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Borettslaget Rosenli

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2004

Det innkalles til ordinær generalforsamling 

Torsdag 29. april 2004 kl. 19.00 i Edlandshuset

SAKSLISTE
1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder
1.2 Valg av sekretær
1.3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
1.4 Registrering av de frammøtte
1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Årsberetning fra styret, jfr. vedlegg

3. Årsregnskap for 2003, jfr. vedlegg

4. Godtgjørelse til styret og revisor 

5. Framsatte forslag
5.1 Nedgravd renovasjonsløsning for høyblokkene, jfr. vedlegg 
5.2 Endring av ordensregler

6. Valg
1.1 Valg av leder for 2 år
1.2 Valg av 1 styremedlem for 2 år
1.3 Valg av 2 varamedlemmer for 1 år
1.4 Valg av 4 delegerte til SBBLs generalforsamling
1.5 Valg av valgkomite

Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen kan stille med mer enn 
en fullmakt. 
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Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet. Det er her alle viktige avgjørelser 
vedrørende blant annet økonomi og bomiljø blir tatt.  Styret håper derfor at andelseierne viser 
engasjement og ønsker flest mulig vel møtt!

Det vil som vanlig bli servert kaffe og smørbrød 

B/L Rosenli, 19. april 2004

Kjell Jakobsen
Fung . leder

Vedlegg: Saksdokumenter

FULLMAKT

Undertegnede gir herved ……………………………. fullmakt til å møte og avgi stemme på 

mine vegne på borettslagets generalforsamling den …………2004.

Stavanger, ……………… 2004

………………………………….
 (Andelseiers underskrift)

Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. 
Ingen kan stille med mer enn en fullmakt.
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ÅRSBERETNING FOR 2003/2004 
FOR 

BORETTSLAGET ROSENLI

I BELIGGENHET OG VIRKSOMHET

Borettslaget Rosenli ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i å leie ut 
boliger til andelseierne og forvalte eiendommen. Det bekreftes at forutsetningen om 
fortsatt drift er tilstede.

II ARBEIDSMILJØ/HMS

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Borettslaget har et ansvar for arbeid med helse, miljø og sikkerhet ( HMS). Dette 
ansvar er i "Internkontrollforskriften" pålagt alle som har ansatte i arbeid og som har 
ansvar for bygning som omfattes av brannloven og lignende. 

Borettslaget har ansatt vaktmester og følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og 
tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget arbeider systematisk med HMS-arbeid for 
å forebygge skader og skape et godt bomiljø. HMS-planen for borettslaget er 
systematisk oppdatert når tiltak er gjennomført.  

III PÅVIRKNING AV YTRE MILJØ

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

IV TILLITSVALGTE/ANSATTE

Borettslagets styre består av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget har 1 ansatt, vaktmester 
Arnt Flønes.  Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber 
likestilling ved valg av tillitsvalgte og ved ansettelser. Det er ikke iverksatt 
likestillingssfremmende tiltak i laget.

Chr. Nedland, som ble valgt til styreleder for perioden 2002-2004, valgte av hensyn til 
egen helse å trekke seg fra borettslagets styre. B/L Rosenli vil takke Chr. Nedland for 
et godt utført arbeid gjennom en årrekke. 
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Etter behandling i styret 07.05.03 rykket Kjell Jakobsen opp fra varamedlem til styret, 
og tiltrådte som fungerende leder frem til generalforsamlingen i 2004. Styret har i 
denne perioden bestått av:
Verv Navn Adresse Telefon
Fung. leder Kjell Jakobsen Digranesveien 11 51563071
Styremedlem Kari Einarsen Digranesveien 17 51563977
Styremedlem Leidulf Skjørestad Digranesveien 11 51532575
Varamedlem Ingen Olsen Rosenli 17 51567642
Varamedlem
Varamedlem Njål Nessa Stavanger Boligbyggelag 51849500

V STYRETS ARBEID

Møtevirksomhet
Det har i denne perioden vært avholdt 12 styremøter. Ved oppstart av perioden forelå 
13 saker som krevde styrets oppfølging. Det er videre blitt protkollert 50 nye saker.Til 
slutt nevnes at det nå foreligger 11 protkollerte saker som vil kreve oppfølging.    

I året som er gått har vi fått 12 nye andelseiere,  som ønskes velkommen til 
borettslaget.

Styret har arbeidet med følgende viktige saker i perioden:

(a) Generelt 
Styrets viktigste oppgaver dette året har vært oppfølging av de store prosjektene som 
ble vedtatt på generalforsamlingen i 2003, samtidig som ordinær drift av laget skulle 
ivaretas på en god måte. Som nevnt ovenfor ble det foretatt en dels omfattende 
omorganisering og arbeidsdeling i styret når den valgte leder måtte tre tillbake. For å 
sikre en god nok kapasitet og kompetanse til styring av prosjektene ble det oppnevnt 
en særskilt byggenemd bestående av:

• Nils E. Naley, leder
• Øystein Bjørnsen, byggteknisk oppfølging
• Arnt Flønes, daglig oppfølging.  

Byggenemda har rapport til styret ved alle styremøter.  

Dette året også har vært det første ordinære driftsåret for Edlandshuset etter at 
oppussingen ble fullført i 2002. Som kjent har styret oppnevnt et eget driftsstyre for 
Edlandshuset bestående av:

• Kari Einarsen, leder
• Øystein Bjørnsen
• Karin Bjørnsen
• Turid Håland
• Inger Olsen

Driftsstyret har rapportert til borettslagets styre ved behov. 
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Styrets arbeid har utover dette hatt fokus mot normal drift av borettslaget,  herunder 
oppfølging av inngåtte avtaler med bl.a. @rgus om renhold og Securitas om 
Bomiljøvakt. 

(b) Prosjekter
Styret har bedt byggenemda utarbeide en rapport som kan legges frem til behandling 
på Generalforsamlingen 2004. Denne fremgår i sin helhet nedenfor:
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Rapport fra byggenemda: 

Generelt

Etter å ha fungert i snart ¾ år, må vi kunne si at det har vært en lærerik prosess 
å bidra i ”bygge prosjektene” i Rosenli. En ting er helt sikkert, og det er at det 
er en krevende jobb å drive frem slike prosjekter, samtidig som den daglige 
driften skal fungere tilfredstillende. 

Vi har også erfart at byggebransjen er en bransje som må fotfølges når det 
gjelder kvalitet og avtaler. For dem som jobber med dette som levebrød, er det 
sikkert vanlig og ikke spesielt uro vekkende at det er stadige detaljer som må 
diskuteres, og mangler som må påpekes. For oss har dette vist at det kreves 
nøye oppfølgning, og god kommunikasjon for å få til et godt bygge prosjekt. 
Vi har i midlertidig kunnet bidra til en sikker arbeidsplass, og minimert 
problematikken for beboerne med rimelig god logistikk og planlegging. Arnt 
Flønes som har koordinert tilgang og daglig oppfølging, har påtatt seg særdeles 
stort ansvar, og har gjort det mulig å redusere kostnadene i flere av del målene 
som prosjektene har bestått av. Øystein Bjørnsen har bidratt med sin 
fagkompetanse og vært sterkt delaktig i oppfølging og kvalitetskontroll av 
tømmerarbeidene. Min følelse er at noen av aktørene i byggebransjen tar seg 
”friheter” ut over det som er riktig, spesielt når det gjelder borettslag. Dette har 
ikke bidratt til kostnadsoverskridelser i de prosjektene som er ferdige, men 
kunne lett ha blitt det, hvis det ikke hadde vært for en oppfølging fra vår side. 

Av de tre prosjektene vi fikk ansvaret for å følge opp er nå, Ventilasjonen i 
Digranesveien ferdig (mangler nedgiring av viftene for 4. etg., p.g.a.sykdom 
hos leverandøren), Vindusutskiftning i Digranesveien er i skrivende stund i 
ferd med å ferdigstilles, og Kildesorteringsanlegget er foreløpig til revurdering.

Utskiftning av vinduer i Digranesveien 
Etter gjennomgang med Multiconsult, utarbeidet de på bakgrunn av styrets 
skisser (underlag presentert i generalforsamlingen i 2003) en ytelsesbeskrivelse 
som ble sendt ut sammen med anbudspapirene til 5 anbefalte og anerkjente 
bygg firma. Multiconsult sammenlignet anbudene og anbefalte oss å velge 
Rogaland Bygg A/S(RB). Da Rogaland Bygg ikke hadde noen forbehold, var 
det lett for oss å videreføre anbefalingen for Styret.

Rogaland Bygg kom i gang med arbeidene i tidlig i November, og er formeldt 
ferdige 15. April som avtalt. Byggenemnda har gitt RB tillatelse til å 
overskride denne tidsfristen, da det står igjen en del utbedringsarbeide i den 
første blokken, Digranesveien 25-29). 

Som i så mange andre prosjekter ble det oppdaget en del feil i den eksisterende 
konstruksjonen, som gjorde at tettingsmetodene måtte endres og tilpasses 
konstruksjonens beskaffenhet. Dette ble først helt tilfredstillende når Blokk 
nr2, Digranesveien 9-23, ble påbegynt. Derfor har RB valgt å gå tilbake på 
dette arbeidet for å besørge like god kvalitet. I sammen med dette skal også 
”slurv” i fra blikkenslagerne rettes opp.
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Ventilasjons utskiftning i Digranesveien
Tilbud fra Gunnar Karlsen Ventilasjon (GK) forelå fra tidligere behandling i 
Styret, og dette ble oppdatert av GK og gjennomgått av Multiconsult( MC). 
MC anbefalte oss å bruke dette, da det så ut som den beste tekniske løsningen. 
Etter en gjennomgang i Byggenemnda, viser det seg at prisen for 
elektroinstallasjonen er noe for høy. Dette sjekker Arnt Flønes opp, og på 
bakgrunn av hans undersøkelse splittet MC opp kontrakten og anbefalte oss 
Gunnar Knutsen Ventilasjon(GK) som hoved firma med Stavanger Installasjon 
som elektro leverandør. Arbeidene ble igangsatt Oktober og ferdigstilt i 
Desember, som avtalt. Etter en måling fant byggenemnda ut at kapasiteten på 
viftene ble for kraftig for de øverste leilighetene og besluttet i sammen med 
Multiconsult at dette måtte rettes på. GK var enige i dette og vil utbedre dette 
snarest. (en oppgang er utbedret som en prøve, og fungerte bra).

Som bi-effekt av at ventilasjonen er blitt så kraftig som den er, vil enkelte føle 
at det trekker i leiligheten. Dette kan motvirkes ved at en har ventilene åpne 
over vinduene og ellers sørger for at ”til luften” kommer fra flere rom. Ved 
eventuelle plager kan veiledning og ekstra sjekk utføres av vaktmester.

Kildesorteringshus i Rosenli 15 & 17

Dette prosjektet har blitt stoppet til fordel for en grundig sjekk av alternative 
løsninger. I September kom Stavanger Kommune på banen med en invitasjon 
ang. alternativer til kildesorteringsanlegg. Vi skjønte straks at noe var ”på 
gang” og svarte dette opp. Det viste seg at kommunen har satt i gang et 
prosjekt for større enheter, hvor de ønsker å hente avfallet i større nedgravde 
konteinere. Dette viser seg å være mye mer kost effektivt og ville utkonkurrere 
det prosjektet som i utgangspunktet ble foreslått. Derfor anbefalt Byggenemnda 
Styre om å skrinlegge arbeidet med kildesorteringshuset, og samtidig ta 
kontakt med kommunen for en uttalelse og anbefaling fra dem. Kommunen 
kom med forslag om løsning, men kunne ikke garantere noe formelt før Januar 
2004. Nå er beskjeden kommet, at kommunene har fått gjennomslag og 
godkjent planene sine om denne typen avfallhåndtering.

Det vil derfor bli presentert en løsning på generalforsamlingen som både B/L 
Rosenli og Stavanger kommune mener vil både være bedre og rimeligere; jfr. 
egen sak.

Byggenemda vil takke alle beboerne for den tålmodighet som er utvist, og 
håper at vi frem mot sommeren kan se tilbake på enda en vellykket renovering 
i borettslaget vårt.

Styret vil benytte anledningen til å takke Byggenemda for vel utført arbeid så langt. 
Samtidig må det understrekes at opprettelsen av byggenemda ble gjort samtidig med 
en intern omorganisering av styrets arbeid, og som en konsekvens av at styret hadde 
behov for økt kapasitet og utvidet kompetanse ved gjennomføring av prosjektene. 
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Som en følge av utskifting av vinduene finner styret det naturlig å male inngangsdører 
og skodder i 4. etasje samme farge som nye vinduer. Dette vil bli utført til sommeren. 
Også deler av Edlandshuset vil bli malt i denne forbindelse. 

(c) Drift av Edlandshuset
Styret i B/L Rosenli har bedt det opprettede driftsstyret for aktivitetene i Edlandshuset 
legge frem en kortfattet rapport til Generalforsamlingen. Denne fremgår i sin helhet 
nedenfor:

Rapport fra Driftsstyret for Edlandshuset:

Sosialt samvær: 
Driftsstyret for Edlandshuset arrangerer bingoer for borettslagets beboere. Det har 
vært 20 bingoer i løpet av året. Fremmøte har vært varierende fra 25 – 50 personer. 
Tiltaket blir godt mottatt. Det er lagt inn pauser i bingoen, da går praten livlig med 
en kopp kaffe og litt mat. Bingogevinstene er varierte og fine. 

Det blir også arrangert St.Hans feiring på grillplassen med bål i strandlinjen. .

Driftsstyret gjør dette på frivillig basis for å lage litt sosialt samvær for beboerne. 

Utleie
Året startet opp med utleie i nyoppussede selskapslokaler i hovedetasjen i 
Edlandshuset. Likeledes ble det innredet et gjesterom. I løpet av året er 
selskapslokalet utleid 31 ganger. Gjesterommet er utleier 19 ganger med 58 
overnattinger. 

Leietakerne har vært godt fornøyde, og vi har mottatt mange positive 
tilbakemeldinger om selskapslokalene. Det har også blitt godt mottatt at beboerne 
kan leie et gjesterom i Edlandshuset.

Driftsstyret har til nå bare positive erfaringer med utleie av selskapslokaler og 
gjesterom.  

For leie ta kontakt med Kari Einarsen tlf 51563977 eller mobil 90780610.

Styret vil benytte anledningen til å takke driftsstyret for Edlandshuset for vel utført 
arbeid. Det er viktig at borettslaget utnytter de muligheter som ligger i Edlandshuset. 
Beboere som ønsker å bidra til å gjennomføre andre aktiviteter bes kontakte styret 
eller driftsstyret for Edlandshuset.

(d) Refinansering av lån
Styret viser til den refinansering av lån som er gjennomført for å kunne håndtere økt 
lånegjeld uten å øke fellesutgiftene (husleien). Som kjent ble det inngått en låneavtale 
med Den norske Bank i april 2003 som gjorde det mulig å øke lånet med 7 millioner 
uten at de årlige kostnader for laget økte. Dette skyldtes bedre rentebetingelser og at 
amorteringstiden økte fra 17 til 21 år. 

Det har også vært innebygd i avtalen at styret kan binde hele eller deler av lånet til fast 
rente, dersom pengemarkedssituasjonen skulle tilsi dette. Dette er et punkt som er 
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særskilt fulgt gjennom hele året, og hvor styret har hatt som utgangspunkt at deler av 
lånet skal bindes dersom betingelsene er gode nok over en  bindingstid på 5 år. Da den 
flytende renten har vært betydelig lavere enn fast rente over 5 år har styret til nå valgt 
å ikke binde renten. B/L Rosenli har i 2003 hatt dels betydelige innsparinger i 2003 
grunnet lavere rente, noe som også bidrar til at det blir enklere å håndtere nye 
låneopptak som følge av pågående renoveringsprosjekter. 

Styret vil følge nøye med på renteutviklingen i forhold til å inngå fastrenteavtale for 
deler eller hele lånet. Hittil har laget spart store utgifter på å ikke inngå 
fastrenteavtale. 

(e) Utskifting av ringetablå og dørtelefoner i Rosenli 15/17
Styret viser til protokoll fra GF hvor det ble besluttet å foreta utskiftninger av 
ringetablåer og dørtelefoner. Dette skal være utført, og sies å fungere tilfredsstillende. 

(f) Ventilasjon høyblokker
Styret i B/L Rosenli ble pålagt av GF å undersøke om utskifting av avtrekksanleggene 
i høyblokkene til balansert ventilasjon er i samsvar med god økonomi og 
funksjonalitet. Multiconsult AS har gjennomført en vurdering av eksisterende 
ventilasjonsanlegg og om dette er den beste tekniske og økonomiske løsningen. I 
rapport datert 05. juni 2003 oppsummeres følgende:

• Det anbefales å benytte eksisterende løsning med mekanisk avtrekk og lufttilførsel
• Vi anbefaler nye kjøkkenhetter med tykke og effektive fettfiltre som kan vaskes i 

oppvaskmaskinen. Disse hettene bør utstyres med manuelle spjeld slik at forserte 
luftmengder for bad og kjøkken kan kjøres individuelt.

• Eksisterende kanaler bør renses
• Nye avtrekksvifter med identisk regulering og er å anbefale innen 3-5 år. 

Eksisterende vifter fugnerer i følge driftspersonalet tilfredsstillende i dag, men 
burde vurderes visuelt ved andre arbeider på anlegget.

Styret legger til grunn at anbefalte tiltak på kort og lang sikt vil bli gjennomgått og 
drøftet i løpet av 2004, slik at disse kan få sin rette prioritet ved styrets gjennomgang 
av planlagte vedlikeholds- og moderniseringsbehov.  

(g) Kameraovervåkning
Styret vil med henvisning til protkollen fra fjorårets generalforsamling informere om 
at bruk av kameraovervåkning ble  påklaget av andelseiere både til SBBL og til 
Datatilsynet . Som en følge av dette ba Datatilsynet om en redegjørelse. B/L Rosenli 
utarbeidet – i samarbeid med Securitas – en grundig redegjørelse som deretter ble 
sendt Datatilsynet juni 03. Det er også mottatt svar fra Datatilsynet hvor det fremgår at 
de anser saken som avsluttet. Uavhengig av dette er det  foretatt nødvendige 
registreringer av anlegget hos Datatilsynet. Det foreligger derfor ingen prosedyre feil, 
og anlegget driftes i hht. den standard og de krav som settes av tilsynet.

Det vises nok en gang til protokoll fra Generalforsamlingen 2003 hvor styret tok 
kritikken vedr. fremgangsmåte til etterretning, men fremholdt at det ikke var gjort 
formelle feil. Dette er i samsvar med den konklusjon som fremgår av SBBLs 
gjennomgang; at det ikke er gjort formelle feil, men at saken hadde vært bedre 
forankret dersom den hadde vært behandlet på Generalforsamlingen. Utfra det kan det 
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konkluderes med at evt. fornyelse av kameraovervåkningen vil bli tatt opp til 
behandling på GF i 2005. 

Felles innkjøp av strøm
Femårs kontrakt ble fremforhandlet av SBBL med Lyse Marked AS gjeldende til 
31.12.04 med bl. a. 0,5 øre i rabatt pr. kwh. for de som har avtale om felles innkjøp av 
strøm.

Denne avtalen gir også andelseiere uten avtale en rabatt på 0,4 øre pr kwh. 

Arrangement
Det har vært avholdt dugnad for å rydde uteområdene i borettslaget. Styret avsluttet 
året med en tilstelning for styrets medlemmer. Tidl. Leder Chr. Nedland var spesielt 
invitert. 

Styret har vært representert på SBBL’s weekendseminar for tillitsvalgte. 

VI BORETTSLAGETS DRIFT OG ØKONOMI

Ny lov om borettslag
Ny lov vil tre i kraft 01.01.05.
Den viktigste endringen for andelseiere er nok at husleieloven og husleiekontrakten 
fortfaller. De forhold som her er regulert vil for ettertiden bli regulert i ny lov og nye 
vedtekter. Styret vil legge frem forslag til nye vedtekter for behandling senest på  neste 
års generalforsamling. 

Forretningsførsel og revisjon
Forretningsførselen for borettslaget utføres i henhold til kontrakt av Stavanger BBL 
som også i år har sendt ut  rundskriv med informasjon og veiledning om den daglige 
drift av borettslaget.

Borettslagets revisor er Ernst & Young A/S.

Borettslagets eiendom og forsikring
Borettslaget består av i alt 264 leiligheter, fordelt på:

• 40 1-roms leiligheter
• 100 2 roms leiligheter
• 64 3 roms leiligheter
• 40 4 roms leiligheter
• 20 4 roms leiligheter

I tillegg kommer Rosenli 12 (Edlandshuset) med selskapslokaler i kjeller og 1 etasje, 1 
gjestehybel og 2 leiligheter for utleie.  

Bygningene er fullverdiforsikret med bygningskasko i If skadeforsikring A/S.
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Egenandelen ved skader utgjør kr. 6.000. Borettslaget dekker vanligvis egenandelen 
ved bygningsskader. Ved skader som skyldes uaktsomhet fra beboer, er hovedregelen 
at den dekkes av andelseier. Styret må likevel kontaktes i alle saker. 

Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre.

Boligomsetning, framleie og juridiske andelseiere
Pr. 31.12.2003 er 4 av leilighetene bebodd av framleietakere. Juridiske andelseiere 
(kommune, firma) eier 34 av andelene.

Økonomi
Årsoppgjøret viser en reduksjon i disponible midler på kr. 295.980,-. 
Netto disponible midler er pr. 31.12. 2003 kr. 711.746,-. 
 
Styret foreslår at disponible midler overføres til neste års drift.

Som tidligere nevnt har borettslaget fått en låneramme i DNB på kr. 26.7 mill. og har 
pr. dato en lånegjeld på kr. 23.1 mill. Vi trekker på lånet når likviditeten krever det. At 
årsregnskapet er gjort opp med et underskudd henger sammen med at deler av 
renoveringen dekkes av lagets midler for derved å spare på renteutgiftene.

Styret mener at økonomien er tilfredsstillende og i henhold til de vedtatte planer. 

Innskudd i Sparebank1SR-Bank forrentes for tiden med 0,00 % på beløp under kr. 100 
000, 1,25 % på beløp over 100 000 og 2,35 % for beløp over 1 mill. 
Overtrekksrenten er 9 % p.a.

Når det gjelder borettslagets lån og vilkår for øvrig vises til notene i årsoppgjøret. 

Inngåtte og løpende avtaler: 
• Avtale om skadedyrbekjempelse med Actum AS.
• Serviceavtale på heis med Heis - Tek Stavanger A/S.
• Avtale om alarmmottak i heis med NOR Alarm AS 
• Serviceavtale på brannvernutstyr med Schou Andreassen A/S.
• Avtale med Lyse Marked AS om kjøp av felles strøm. 
• Borettslaget er tilknyttet SBBLs Husleiefond uten omkostninger. 
• Avtale om rengjøring med @rgus
• Borettslaget har tiltrådt rabattavtalen mellom NBBL og Telenor
• Leieavtaler Edlandshuset: Lions Club, Bjørg Pedersen Frisør
• Sopihop Vaktmestertjenester
• Andre avtaler:

VI OVERSENDELSESFORSLAG TIL NYTT STYRE 

Styret har i forkant av årets generalforsamling motatt flere forslag fra andelsseiere som 
må betrakes som oversendelsesforslag. Dette gjelder bl.a.:
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• Forslag fra Bjørn Anders Fjellstad som har bedt styret om å vurdere 
oppgradering av dagens parabolanlegg og/eller etablere Lyses bredbånløsning. 

• Forslag fra Bjørn Anders Fjellstad om å begrense tilgangen på 
gjesteparkeringen og/eller utvide parkeringsplassen. 

• Forslag fra Svein Flotten om å skilte parkeringsplassen i Digranseveien for å 
begrense fremmedparkering .

• Forslag fra Svein Flotten om å vurdere støyplager fra skyvedørene i 
Digranesveien. 

Dette gjelder forslag hvor styret anmodes om å foreta vurderinger, og er ikke forslag 
som kan fremmes til realitetsbehandling. Sakene vil bli gjennomgått av det nye styret,   
og ved behov komme tilbake med evt. forslag til neste års generalforsamling. 

Stavanger,  ……………. 2004

I styret for borettslaget Rosenli

Kjell Jakobsen Kari Einarsen Leidulf Skjørestad

Stavanger Boligbyggelag har forestått regnskapsførselen for borettslaget og bekrefter 
at opplysninger gitt i årsberetningens pkt. VI ”Borettslagets drift og økonomi” er 
kontrollert av oss og funnet å være i samsvar med de faktiske forhold.

Stavanger Boligbyggelag

Njål Nessa
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Sak 5.1 Forslag om nedgravd renovasjonsløsning
På fjorårets generalforsamling ble det antatt at det flere ganger omtalte 
avfallssorteringsanlegget for høyblokkene kunne bygges. Etter at alle formelle tillatelser 
forelå ble den nedsatte byggenemda (jfr. årsrapport) bedt om å forestå det videre arbeidet. 
Etter at nødvendig prosjektering var utført ble det gjennomført en anbudskonkurranse. Det 
billigste budet var på om lag 3,1 millioner kroner.  Basert på de innkomne tilbudene anbefalte 
byggenemda at prosjektet bla stanset, og at en i samarbeid med Stavanger kommune søkte 
etter alternative løsninger. Det kan videre opplyses om at B/L Rosenli har benyttet 
Multiconsulet til å foreta prosjekteringen og Arkitekt Tron Rørvik til tegning, oppfølging og 
møter med kommuner over flere år. Samlet har dette påført laget betydelige kostnader  bl.a. 
ved prosjektering og honorar for arkitekt over flere år som er belastet regnskapet i 2003. 

Styret behandlet saken 22. oktober 2003 hvor følgende vedtak ble fattet:

Bygging av kildesorteringshus til de kostander som nå fremkommer kan ikke anbefales. 
Til tross for at det er lagt ned dels betydelige kostnader ved å klargjøre prosjektet inngås 
det ikke kontrakt basert på det tilbud som nå foreligger. 

Det gjennomføres et eget møte med Stavanger kommune hvor alternative løsninger kan 
drøftes, før en evt. arbeider videre med å konkretisere disse. 

Det tas sikte på å fremme en ny sak til GF 2004 hvor alternative løsninger foreslås. 
Dagens situasjon er ikke holdbar som permanent løsning. 

B/L Rosenli invitert Stavanger kommune til befaring og møte vedr. kildesortering i
borettslaget. Dette ble avholdt i knytning til styremøte 13. november 2003. 
Fra Stavanger kommune møtte fagsjef renovasjon Rudolf Meissner. 

Det ble gjennomført en befaring på vårt anlegg. Status og problemstillinger ift. etablering av 
et tilfredsstillende system ble presentert. Rudulf Meissner presenterte alternative løsninger 
som kan være aktuelle. B/L Rosenli ønsker å delta i prosjekter som kan føre til fremtidsrettede 
løsninger.

Styret behandlet saken på ny i sitt møte 13. november 2003, og fattet følgende vedtak:

Bygging av kildesorteringshus til de kostander som nå fremkommer kan ikke 
anbefales. Det legges til grunn at det arbeides videre i et samarbeid med Stavanger 
kommune for å muliggjør de løsninger som ble presentert på møtet. Det vil bli gitt 
planfaglig bistand fra Stavanger kommune som en sikrer optimal løsning.  Den 
skisserte løsningen fra Stavanger kommune betinger en satsing på et nytt system for 
blokkbebyggelse som også krever anskaffelse av ny bil. I tillegg vil det bli vurdert 
alternative midlertidige løsninger ift. dagens lagring av papir i høyblokkene.

Stavanger kommune har deretter påtatt seg ansvaret for å utarbeide et beslutningsgrunnlag for 
vårt borettslag knyttet til valg av en ny løsning. Byggenemda har bistått og deltatt i 
utformingen av valgte løsning. Styret vil benytte anledningen til å takke Stavanger kommune 
for en positiv innstilling og gode bidrag. 
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Styret behandlet vedlagte rapport hvor det foreslås etablert en ”nedgravd renovasjonsløsning” 
som alternativ til de planlagte kildesorteringshusene i sitt møte 18. mars 2004. Det påpekes at 
dette forslaget er betydelig rimeligere enn tidligere løsning med egne sorteringshus, og at 
foreløpige anslag viser at tiltaket vil kunne gjennomføres godt innenfor den kostnadsramme 
som tidligere er opplyst for generalforsamlingen. 

Styret fattet følgende vedtak i sitt møte 18. mars 2004:

Styret gir sin tilslutning til anbefalte løsning, jfr. vedlagte rapport. 

 Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Det etableres en nedgravd renovasjonsløsning for høyblokkene i Rosenli i 
samsvar med vedlagte rapport utarbeidet i samarbeid med Stavanger kommune. 

Nedgravd renovasjonsløsning

INNHOLD

1.0 DAGENS RENOVASJONSLØSNING 14

2.0 NEDGRAVD RENOVASJONSLØSNING 15

2.1 Generell status 15

2.2 Dimensjonering av nedgravde konteinere 17

2.3 Plassering av nedgravde enheter 18

2.4 Veiledende investeringskostnader 19

3.0 MIDLERTIDIG LØSNING FOR PAPIRAVFALLET 20

dagens renovasjonsløsning
Borettslaget Rosenli består av:

• 2 stk. høyblokker med til sammen 165 leiligheter
• 2 stk. lavblokker (4 etasjer) med til sammen 100 leiligheter. Disse er fordelt på 

10 innganger.
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Avfallet i høyblokkene samles opp på følgende måte:
• Våtorganisk avfall samles opp utendørs i 140-liters brune dunker (14 dagers 

tømming). 10 stk. pr. blokk (men kun halvparten benyttes). 

Brune dunker ved høyblokk (alle står ute)

• Papiravfallet samles i 8 stk. 240-liters dunker pr. blokk (14 dagers tømming), 
plassert innendørs i ”avfallsrom”.

Papirdunker ved høyblokk (alle står inne)

• Restavfallet samles i sekker i ”karusell”. På tømmedagen (14 dagers tømming) 
legges sekkene på matebånd, ut og oppi renovasjonsbilen.

Karusell for restavfall fra sjakter Restavfallssekker og transportbånd ut

Nedgravd renovasjonsløsning
Generell status

Stavanger kommune
Stavanger kommune vurderer nedgravde konteinere med bunntømming (tømmeklaffer) som 
en god og aktuell renovasjonsløsning for flere områder i kommunen, inkludert for mange 
borettslag.

Systemet er i korte trekk som følger:
Det finnes en rekke tekniske variasjoner av konseptet. Felles for dem er at:

• Det settes ned et fundament (ytterkonteiner) i stål eller betong.
• Ned i dette fundamentet settes ”innerkonteiner” på 3, 4 eller 5 m3. 
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Innkastene til samlekonteinerne kan ha mange forskjellige design, eksempelvis:

Innkastene kan 
påmontert ”id-sluse” for 
å unngå ”fremmedavfall”.
Dette anbefales.
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Innsamling

Innerkonteinerne kan tømmes enten ved:
• Lastebil med kran
• Komprimatorbil med kran og ”lasteplate”

Bunnåpen innerkonteiner Ved tømming benyttes sikringsplate for å unngå uhell 
(kommer opp under tømmingen)

Systemet kan også utstyres med optisk målingssystem for å vise fyllingsgrad i konteineren. 
Dette kan overvåkes via PC-sentral, slik at renovatøren tømmer i henhold til fyllingsgraden.

Borettslaget Rosenli
Borettslaget har for høyblokkene planlagt å bygge 2 avfallsbygg inn i fjellet, planlagt ferdig 
ca. medio 2004. 

Prislappen for disse avfallsbyggene gjør imidlertid at styret også er interessert i å få vurdert en 
nedgravd renovasjonsløsning for høyblokkene i borettslaget. Et samarbeid mellom 
borettslaget og Stavanger kommune om etablering og utprøving forutsettes.

Dimensjonering av nedgravde konteinere
Utgangspunktet for dimensjonering av våtorganisk, papir og restavfall er standard kommunal 
tømmefrekvens (jf. kommunal renovasjonsforskrift).

Men en avtale med kommunen om hyppigere tømmefrekvens kan inngås. Antallet 
utstyrsenheter (og dermed investeringskostnadene) vil da reduseres. Det må imidlertid 
påregnes økte driftskostnader og renovasjonsgebyr.
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Det kan også være aktuelt på sikt med egne nedgravde konteinere for plastemballasje og 
glass- / metallemballasje. Disse tømmes ved behov. Midlertidig foreslås å plassere en 
miljøstasjon i bakkeplan ved siden av de nedgravde konteinerne.

Beregning av avfallsmengder 

Antall
leilig-
heter

Avfalls-
type

Mengde 
pr. 
boenhet 
pr. uke 
(m3)1

Reduksjons-
faktor

Sum 
avfalls 
mengde 
pr år 
(m3)

Utstyrs-
type / 
volum 
(m3)

Kompri-
merings-
faktor

Tømme-
frekvens 
pr år

Antall 
utstyrs-
enheter

165 Våtorg. 0,02 0,6 103 3 1 262 1,3(2)
Papir 0,04 0,8 275 5 0,9 122 4,1(4)
Papir 0,04 0,8 275 5 0,9 26 1,9(2)
Restavfall 0,06 0,8 412 5 1 262 3,2(3)
Restavfall 0,06 0,8 412 5 1 52 1,6(2)

Plastemb.3 0,002 1 17 3 0,9 5 1
Glass/met3 0,001 1 9 3 1 3 1

1 Jf. Kommunalteknisk avfallsnorm for Stavanger kommune
2 Standard tømmefrekvens jf. Renovasjonsforskrift for Stavanger kommune
3 Pr. februar 2004 har ikke Stavanger kommune planer om ruter for plastemballasje og glass- / metallemballasje i nedgravd 
system. Dette vil henge sammen med blant annet vurderinger for framtidige kommunale (ubetjente) miljøstasjoner. En 
miljøstasjon i bakkeplan vil for Rosenli være et godt midlertidig alternativ (ala utvendige stasjoner for lavblokkene).

Plassering av nedgravde enheter
Med utgangspunkt i standard kommunal tømmefrekvens vil det jf. kapittel 2.2 være behov for 
i alt 7 stk. 5 m3 konteinere og 2 stk. 3 m3 konteinere (ikke inkludert plast- og glass- / 
metallemballasje). Dette innebærer ca. 25 ”løpemeter”.

Hele denne ”raden” kan legges mellom de to høyblokkene, dette anbefales og innebærer at 
tilnærmet hele avstanden mellom høgblokkene utnyttes. 
I dag er dette utfylt område med leplanting. Det er synlig fjell i deler av ”raden”, noe fjerning 
av fjell må forventes langs hele ”raden”.

Fordeler med plasseringen er:
• Usjenert plassering
• Kort avstand for alle beboerne
• Kapasiteten utnyttes optimalt
• Grei adkomst for tømmebilen

For plastemballasje og glass- / metallemballasje anbefales at plass graves ut, men at 
midlertidige miljøstasjoner i bakkenivå plasseres ut. Praktisk løsning må beskrives nærmere 
ved prosjektering.
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Skisse – plassering av nedgravde konteinere:

Målestokk ca. 1:100

Veiledende investeringskostnader
Prinsipp for samarbeid med Stavanger kommune

Stavanger kommune (i samarbeid med Sandnes kommune) prekvalifiserer leverandører av 
nedgravde konteinersystemer og foretar bestilling.

Borettslaget Rosenli betaler avfallsutstyr og nedsetting / graving.

Stavanger kommune overtar drift, vedlikehold, renhold m.m. av utstyret.

Investeringsoversikt

Følgende veiledende investeringsoversikt er basert på en sammenstilling og vurdering av 
diverse tilgjengelige prislister / prisantydninger fra flere leverandører.

Kostnadspost Veiledende 
enhetspris

Antall enheter Sum

Nedgravde enheter1 - 5 m3 42.500 7 297.500
Nedgravde enheter1 - 3 m3 36.500 2 73.000
Nedsetting / anleggsarbeid2 - - 225.000
Id-sluse 15.000 9 135.000
Miljøstasjon – plast og 
glass/metallemballasje

- 1 17.000

Diverse ~ 10 % - ~ 75.000
Sum ~ 820.000

1 Inkluderer fundament / ytterkonteiner, innerkonteiner, sikkerhetsplattform, innkast
2 Inkluderer planlegging, rigg, transport, graving / fylling, masser, noe sprenging, montering. NB. Grovt anslag, særskilt 
vil innslaget av fjell ha betydning for anleggskostnadene.
Strøm bør legges til stasjonene (belysning).
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midlertidig løsning for papiravfallet
Borettslaget Rosenli ønsker en midlertidig utendørs løsning for papiravfallet fra høyblokkene, 
fram til en nedgravd renovasjonsløsning er på plass.

Viktige problemstillinger for utendørs plasserte enheter er:
• Å unngå støy for soverom vendt mot veien
• Å unngå at adkomsten håndteres fram til blokkene for nødvendig trafikk

Det anbefales følgende løsning:
• 2 stk. 5 m3 låste konteinere (en for hver blokk) plasseres ut slik:

• Forutsetninger
- Månedlig tømming er lagt til grunn

∗ 2,5 m3 konteinere kan velges ved 14 dagers tømming.
- Plasseringen må godkjennes av Stavanger kommune da:

∗ Den ene plasseres i snuplass, som også benyttes av renovasjonsbilen
∗ Den andre plasseres langs veien, og ikke må hindre adkomsten til 

blokkene
- Stavanger Renovasjon KF kan tilby borettslaget konteinere, men bestilling 

av dette skal skje via bestiller-enheten i Stavanger kommune (pers.medd. 
22. desember 2003).

- Fellessystemets nøkkel bør benyttes til låsen på konteinerne.

• Etterskrift: I møte 11. februar 2004 ble besluttet å beholde dagens løsning for 
papiravfall til nedgravd løsning er etablert.
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Sak 5.2 Endring av ordensregler  
Borettslagets vaktmester får gjentatte klager fra beborerne, og da spesielt fra høyblokkene, 
vedrørende sykler inn i ganger, heiser og i fellesrom i heisene. Skitne sykler mv. bidrar til å  
skitne til trapperom og heiser. Det er ikke nevnt i ordensreglene at det ikke et tillatt å ta 
sykkelen med seg inn i gangene. 

Det står i dag følgende:

7. Trapperom / Gang
Trapperommene / gangene er blokkenes ansikt utad. Det må derfor være i hver beboers 
interesse at disse tar seg så pent ut som mulig. Foreldre må påse at barn ikke leker, støyer eller 
griser til. Barnevogner, ski, kjelker, sykler og leker skal ikke settes i trapperom eller ganger, 
men plasseres i dertil avsatte rom. 

Unntak:  Barnevogner kan settes i gangen, på gateplanet i terrasseblokkene. 

Det foreslås følgende tillegg:

Det er ikke tillatt  å ta sykler og lignende med inn i fellesgang/oppgang og/eller heis, 
ei heller å oppbevare/lagre sykkel/er i fellesrom/tørkerom i høyblokkene. 


