
 
 

Trondheim 20/12-10 

Rundskriv nr. 6/2010 fra Styret 
 
Informasjon fra styret vedrørende økte felleskostnader f.o.m. 1/1-2011 
I forbindelse med økte kostnader til drift og vedlikehold av bygningene i sameiet for 2011 har 
styret vedtatt å øke de arealavhengige felleskostnadene med 7,9 %. I tillegg får vi som 
tidligere meddelt en økning i kabel-TV/Internett-kostnadene som følge av oppgraderingen til 
HD-dekodere med kr. 60 pr. leielighet pr. måned.  For å synliggjøre og skille mellom 
kostnader som er like pr. leilighet og kostnader som er avhengige av leilighetens størrelse, har 
styret vedtatt å foreta en endring i avregningsoppsettet slik at denne forskjellen nå fremgår av 
den månedlige avregningen. Grunnlaget for fordelingen av felleskostnadene er som tidligere 
år budsjetterte kostnader for driftsåret som fremkommer slik: 
 
Kostnadsart                Budsjett 2010 Endring 2011       Budsjett 2011 
Post 1. Felleskostnader       1.593.091 + 7,9 %  1.719.652 
Post 2. Kabel-TV/Internett          376.164 + kr. 60 pr. mnd    469.044 
Post 3. Filterpakker ventilasjon           77.400 ingen        77.400 
Post 4. Tillegg felleskostnader            25.950 + 4,0 %       27.000 
 
Post 1. Felleskostnader er kostnader forbundet med drift og vedlikehold av bygningene.  
Disse kostnadene er arealavhengige og er i likhet med tidligere år fordelt i samsvar med  
§ 7.1 i Sameiets vedtekter. Disse vil derfor variere etter leilighetenes størrelse. 
Post 2. Alt som omhandler kabel-TV/Internett er trukket ut av variable felleskostnader. (De 
som er beskrevet i Post 1.) Dette er gjort fordi kostnadene på kabel-tv er like stor på alle 
leilighetene uavhengig av størrelsen på leilighetene.  
Årets kostnad pr. leilighet pr. mnd. utgjør kr. 303,- og omfatter følgende kostnader: 

Grunnpakke kabel-tv     kr. 144,- pr. mnd 
Komplett minipakken     kr.  99,- pr. mnd 
Oppgradering til HD-PVR-dekodere  kr.  60,- pr. mnd (årets økning) 

Post 3. Dette er en fast kostnad uavhengig av størrelsen på leilighetene og som har vært en del 
av felleskostnadene siden det ble vedtatt fast innkjøp av nye filterpakker årlig. Administreres 
av Styret. Årets kostnad pr. leilighet pr. mnd er uendret kr. 50,- pr. mnd. 
Post 4. I denne posten kommer det frem det som den enkelte beboer eventuelt har av 
tilleggskostnader så som strømkontakt i boder, leie av ekstra biloppstillingsplass gjennom 
styret eller leie av MC-plass gjennom styret. Kostnaden belastes bare de det gjelder. 
   
Styret håper på forståelse for de nevnte endringene som er foretatt og beklager selvfølgelig at 
det ble noe "støy" i forbindelsen med disse endringene. Tobb AS brukte dessverre feil 
beregningsgrunnlag for utregning av nye felleskostnader. Dette skal det nå være rettet opp i. 
Beklager også at alle fikk tillegg på leie av MC-plass. Dette skal det også være ordnet opp i. 
Håper at dette var avklarende og forstålig? 

 
STYRET ØNSKER ALLE I SAMEIET EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT 

NYTT ÅR. 	  
	  

Vennlig hilsen 
Styret 

 


