Vedtekter for Korpåsen boligsameie
org. nr. 986 145 664

Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.06.2003. Med endringer av 27.05.2004, 22.04.2008,
28.04.2009, 26.04.2011, 19.04.2012, 10.04.2014, 23.03.2015, 29.03.2017, 11.04.2018 og 10.04.2019.

1. Sameiet
1-1 Sameiets navn og opprettelse (esl § 10)
Sameiets navn er Korpåsen boligsameie. Sameiet ble opprettet 28.04.2003, ved tinglysing av
kommunens vedtak om seksjonering. Sameiet ble registrert i Enhetsregisteret 04.11.2003.
1-2 Sameiets formål
Korpåsen boligsameie skal fremme seksjonseiernes interesser som eiere av leiligheter på Korpåsen.
Sameiet skal bidra til å fremme et godt og trygt bomiljø for alle på Korpåsen, og beskytte og utvikle
sameiets verdier.
1-3 Sameiets eiendom (esl § 27)
Sameiet eier og forvalter eiendommen med gårds- og bruksnummer 61/695 i Asker kommune, med
tilhørende bygningsmasse. De tre eiendommene 61/698, 61/699 og 61/701 tilhører Nordre Gullhella
boligfelt, og forvaltes i samarbeid mellom de fire sameiene på feltet.
1-4 Sameiets innhold
(1) Sameiet består av 173 ideelle eiendomsandeler i et ordinært boligsameie med samme antall
bruksenheter.
(2) Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel med tilleggsdeler. Hoveddelen består av en
sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, med egen inngang. Bruksenhetenes tilleggsdeler består av en utebod, en eller to parkeringsplasser i sameiets parkeringsanlegg og eventuelt hage.
(3) De delene av eiendommen som ikke inngår i bruksenhetene er fellesareal.
1-5 Sameiebrøken (esl § 4 i)
(1) Sameiebrøken er seksjonseiers forholdsmessige eierandel i sameiet. Sameiebrøken fremgår av
seksjoneringssøknaden, og bygger på den originale beregningen av hoveddelens bruksareal (BRA).
(2) Endringer i sameiebrøken krever reseksjonering.

2. Rettslig disposisjonsrett, overdragelse, utleie og register
2-1 Seksjonseierens rettslige disposisjonsrett (esl § 24)
(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon, med de begrensningene som følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon,
med de begrensninger som følger av disse vedtektene.
(2) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner. Unntak gjelder for de
juridiske personer som er angitt i eierseksjonsloven § 24 (4).
(3) Overdragelse av seksjon kan ikke skje uten skriftlig godkjenning fra sameiet ved styret. Styret kan
ikke nekte godkjenning av overdragelse uten at det foreligger en saklig grunn. Styret kan gi sameiets
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forretningsfører fullmakt til å godkjenne overdragelser på styrets vegne. Ved eierskifte kan sameiets
forretningsfører ilegge selger et gebyr som skal dekke sameiets faktiske kostnader ved skiftet.
(4) Endringer i den rettslige disposisjonsretten krever samtykke fra samtlige seksjonseiere.
(5) Seksjonseiere plikter å tegne medlemskap i Nordre Gullhella vel, samt å la seg representere i
velforeningen av sameiets styre.
2-2 Utleie av seksjon (esl § 24)
(1) Utleie av seksjon krever tillatelse fra styret. Styret kan ikke nekte godkjenning av leietaker uten at
det foreligger en saklig grunn.
(2) Seksjonseieren står ansvarlig for at leietakeren følger sameiets vedtekter, årsmøtets og styrets
beslutninger, samt respekterer sameiets ordensregler og sameiets formål. Alvorlige og/eller gjentatte
brudd kan gi styret grunnlag for å trekke tillatelsen til utleie.
(3) Fremleie, i betydningen leietakers videre utleie av leiligheten, er ikke tillatt.
2-3 Register over sameiets bruksenheter
(1) Sameiet skal holde et oppdatert register over sameiets bruksenheter, med navn og kontaktinformasjon på seksjonseiere og leietakere. Registeret skal inneholde den informasjon om bruksenhetene som styret finner hensiktsmessig av hensyn til sameiets drift. Seksjonseiere plikter å holde
informasjonen knyttet til deres bruksenhet oppdatert.
(2) Der styret har fattet formell beslutning om dette, og det anses nødvendig for sameiets
administrative drift eller utøvelse av sameiets vedlikeholdsplikt, kan informasjon fra registeret kan
utleveres til en tredjepart.
(3) Styret fastsetter nærmere retningslinjer for registeret, i henhold til personopplysningslovens
bestemmelser.

3. Seksjonseierens rett til bruk av bruksenheten og fellesarealene
3-1 Rett til bruk (esl §§ 25, 26 & 33)
(1) Bruksenheten kan bare brukes til boligformål. Endring av bruksformålet krever reseksjonering etter
eierseksjonsloven § 21 (2).
(2) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet, med hoveddel og tilleggsdeler. Seksjonseieren har også rett til å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til
annet som er i samsvar med tiden og forholdene.
(3) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller
ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.
(4) En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er
nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte funksjonsevne.
(5) Ved private tiltak knyttet til bruksenheten som kan innebære søknadsplikt til kommunen etter
plan- og bygningsloven kapittel 20, skal seksjonseieren først søke skriftlig godkjenning fra sameiet ved
styret. Også ved andre endringer på bygningenes ytre, bærende konstruksjoner eller annet som går ut
over det som faller inn under seksjonseiers vedlikeholdsplikt kreves slik godkjenning. Styret kan
fastsette nærmere retningslinjer for private tiltak i sameiet.
(6) Ved rehabilitering og andre felles tiltak på eiendommen, skal kostnader til de- og remontering av
installasjoner eller utstyr som nåværende eller tidligere seksjonseiere har montert, belastes den
seksjonen installasjonen tilhører.
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(7) Der styret har fattet formell beslutning om dette, plikter seksjonseieren å gi styret, eller den styret
gir fullmakt, adgang til bruksenheten for å foreta nødvendige ettersyn, installasjoner eller
reparasjoner.
3-2 Utebod
En seksjonseier har eksklusiv bruksrett til en uisolert utebod som tilhørende tilleggsdel, enten i
bygningen ved siden av leilighetens inngang, eller i frittstående bodrekke.
3-3 Hage med inngangsparti
En seksjonseier med leilighet på bakkeplan har eksklusiv bruksrett til hage som tilhørende tilleggsdel.
Grensene for seksjonenes hagearealer er fastsatt i sameiets reseksjonering av 2013, som ligger
tilgjengelig som situasjonsplaner på sameiets nettsted.
3-4 Parkeringsplass og ladepunkt (esl §§ 25 & 26)
(1) En seksjonseier har eksklusiv bruksrett til en eller to seksjonerte parkeringsplasser i sameiets
garasjeanlegg som tilhørende tilleggsdel.
(2) Sameiet skal ved behov legge til rette for parkering for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne.
(3) En seksjonseier kan etter samtykke fra styret anlegge ladepunkt på en parkeringsplass som tilhører
seksjonen, i henhold til de retningslinjer styret har fastsatt. Kostnader til etablering av ladepunkt,
nødvendig oppgradering, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte seksjonseier.
(4) Lading av kjøretøy annet sted i sameiet enn fra godkjent ladepunkt i sameiets garasjeanlegg er ikke
tillatt. Unntak gjelder for elsykler etter Forskrift om krav til sykkel § 2, som er i forsvarlig stand.
3-5 Uisolert loftsbod
En seksjonseier med leilighet direkte under kaldloft kan etter samtykke fra styret og tillatelse fra
kommunen etablere uisolert loftsbod på kaldloftet, i henhold til de retningslinjer styret har fastsatt.

4. Sameiets ordensregler
4-1 Ordensregler (esl § 28)
(1) Årsmøtet skal fastsette vanlige ordensregler for sameiet.
(2) Styret skal følge opp mottatte varsler om brudd på ordensreglene på sameiets vegne,
på den måte som styret finner best.
(3) Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglene kan innebære vesentlig mislighold av seksjonseiers
plikter, jamfør vedtektenes kapittel 7 og eierseksjonsloven § 38.

5. Vedlikeholdsplikt, erstatningsansvar og forsikring
5-1 Seksjonseiers vedlikeholdsplikt (esl §§ 32 & 34)
(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre
bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten
omfatter også utebod, hage med inngangsparti og parkeringsplass(er).
(2) Av dette følger at seksjonseieren plikter å vedlikeholde leilighetens indre infrastruktur.
Dette gjelder blant annet
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•

Vann fra og med leilighetens hovedstoppekran og avløp til forgreningspunkt på fellesledning,
inkludert rørføring, utvendig vannkran, varmtvannstank, tilknyttet inventar, membran mot
sluk på våtrom og øvrig sikring mot lekkasjer fra bad og kjøkken,

•

Gassanlegg fra utgangen på det utvendige gasskapet og inn, inkludert rørføring, gasspeis og
gasskoketopp,

•

Ventilasjonssystem, med vifter, kanaler og luker,

•

Brannsikringsutstyr, med seriekoblede brannvarslere, brannslukningsapparat, brannslange,
redningstau og eventuell brannstige,

•

Elektrisk anlegg fra og med leilighetens sikringsskap, med kabelføring, kontakter og utvendige
lamper,

•

Anlegg og utstyr for internett med tilknyttede fellestjenester,

•

Dørlås, med nøkler og dørhåndtak,

•

Indre flater og lettvegger, også i utebod.

(3) Seksjonseiers vedlikeholdsplikt omfatter likevel ikke rør eller ledninger som er bygget inn i
bærende konstruksjoner, eller utskifting av sluk. Den omfatter heller ikke utskifting av ytterdører og
vinduer. Dette ligger under sameiets vedlikeholdsplikt.
(4) For private endringer på gassanlegg, ventilasjonssystem, seriekoblede brannvarslere, øvrig
brannvernsutstyr og sikringsskap gjelder ulike begrensninger. Styret skal konsulteres før det gjøres
endringer i disse delene av leilighetens indre infrastruktur.
(5) Videre har seksjonseierne ansvaret for ordinært vedlikehold av en del av bygningsmassen som
tilhører sameiets vedlikeholdsplikt. Dette gjelder i første rekke
•

Sluk tilknyttet membran på bad - løpende renhold, ettersyn, skifte av pakning og eventuelle
andre slitedeler,

•

Ytterdører og vinduer, inkludert hengsler - løpende renhold, ettersyn, oppstramming og
smøring, skifte av gummilister, luftfilter og eventuelle andre slitedeler,

•

Avløp og membran fra verandaer og balkonger - løpende renhold og ettersyn,

•

Innvendige flater i utvendige trapper, balkonger og verandaer - løpende renhold, ettersyn og
eventuell overflatebehandling av dekke og indre vegger,

•

Parkeringsplass og uisolert loftsbod - løpende renhold og ettersyn.

(6) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om insekter og
skadedyr plikter seksjonseier straks å sende skriftlig varsel til styret.
(7) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av skade som følger av seksjonseierens forhold, og
utbedring av skader som skyldes innbrudd eller hærverk.
(8) En ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold av seksjonen, herunder reparasjoner og
utskifting, selv om vedlikeholdet skulle vært utført av en tidligere eier av seksjonen.
(9) Seksjonseiere har plikt til å føre rimelig grad av tilsyn med at installasjoner som faller inn under
seksjonseiers vedlikeholdsplikt er i god stand, slik at det ikke kan skade sameiets eller andre
seksjonseieres eiendom.
(10) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter
seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret.
(11) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører sameiet
eller andre seksjonseiere, jamfør eierseksjonsloven § 34.
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5-2 Sameiets vedlikeholdsplikt (esl § 33)
(1) Sameiet skal holde bygningsmasse, installasjoner og infrastruktur utenfor leilighetene forsvarlig
vedlike. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene
forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller
inn under den enkelte seksjonseiers vedlikeholdsplikt, jamfør foregående punkt. Vedlikeholdsplikten
omfatter også reparasjon og utskifting når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.
(2) Denne plikten omfatter bygningenes bærende konstruksjoner og ytre kledning med tak, fasade og
originale ytterdører og vinduer. Ytterdører og vinduer som er etablert som private tiltak går likevel
ikke under sameiets vedlikeholdsplikt. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av
sluk og rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner, med unntak av varmekabler.
(3) Sameiet skal ha en oppdatert vedlikeholdsplan som ligger til grunn for styrets arbeid med å holde
bygningsmasse og infrastruktur vedlike. Sameiet skal avsette midler til langsiktig finansiering av
vedlikeholdet i henhold til vedlikeholdsplanen.
(4) Videre skal sameiet holde utearealene forsvarlig vedlike. Sameiet skal ha en oppdatert skjøtselsplan som ligger til grunn for styrets arbeid med å holde sameiets og boligfeltets eiendommer skjøttet.
Sameiet skal avsette midler til langsiktig finansiering av vedlikeholdet i henhold til skjøtselsplanen.
(5) Dersom sameiet ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal det erstatte tap dette påfører
seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jamfør eierseksjonsloven § 35.
5-3 Forsikring
(1) Styret står ansvarlig for at eiendommen til enhver tid er forsvarlig forsikret i et godkjent
forsikringsselskap. Innboforsikring er den enkelte seksjonseier selv ansvarlig for å tegne.
(2) Der sameiets forsikring brukes, skal styret pålegge seksjonseier å betale egenandelen dersom
skadeårsaken ligger innenfor seksjonseiers ansvar.

6. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform
6-1 Felleskostnader og fordelingsnøkkel (esl § 29)
(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader.
(2) Den enkelte seksjonseieren skal betale et akontobeløp som fastsettes av seksjonseierne på
årsmøtet, for å dekke sin andel av felleskostnadene. Regulering av felleskostnadene skjer med samme
forholdstall for alle eierseksjonene. Akontobeløpet skal dekke utgifter til sameiets drift, herunder
midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.
Kostnadsbidraget fastsettes med basis i følgende fordelingsnøkkel:
50 % fordeles likt på hver seksjon
50 % fordeles etter den originale beregningen av boligens bruksareal (BRA)
(3) Fordelingsnøkkelen, og arealberegningen som ligger til grunn for denne, er å anse som
uforanderlig.
(4) Inntekter av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenheten, skal fordeles mellom
seksjonseierne etter samme fordelingsnøkkel.
(5) En seksjonseier som har betalt for mye i felleskostnader har krav på å få dette tilbake.
6-2 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse (esl § 31)
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger
av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to
ganger folketrygdens grunnbeløp (2G) på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført.
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Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det er kommet inn en begjæring til
namsmyndighetene om tvangsdekning.
6-3 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad (esl § 30)
Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameiebrøk.

7 Mislighold, pålegg om salg og fravikelse
7-1 Mislighold
Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold regnes
blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk, brudd på
sameiets vedtekter og brudd på sameiets ordensregler.
7-2 Pålegg om salg av seksjonen (esl § 38)
Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge
vedkommende å selge seksjonen. Advarselen skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å
kreve seksjonen solgt.
7-3 Pålegg om fravikelse av bruksenheten (utkastelse) (esl § 39)
Hvis seksjonseierens eller brukerens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse
av eiendommen, eller seksjonseierens eller brukerens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for
eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i
tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13.

8. Sameiets styre
8-1 Styret – Sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag (esl §§ 54 & 55)
(1) Sameiet skal ha et styre. Styret består av leder og fire styremedlemmer med like mange varamedlemmer. Hvert av sameiets fem tun skal fortrinnsvis være representert i styret og blant varamedlemmene. Dersom sameiermøtet velger en ekstern styreleder, skal denne komme i tillegg
til fem styremedlemmer, slik at styret i så fall utvides fra fem til seks medlemmer.
(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. Varamedlemmer
velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.
(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styreleder skal velges særskilt.
Styret konstituerer seg selv, og fordeler ansvarsoppgaver, oppgaver og fullmakter blant
styremedlemmene som det finner best.
(4) Årsmøtet skal fastsette vederlag til styret for foregående styreperiode. Styret bestemmer
fordelingen av vederlaget. Styrets medlemmer skal ikke ha direkte eller indirekte økonomiske fordeler
av styrevervet ut over dette vederlaget. Unntak gjelder ved ekstern styreleder, som godtgjøres
særskilt etter avtale fastsatt av det foregående årsmøtet.
(5) Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er ute.
Styret skal ha et rimelig forhåndsvarsel om fratredelsen. Ved fratreden skal forretningsfører varsles,
og fratredelsen formelt registreres i Enhetsregisteret.
(6) Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at et medlem av styret skal fratre.
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8-2 Styremøter (esl § 56)
(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte det trengs. Et styremedlem eller forretningsfører
kan kreve at styret sammenkalles.
(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, skal styret velge en møteleder
blant styrets medlemmer.
(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Styret
skal bestrebe enstemmige beslutninger. Ved uenighet kan beslutninger treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som
stemmer for en beslutning, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene.
(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal undertegne
protokollen, som skal arkiveres. Signering og arkivering kan skje elektronisk.
8-3 Styrets oppgaver (esl § 57)
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets
anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet. Årsmøtet kan fastsette instruks
for styret.
8-4 Styrets beslutningsmyndighet (esl § 58)
(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet
følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.
(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere
eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.
8-5 Styrets taushetsplikt
(1) Medlemmer av styret plikter å hindre at uvedkommende får kjennskap til det hun eller han i
forbindelse med styrevervet får vite om tillitsvalgtes, seksjonseieres og beboeres personlige forhold,
samt forhold som det for sameiet vil være av forretningsmessig betydning å hemmeligholde. Med
"personlige forhold" menes her økonomiske, familiære, helsemessige, sosiale, yrkesmessige og
tilsvarende forhold som den det gjelder vil kunne oppleve som private. Taushetsplikten gjelder også
etter at tillitsvervet er avsluttet.
(2) Taushetsplikten står ikke til hinder for å varsle ved fare for helse, miljø og sikkerhet.
8-6 Seksjonseiers innsynsrett i styrets beslutninger
(1) Seksjonseiere i sameiet har, så langt styrets taushetsplikt om personlige forhold tillater det, rett på
innsyn i de beslutninger styret tar på sameiets vegne. Dette gjelder de beslutninger styret fatter, og de
avtaler styret inngår.
(2) Der styret anser det nødvendig av hensyn til sameiets interesser i en pågående prosess, kan styret
beslutte å utsette innsynet i det omfang og for den varighet det er saklig grunnlag for det.
(3) Der innsyn kan medføre vesentlig ekstra arbeid for styret, skal innsyn gis i den form styret finner
det hensiktsmessig.
8-7 Inhabilitet (esl § 59)
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv
eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.
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8-8 Styrets representasjonsadgang og ansvar (esl § 60)
(1) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i saker som
gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter også å gjennomføre beslutninger
truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers angår fellesareal og fast eiendom.
(2) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

9. Sameiets årsmøte
9-1 Årsmøtets myndighet og mindretallsvern (esl § 40)
(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.
(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller
utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.
9-2 Tidspunkt for årsmøtet (esl §§ 41 & 42)
(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal med minst to måneders
frist skriftlig varsle seksjonseierne om tid og sted for møtet, og om siste frist for å innlevere saker som
ønskes behandlet på årsmøtet.
(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 18
seksjonseiere krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
9-3 Innkalling til årsmøte (esl § 43)
(1) Styret innkaller årsmøtet med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager.
Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men varselet
kan aldri være kortere enn tre dager. Innkallingen skal samtidig sendes til forretningsfører.
(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også skriftlig elektronisk kommunikasjon.
(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle, med styrets forslag til dagsorden
for møtet. Skal årsmøtet kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med
minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må også hovedinnholdet være angitt i
innkallingen.
(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når
styret har mottatt krav om det før fristen i punkt 9-2 (1).
9-4 Saker årsmøtet skal behandle (esl §§ 44 & 45)
(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.
(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet:
•

behandle styrets årsberetning,

•

behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår,

•

behandle revisjonsberetning for foregående kalenderår,

•

velge styremedlemmer, valgkomité og tunkontakter,

•

velge revisor dersom denne har fratrådt,

•

behandle vederlag til styret.

(3) Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes
skriftlig til alle seksjonseierne med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i
årsmøtet.
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(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta beslutning om
saker som er angitt i innkallingen til møtet.
9-5 Hvem som kan delta i årsmøtet (esl § 46)
(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale- og stemmerett. Ektefelle,
samboer, eller annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til å være til stede på
årsmøtet og uttale seg.
(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til stede på
årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder, forretningsfører og valgkomiteens leder har plikt til å være til
stede, med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall.
(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Fullmakten
kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme. Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til
årsmøtet. Rådgiveren kan bare uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.
9-6 Møteledelse og protokoll (esl §§ 47 & 53)
(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder behøver
ikke å være seksjonseier i sameiet.
(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle
beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst to seksjonseiere utenfor styret som utpekes
av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver tid
holdes tilgjengelig for seksjonseierne.
9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøte (esl § 52)
(1) I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall avgitte stemmer. For en
seksjon med flere eiere kan det bare avgis én stemme.
(2) Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres
saken ved loddtrekning.
9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet (esl §§ 49 & 33)
(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet
flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Vedtektene kan ikke fastsette strengere
flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.
(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta
beslutning om
a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over
vanlig forvaltning, ordinært vedlikehold, og de private tiltak som er regulert i sameiets
retningslinjer for utvendige private tiltak,
b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter,
c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører eller skal
tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som
går ut over vanlig forvaltning,
d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet formål
eller omvendt,
e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven § 20 (2) annet punktum,
f) overføring av vedlikeholdsplikt fra seksjonseier til sameiet, jamfør eierseksjonsloven § 32 (8),
g) endring av vedtektene.
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(3) Beslutning om overføring av vedlikeholdsplikt fra sameiet til en eller flere seksjonseiere krever,
i tillegg til to tredjedeler av de avgitte stemmer, også samtykke fra de berørte.
9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak (esl § 50)
(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som går ut over
vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap
på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall av de avgitte
stemmene på årsmøtet.
(2) Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn
fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte
stemmene på årsmøtet.
(3) Hvis tiltakene fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere på
mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket
bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.
9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere (esl § 51)
Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis
sameiet skal kunne ta beslutning om
a) salg eller bortfeste av hele eller deler av eiendommen,
b) oppløsning av sameiet,
c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter,
d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på
kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg
tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere.
9-11 Inhabilitet (esl § 48)
Ingen kan delta i en avstemning om
a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående,
b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet,
c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i saken er
vesentlig og kan stride mot sameiets interesser,
d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller ens
nærstående.
Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.

10 Sameiets valgkomite
10-1 Valgkomiteen
Sameiet skal ha en valgkomite, bestående et medlem fra hvert av sameiets fem tun. Valgkomiteen
velges av årsmøtet, og velger selv sin leder blant sine medlemmer. Valgkomiteens oppgave er å
innstille på nye medlemmer av styret og andre tillitsvalgte i sameiet. Årsmøtet kan fastsette instruks
for valgkomiteen. Valgkomiteens medlemmer har taushetsplikt tilsvarende det som gjelder for styret.
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11 Forretningsførsel, regnskap og revisjon
11-1 Forretningsfører (esl § 61)
Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i samsvar
med eierseksjonsloven § 61.
11-2 Regnskap og revisjon (esl §§ 64 & 65)
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskapet skal revideres av en revisor
valgt av årsmøtet. Revisor tjenestegjør inntil annen revisor blir valgt.

12 Sameiets vedtekter
12-1 Endringer i vedtektene (esl § 27)
(1) Endringer i sameiets vedtekter kan bare besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de
avgitte stemmer, om ikke eierseksjonsloven stiller strengere krav.
(2) Det kan ikke inntas bestemmelser i vedtektene som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller
utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.
(3) Styret plikter å legge til rette for at vedtektene til enhver tid holdes i samsvar med
eierseksjonsloven og annet lovverk, ved snarest å fremme forslag om nødvendige endringer for
årsmøtet.
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