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Protokoll 
 

fra ekstraordinær generalforsamling i Storholtan Borettslag  

onsdag 7.10.2020  

på Thon Hotell Harstad 
 

 

Generalforsamlingen ble åpnet kl. 18:00 av styreleder Geir Jenssen. 

 

Til stede fra styret: Geir Jenssen, Steve Arntzen, Haakon Trane, Marte Morell Aasjord og Jan 

Lindgren  

 
 

 

1. KONSTITUERING 
a. Status frammøtte 

Det møtte totalt 13 personer på generalforsamlingen.   

Disse representerte 11 andeler + 1 fullmakt, sum 12 stemmer.  

 

b. Valg av møteleder 

Vedtak: Geir Jenssen er valgt til møteleder. 

  

c. Valg av protokollfører 

Vedtak: Jan Lindgren ble valgt til protokollfører. 

 

d. Godkjenning innkalling 

Vedtak: Innkallingen er godkjent. 

 

e. Valg av protokollunderskriver 

Vedtak: Per Inge Mikkelsen ble valgt til protokollunderskriver. 

 

f. Godkjenning av dagsorden 

Vedtak: Ingen bemerkninger til sakslisten.  

Dagsorden godkjennes 
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2. ENDRING AV FORDELINGSNØKKELEN I BORETTSLAGET 
 

Bakgrunn 

Samtlige saker på dagens generalforsamling gjelder det pågående arbeidet med omgjøringen 

av andel nr. 68 fra barnehage til en alminnelig bolig som så kan selges. Styret har arbeidet 

med denne saken over lengre tid.  

 

Det har vært forhandlingsrunder med Harstad kommune om flere forhold: 

- er arealet en andel / skulle arealet egentlig ha vært en andel 

- eierskapet til andelen 

- planen for denne andelen for framtiden 

 

Harstad kommune og Storholtan borettslag AL har blitt enige om det følgende: 

- andelen skal klargjøres som bolig uten å investere i andelen 

- andelen skal selges «som den er» så snart som mulig 

- partene skal fordele overskuddet som følge av salget 50%/50% 

 

Dermed vil borettslaget sitte igjen med et overskudd etter salget, uten at borettslaget tar noen 

risiko. Dette vil bli nyttige midler som styret kan bruke til vedlikehold av borettslaget vårt.  

 

For å kunne selge andelen er det flere forhold som det må legges til rette for i 

generalforsamlingen herunder, endring av fordelingsnøkkel, tilpasning av vedtekter (bruksrett 

og vedlikeholdsplikt) og samtykke til etablering av vindu på borettslagets fasade.  

 

Endring av fordelingsnøkkelen 

Fordelingsnøkkelen til andel nr. 68 er i dag lavere enn størrelsen av andel nr. 68 skulle tilsi at 

den burde være. Derfor foreslår styret å øke andelens fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen til 

andel nr. 68 er foreslått økt, slik at den står i forhold til de øvrige andelene i borettslaget. 

Styret har bedt BONORD om å utarbeide en ny fordelingsnøkkel til andel 68.  

 

I endringsforslaget har BONORD tatt utgangspunkt i P-rom som er registrert i borettslagets 

system. Det kan være at enkelte andelseiere har mindre avvik i forhold til oppstillingen under, 

men dette er ikke relevant til fastsettelsen av nøkkelen for andel 68. Forslag til endring av 

fordelingsnøkkel for andel nr. 68 baserer seg på tilstandsrapporten (vedlagt innkallingen) hvor 

takstmann har målt arealet i andelen til å ha et P-rom på 95 kvm. Den foreslåtte endingen 

framkommer i tabellen under. 

 

Andelens p-rom Antall andeler
Gammel 

fordelingsnøkkel
Ny fordelingsnøkkel

50-59 13 15 120 15 120

80 10 20 520 20 520

95 1 15 120 23 720

87 50 21 720 21 720

Sum 74 1 502 880 1 511 480  
 

Konsekvensen av den forslåtte endringen er at samtlige andelseiere, utenom andel 68, vil få 

en lavere andel av borettslagets felleskostnader og fellesgjeld.  
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Vedtak:   

Generalforsamlingen vedtar å endre borettslagets fordelingsnøkkel i henhold til oppstillingen 

slik den framkommer i innkallingen. Ny fordelingsnøkkel for andel nr. 68 er 23 720.  

 

 

3. ENDRING AV BORETTSLAGETS VEDTEKTER 
 

Bakgrunn 

Viser til bakgrunn i sak 2. 

 

Endring av borettslagets vedtekter 

Som de fleste andelseierne kjenner til, har andel nr. 68 et takoverbygg areal ved inngangen til 

andelen. Dette arealet vil styret at andel nr. 68 skal ha vedlikeholdsansvaret for og samtidig ha 

eksklusiv bruksrett til. Derfor foreslår styret å legge til en ny bestemmelse som blir 

vedtektenes § 5-1 (8) 

 

Vedtak:   

Generalforsamlingen vedtar legge til en ny bestemmelse i borettslagets vedtekter. Ny 

bestemmelse blir § 5-1 (8): 
 

(8) Andel nr. 68 har vedlikeholdsplikt for det utvendige arealet som er under tak 

ved inngangen til andelen. Vedlikeholdsplikten gjelder hele konstruksjonen og 

bakkeplan. Når styret finner det nødvendig kan styret pålegge at vedlikehold 

utføres. Styret kan dersom frist for utbedring ikke overholdes, utføre 

vedlikeholdet og sende regning til andelseier. Andel nr. 68 har eksklusiv bruksrett 

til nevnte areal. 

 

 

4. SAMTYKKE TIL FASADEENDRING – ETABLERING AV VINDU 

TIL ANDEL 68  
 

Bakgrunn 

Viser til bakgrunn i sak 2. 

 

Endring av fasade – etablering av vindu 

Andel nr. 68 har ikke vindu på den ene siden av bygget, slik de andre andelene har, se bilde 

under. For å tilrettelegge for salget av andelen og dermed oppnå høyest mulig pris, ønsker 

styret at generalforsamlingen godkjenner at andel nr. 68 får etablere et vindu innenfor arealet 

som er merket med gult på bildet under. På denne måten kan kjøper av andelen iverksette 

arbeidet uten å vente på generalforsamlingens vedtak.  
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Vedtak:   

Generalforsamlingen godkjenner at andel nr. 68 får sette inn et vindu innenfor det markerte 

arealet på borettslagets fasade. Vinduet skal være tilsvarende de øvrige vinduene på samme 

fasade.  

 

 

 

 

Generalforsamlingen ble hevet kl.19:10. 

 

 

 

 

Harstad, 7.10.2020 

 

 

 

 

 Geir Jenssen                Per Inge Mikkelsen 

 møteleder    protokollunderskriver 


