Kunden måtte bli påført som 

følge av nevnte tiltak. Kunden skal erstatte alle direkte og indirekte tap og kostnader Elaway 

får som følge av nevnte tiltak. 

8 PRIS OG PRISENDRINGER 

8.1 Prisen for Ladeanlegget (kjøp eller leie) og Tjenesten følger av Tilbudet.  

8.2 Prisen for eventuell leie av Ladeanlegget og for Tjenesten kan endres med to (2) måneders 

skriftlig varsel. Skriftlig varsel er ikke nødvendig ved årlig endring i henhold til årlig økning i 

konsumprisindeksen.  

9 FAKTURERING OG BETALING 

9.1 I kontraktsforhold hvor Kunden velger å kjøpe Ladeanlegget, fakturerer Elaway Kunden for 

Ladeanleggets fulle kostnad etter at anlegget er ferdig installert i henhold til Tilbudet.  

9.2 I kontraktsforhold hvor Kunden velger å leie Ladeanlegget fakturerer Elaway Kunden løpende 

for leie av Ladeanlegget.  

9.3 Elaway fakturerer Kunden løpende for Tjenesten og eventuelle kostnader knyttet til 

undersøkelser og/eller retting som nevnt i punkt 5.3. 

9.4 Fakturering og betaling følger Elaways til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner, med mindre 

noe annet følger av Tilbudet. Elaway kan kreve inn betaling digitalt, for eksempel gjennom 

digital kortløsning i app. 

9.5 Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om rente ved forsinket 

betaling, samt purregebyr og omkostninger etter inkassolovgivningen. 

9.6 Dersom Kunden er uenig i utsendt faktura må Kunden sende inn klage til Elaway innen rimelig 

tid, og senest innen betalingsfristens utløp. 

9.7 Brukernes betaling for Brukernes strømforbruk, tilhørende nettleie og offentlige avgifter 

gjennom ladestasjoner tilknyttet Ladeanlegget skal anses å ha frigjørende virkning i forholdet 

mellom Kunden og Brukerne. Elaway skal overføre penger betalt fra Brukerne for slikt 

strømforbruk, tilhørende nettleie og offentlige avgifter til Kunden innen rimelig tid etter at 

Elaway har mottatt betalingen. Elaway er ikke ansvarlig for betalingen, og Elaway kan ikke 

holdes ansvarlig for eventuelle betalingsmislighold fra Brukerne. Dersom Elaway mottar en 

mangelfull betaling fra en av Brukerne, skal slik betaling først gå til dekning av leie og andre 

tjenester levert av Elaway til Brukeren. 

9.8 Elaway yter ikke betalingstjenester for hverken Kunden eller Brukerne og skal ikke på noen 

måte anses å overta Kundens krav mot Brukerne for Brukernes strømforbruk. Elaway står ikke 

på noen måte ansvarlig overfor Kunden for å kreve inn penger fra Brukerne ved manglende 
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betaling. Elaway er ikke ansvarlig for betaling av Brukernes strømforbruk til Kunden dersom 

Elaway ikke har mottatt betaling for slikt forbruk fra Brukerne. 

10 MANGLER OG REKLAMASJON  

10.1 I kontraktsforhold hvor Kunden velger å kjøpe Ladeanlegget må Kunden melde fra om feil 

eller mangler ved Ladeanlegget til Elaway innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen ble, 

eller burde ha blitt, oppdaget, og senest innen ett (1) år etter at Ladeanlegget var ferdig 

installert.  

10.2 Kunden må melde fra om feil eller mangler ved Tjenesten til Elaway innen rimelig tid etter at 

feilen eller mangelen ble, eller burde ha blitt, oppdaget, og senest innen tre (3) måneder at 

Tjenesten ble levert.  

10.3 Elaway er ikke ansvarlig for feil eller mangler, og tilhørende kostander, som skyldes forhold 

som Kunden, Brukerne eller andre tredjeparter har ansvaret eller risikoen for. I 

kontraktsforhold hvor Elaway leverer Tjenesten til et Ladeanlegg som Kunden allerede eide 

ved inngåelse av Avtalen har Elaway intet ansvar for feil, mangler, vedlikehold og lignende 

knyttet til Ladeanlegget. 

10.4 Elaways ansvar for feil eller mangler ved Ladeanlegget eller Tjenesten er begrenset til 

kostnadene for nødvendig retting av slike feil eller mangler.  

11 ERSTATNING 

11.1 Ved brudd på denne Avtalen kan Elaway bare holdes erstatningsansvarlig for Kundens tap, 

dersom tapet er forvoldt fordi Elaway har opptrådt uaktsomt. 

11.2 Kunden plikter å gjøre de tiltak som rimeligvis kan forventes for å begrense sitt tap. Dersom 

Kunden har medvirket til skaden eller tapet, eller unnlatt å begrense skaden eller tapet, skal 

Elaways ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom Kunden ikke i rimelig 

utstrekning har fjernet eller minsket risikoen for skaden eller tapet. 

11.3 Elaway sitt erstatningsansvar er begrenset til Kundens direkte tap, og Elaway kan ikke 

holdes ansvarlig for Kundens indirekte tap eller konsekvenstap, herunder skader på andre 

gjenstander, tapte inntekter og tap av kontrakter.  

11.4 Kunden kan ikke kreve erstattet tap som skyldes feil eller mangler ved utstyr som eies av 

Kunden eller tap som skyldes måten Kunden bruker Tjenesten. Elaway er ikke ansvarlig for 

skader eller tap som følge av handlinger foretatt av tredjeparter, eksempelvis hærverk.  

11.5 Elaway har ikke brutt en forpliktelse i Avtalen, og er i slike tilfeller heller ikke 

erstatningsansvarlig overfor Kunden, dersom manglende oppfyllelse av Avtalen skyldes en 

hindring utenfor Elaways kontroll, som Elaway ikke med rimelighet kan ventes å avverge 

følgene av.  

11.6 Elaway sitt erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til det årlige beløpet Kunden 

betaler for Tjenesten. 
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12 EKSKLUSIVITET  

12.1 Elaway skal i avtaletiden være Kundens eneste og eksklusive leverandør av Tjenesten til 

parkeringsanlegg/parkeringsplasser på de lokasjoner Avtalen gjelder. Kunden skal sørge for 

at de som eier eller disponerer parkeringsplasser tilknyttet Ladeanlegget ikke inngår avtale 

med en annen leverandør enn Elaway vedrørende ladetjenester til elektriske kjøretøy.  

12.2 Ved brudd på punkt 12.1 har Elaway rett til å heve Avtalen med umiddelbar virkning eller gjøre 

gjeldende andre misligholdsbeføyelser i henhold til gjeldende rett.  

13 SJEKK AV KUNDENS FINANSIELLE SITUASJON 

13.1 Elaway inngår Avtalen med Kunden under forutsetning av at Kunden til enhver tid er 

betalingsdyktig. Kunden er innforstått med at Elaway kan innhente kredittvurdering av 

Kunden dersom Elaway anser det nødvendig.  

14 AVTALENS VARIGHET 

14.1 Avtalen er gyldig fra og med Kundens bekreftelse av Tilbudet, og frem til Avtalen sies opp 

eller termineres i henhold til de Alminnelige Vilkårene.  

14.2 Avtalen kan sies opp skriftlig av hver av partene med tre (3) måneders skriftlig varsel, regnet 

fra første dag i påfølgende måned etter den måneden oppsigelsen fant sted. 

14.3 Begge parter kan heve Avtalen: 

(a) dersom den annen part har misligholdt Avtalen vesentlig, såfremt misligholdet ikke 

er utbedret innen 30 dager etter den hevende part har sendt skriftlig varsel om 

heving; og 

(b) med umiddelbar virkning dersom den annen part går konkurs eller blir insolvent. 

14.4 I kontraktsforhold hvor Kunden velger å leie Ladeanlegget plikter Kunden å kjøpe 

Ladeanlegget til markedspris (som beregnet i samsvar med punkt 4 over), samt betale Elaway 

en kompensasjon tilsvarende kostnader knyttet til installering av Ladeanlegget, ved 

oppsigelse eller heving av Avtalen innen fem (5) år fra tidspunktet for inngåelse. Slik 

kjøpsforpliktelse gjelder ikke ved heving som følge av at Elaway vesentlig har misligholdt sine 

forpliktelser etter punkt 14.3 (a) over.  

14.5 I kontraktsforhold hvor Kunden velger å leie Ladeanlegget og Avtalen enten sies opp av 

Kunden eller heves av Elaway på et tidspunkt som faller senere enn 5 år etter tidspunktet for 

inngåelse av Avtalen, skal Kunden, senest på oppsigelsestidspunktet, betale Elaway en 

kompensasjon som tilsvarer 12 måneders leie av Ladeanlegget. 

14.6 Dersom enten Avtalen sies opp av Kunden eller heves av Elaway, skal Kunden dekke: 

(a) kostnader tilknyttet eventuell nedmontering og flytting av Ladeanlegget mv.; og 

(b) kostnader for nedmontering og flytting av Elaways ladestasjoner som befinner seg 

på eiendom Kunden disponerer på opphørstidspunktet, eller som er tilknyttet 

Ladeanlegget.  
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14.7 Bestemmelsene i dette punkt 14 begrenser ikke Partenes rettigheter og forpliktelser etter 

punkt 11 (Erstatning). 

15 PERSONVERN OG TAUSHETSPLIKT 

15.1 Informasjon om hvordan Elaway behandler personopplysninger er tilgjengelig via Elaways 

personvernerklæring: https://elaway.io/personvernerklaring/. 

15.2 Partene skal ikke videreformidle opplysninger de har mottatt fra den annen part, med mindre 

annet følger av avtale, informasjonen allerede er offentlig, det foreligger samtykke, hjemmel i 

lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, eller som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det 

foreligger saklig grunn. 

15.3 I henhold til alminnelige vilkår for beboere inngått mellom Elaway og Bruker vil Elaway gi 

Kunden slik informasjon om Brukernes strømforbruk som er nødvendig for at Kunden skal 

kunne fordele eventuell strømstønad i henhold til forbruk etter midlertidig forskrift om 

strømstønad til boligselskap av 21. januar 2022 nr. 103 og eventuelle forskrifter som erstatter 

denne. Elaway og Kunden henholdsvis deler og mottar slike personopplysninger som 

selvstendig behandlingsansvarlig etter personvernforordningen og er hver for seg ansvarlig 

for etterlevelse av personvernforordningens bestemmelser for disse opplysningene. 

16 ENDRINGER AV TJENESTEN OG ALMINNELIGE VILKÅR OG BETINGELSER 

16.1 Elaway forbeholder seg retten til å foreta endringer i Tjenesten og Tjenestens tekniske 

spesifikasjoner, samt de Alminnelige Vilkårene og øvrige betingelser for levering av Tjenesten. 

Elaway skal varsle om eventuelle endringer med minst to (2) måneders skriftlig varsel.  

16.2 Oppdateringer, oppgraderinger og programrettelser som er nødvendig for drift av Tjenesten, 

regnes ikke som endringer etter dette punkt. 

17 OVERDRAGELSE  

17.1 Elaway kan fritt overdra Avtalen. 

17.2 Dersom Kunden ønsker å overdra Avtalen krever dette skriftlig samtykke fra Elaway. 

Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.  

18 LOVVALG OG TVISTER 

18.1 Avtalen er underlagt norsk rett. 

18.2 Tvister vedrørende Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer 

til enighet, kan saken bringes inn for de alminnelige domstoler med Oslo tingrett som 

verneting. 
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Sondre Østerud

Fra: Helgedal Borettslag <helgedal.brl@mittvbbl.no>
Sendt: mandag 27. februar 2023 08:37
Til: Sondre Østerud
Emne: VS: Tilbud tilbakekjøp av ladere og ombygning av skap

  
  
  
  
Med vennlig hilsen 
Merethe Bremseth 
Styreleder 
  

  
Fra: Kristian Larsen<kristian.larsen@mosselektro.no> 
Sendt: tor. 16 februar 2023 13:22 
Til: Marianne Vik Johansen<egiljohansen@online.no>;Helgedal Borettslag<helgedal.brl@mittvbbl.no> 
Emne: Tilbud tilbakekjøp av ladere og ombygning av skap 

Hei, vi kan tilby følgende dersom dere inngår driftsavtale med Elaway. 
  
Tilbakekjøp av 20stk ladestasjoner  
1000,- ink mva pr ladestasjon totalt kr 20.000,- ink mva 
  
Ombygning av tavle for å få utnyttet mer av kapasiteten til ebillading. 
4.000,- ink mva  
  
Ta kontakt dersom dere har spørsmål. 
  
  
  
  
  
  

Med vennlig hilsen / Best regards, 
Kristian Larsen 
Saksbehandler industri/næring, Moss 
Moss Elektro 
-------------------------------------------------------------- 
Email: kristian.larsen@mosselektro.no             
Mob: +47 907 69 113 
  

For å 
beskytte dine 
perso nlige 
opplysninger 
hindret 
Micro so ft 
Office 
auto matisk  
nedlasting av  
dette bildet  
fra Internett. 
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Søknad om: 
 

Utvidelse av leilighet; inngang, bod og soverom 
 

 
Navn: Rune Løken    Dato: 14. Februar 2023 
 
Adresse: Tyttebærstien 18 
 
Telefon: 90122664    Antall vedlegg: 2 
 
Kort beskrivelse av tiltaket/saken: 
 
Vi ønsker å utvide leiligheten i henhold til vedlagt tegning.  

(Gule områder er utvidelser) 

Kort beskrivelse av endringer: 

1. Bygge ut inngangsparti på linje med yttervegg stue. Dvs flytte ytterdør ca. 1,2 

meter ut. Vi ønsker også å ta litt av boden til et garderobeskap i den utvidede 

gangen. 

2. Flytte vegg på boden ca. 80 cm utenfor den nåværende. 

3. Bygge om den smale boden oppe til et soverom over bod og inngangsparti. 

Vi ønsker samme vindusløsning som på soverommet ved siden av, slik at det blir det 

samme uttrykket på de to veggene. 

Det tas et forbehold om mulig justering på vindushøyde i forhold til tegning på grunn 

av nødvendig tilpasning til nytt tak/takutstikk. 

(Vi vil, etter samråd med KF, gjøre endringene etter at de er ferdige med rekken vår. 

KF vil da kun rive panel på de veggene vi skal gjøre endringer på.) 

 

Tegning/skisse (legg eventuelt med tegninger eller relevant informasjon med som vedlegg) 

Se vedleggene. 

 Vedlagt er tegninger på: 

1. «eksisterende situasjon» 

2. «ny situasjon» inkludert tidligere godkjente endringer på vinduer. 

 

Sendes på e-post til helgedal.brl@mittvbbl.no eller legges i postkassa i styreboden 
 


