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1. Prosjektet 
 

BYGGHERRE:   MALME Eiendomsutvikling AS (senere kalt BH) 

TOTALENTREPRENØR:  Eventyrhus Larvik AS (senere kalt TE) 

ADKOMST:    Fra Nordbyveien. 

TYPE BEBYGGELSE:   4 boliger i rekke over to etasjer.   

PARKERING:    1 stk. parkering pr. boenhet i carport.  

GJESTEPARKERING:  5 stk. plasser etableres på eiendommen. 

BYGGETOMT:   Eksisterende terreng opprettholdes med noen endringer.  

OMFANG/STØRRELSE:  Gnr. 2005/bnr. 249. Tomt 1 611,6 m2. Fellesareal utgjør 1 198,4 m2.  

 
 
FREMTIDIG EIERFORHOLD 
Boligene i rekke med tilhørende parkering i carport, utebod, terrasse i forkant og bakkant av hus 
blir seksjonert. Tomten forøvrig blir et sameie mellom boligeierne, hvor bruk og vedlikehold etc. av 
dette området avtales av hensyn til de øvrige. Det vil si at det fastsettes formål i form av vedtekter 
i sameiet som setter grenser for bruk etc.  
 
 
FELLES KOSTNADER 
Felleskostnader for eksempel ytre vedlikehold, forsikringer, snømåking, plenklipp etc. fordeles etter 
sameiebrøk. Felleskostnader og beløp fastsettes av boligsameiet.  
 
 
VEDTEKTER 
Frem til sameiet er etablert benyttes Huseiernes Landsforbunds forslag som midlertidige 
vedtekter, se pkt. 13. Når sameiet er plassert kan disse fastsettes og endres i sameiermøter. Senere 
må vedtekter eller vedtektsendringer vedtas på sameiermøte med to tredjedels flertall.  
 
 

2. Miljø, energi og sikkerhet 
 

MILJØ 
Ved valg av materialer i boligen er det i størst mulig grad hensyntatt et miljømessig perspektiv. 
Det benyttes ikke tropiske treslag. Eventuelle allergifremkallende materialer er forsøkt unngått. Det 
benyttes miljøvennlige malinger.  

 

ENERGI 
Boligen oppføres iht. TEK 10. Dette innebærer blant annet strenge krav til varmeisolasjon og 
tetthet.  
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LYDISOLASJON 
Boligene bygges etter TEK 10’s krav til lyd og vibrasjoner mellom boenheter. Disse har som hensikt 
å sikre mulighet for arbeid, hvile, rekreasjon, søvn, konsentrasjon, kommunikasjon, god 
taleforståelse, oppfattelse av faresignaler og mulighet for orientering på en tilfredsstillende måte 
ut ifra forutsatt bruk.  

 

SIKKERHET 
Bygget bygges etter de sikkerhetsbestemmelser som myndighetene har pålagt. Dette gjelder 
blant annet brannsikkerhet, rømningsveier og elektriske anlegg.  

 

3. Utvendig anlegg 
 

FELLESANLEGG 
Kjøreveier og parkeringsplasser opparbeides og gruses. Andre områder tilsåes, dels beplantes og 
beholdes som naturtomt. Fremtidige utgifter og vedlikehold for dette deles eiendommene 
imellom.  

 

OVERVANNSHÅNDTERING 
Grusede flater bygges med fall slik at overvann renner til omkringliggende terreng eller til 
overvannssluk.  

 

VANN- OG SPILLVANNSLEDNINGER 
Vann- og spillvannsledninger blir tilknyttet offentlige ledninger. 

 

KABELFØRINGER 
Sterkstrøm, TV og tele-/dataledninger føres frem til ett punkt.  

   

RENOVASJON 
Det blir avsatt et område ute ved fellesområde/gjesteparkeringen for kildesortering/søppel-
beholdere. De 4 boenhetene får beholderløsning i.h.t. VESARS dimensjoneringstabell.   

 

POSTKASSER 
Det vil bli montert en postkasse for hver boenhet, samlet på fellesstativ ute. Plassering i samråd 
med postbud el.  

 

SKILT / HUSNUMMER 
Hver boenhet blir nødvendig skiltet for adressering.  

 

4. Bygningens konstruksjoner  
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FUNDAMENTER 
Bygget fundamenteres med armert betong i ringmur og støpt plate isolert mot mark.  

 

BÆREKONSTRUKSJONER 
Etasjeskiller i tre mellom etasjene.  

 

YTTERVEGGER 
Yttervegger bygges i bindingsverk med nødvendig isolasjon. Veggene utvendig har liggende 
kledning 19 x 148 dobbelfals 15 grad med hjørnekasser. Kledningen blir grunnet og malt ett strøk i 
farge 651 Lavgrå. Belistning/kanting rundt vinduene i samme panelfarge.  

 

BESLAG 
Utvendige beslag/takrenner leveres iht. illustrasjoner i farge antrasittgrå eller sort.  

 

TAKVERK OG TAKTEKKING 
Bærende takkonstruksjon. Åpen himling over stue og kjøkken. Taket tekkes med papptekking, slett 
variant i farge grå eller sort.  

 

INNERVEGGER 
Innvendige vegger bygges i tre med isolasjon og gipsplates på begge sider. Platene sparkles og 
males i lyse farger.    

 

REKKVERK 
Utvendig rekkverk på fremsiden i tre. Innvendig rekkverk rundt trapp i 2. etasje, stål/glass med tre 
håndløper.  

 

VERANDA 
Delvis overbygd veranda ut fra stue/kjøkken med skillevegg, over carport i trekonstruksjon med 
tilfarer og terrassegulv.  

 

TERRASSE 
Åpen terrasse i bakkant av 2. etasje med terrassegulv. 

 
 
TRAPPER 
Ingen trapp utvending. Innvendig iht. krav.  

 

5. Innredninger og overflater  
 

Det vises her til eget skjema i kapittel «9. Rombeskrivelse».   
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6. Ventilasjon / oppvarming   
 

Det leveres balansert ventilasjonsanlegg. Det leveres gulvvarme i 1. etasje soverom, vask/bad og 
entre, og i 2. etasje bad. Det leveres pipe med ildsted. Nordpeis Uno 5 med toppmontert stålpipe 
er en liten ovn med klassisk, moderne skandinavisk utseende som passer i de fleste hjem. 
Ovnsdøren har et automatisk låssystem som øker både sikkerhet og komfort. Effekt 3-6 kW. 
Nominell effekt 4 kW. Oppvaringsareal 40-90 m2. Vedlengde 30 cm.   

  

7. Dokumentasjon   
 
HUSEIERBOK/FDV-dokumentasjon 
Ved overtagelse av boligen vil hver kjøper få en fysisk eller elektronisk dokumentasjon med 
relevant informasjon om boligens materialer, utstyr etc. samt rettledning i bruk og vedlikehold.  

 

DRIFTSAVTALER 
Kjøper overtar ansvaret for boligen fra og med overleveringsdagen. Dette gjelder også tekniske 
innretninger og lignende som trenger drifts- og vedlikeholdsrutiner. BH anbefaler derfor at sameiet 
inngår avtaler eller finner systemer for dette:  

- Drift og vedlikehold av ventilasjon. 

- Brøyting, snømåking, gressklipping og annet stell av grøntanlegg. 

 

8. Diverse  
 

HEKSESOT 
Med dagens tette boliger og miljøvennlige malingsprodukter, kan det være fare for heksesot inne i 
boenhetene. Alle leiligheter bør derfor ventileres godt det første året, og man bør være forsiktig 
med bruk av gass og levende lys (vurder lystype). Det er ingen reklamasjon på dette.  

 

SVINNSPREKKER 
Det kan i løpet av det første året og eller i forbindelse med overganger til og fra fyringsperioder 
forekomme svinnsprekker og bevegelse i treverk. Denne bevegelsen er en naturlig endring og er 
ikke nødvendigvis en reklamasjon. Ta kontakt med TE for avklaring dersom dette skulle oppstå.  

 

FORBEHOLD 
Som følge av detaljprosjektering og/eller offentlige krav kan det forekomme endringer i forhold til 
prosjektbeskrivelse og prosjekt tegninger. Spesielt kan dette gjelde tekniske føringer og valg av 
løsninger. Romstørrelser kan også fravike noe.  
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9. Rombeskrivelse  
  

GULV 

 

VEGG 

 

HIMLING 

 

INNREDNING 

 

ANNET 

 

 

UTVENDIG 
BOD 

Betong Uisolerte 
yttervegger. 

Utvendig 
kledning.  

Uisolert tak.   Tallerkenlampe 
av type Carlott 
hvit LED i himling 
med bryter og 
stikkontakt.  

 

ENTRE 

Fliser 
Casalgrande 
Meteor Nero, 
30x30 cm i 
farge mørk grå.  

Hvitmalt          
enkel fotlist 
10x58 mm.  

 

Gipsplater, 
sparklet og 
malt i lyse 
farger. 

Enkel flat hvit 
belistning rundt 
dører. 

Gipsplater, 
sparklet og malt 
hvit.  

Hvit enkel 
taklist. 

 

 

Tretrapp i farge hvit 
med lysbeisede og 
lakkerte trinn.  Glass-
rekkverk opp til stue/ 
kjøkken.  

Elektrisk varme i 
gulv.  

Tallerkenlampe 
av type Carlott 
hvit LED i himling. 

 

 

SOVEROM 

Parkett 13 mm 
eik hvit 1-stavs 
av typen Boen.  

Hvitmalt           
enkel fotlist 
10x58 mm.  

Gipsplater, 
sparklet og 
malt i lyse 
farger. 

Enkel flat hvit 
belistning rundt 
dører og 
vinduer.  

Gipsplater, 
sparklet og malt 
hvit. 

Hvit enkel 
taklist. 

 

En meter Vario 
garderobeskap pr. 
soverom, 2 meter på 
hoved soverommet.   

Elektrisk varme i 
gulv på soverom 
1. etg.  

Tallerkenlampe 
av type Carlott 
hvit LED i himling. 

 

 

VASK/BAD 
1. ETG. 

Fliser Demireks 
Exil grey 
20x20 cm i 
farge grå.  

 

 

Fibo CF våt-
roms-plater, 
med mønster 
av hvite matte 
60x30 liggende 
fliser.   

Enkel flat hvit 
belistning rundt 
dører. 

Gipsplater, 
sparklet og malt 
hvit.  

100 cm hvitt høy-
glans baderoms-
møbel med servant 
og speil uten lys. 
Oras Safira ett-greps 
servant kran.  

Standard WC på 
gulv.  

Dusjvegger          
90x90 cm i herdet 
glass med utad og 
innad slående dører, i 
senket dusjsone. 
Armatur på vegg 
med garnityr.  

 

Elektrisk varme i 
gulv. 

Opplegg for 
vaskemaskin og 
kondensfri 
tørketrommel.  

Tallerkenlampe 
av type Carlott 
hvit LED i himling. 

 

 

 

INNVENDIG 
BOD 

Våtroms 
belegg i lys grå 
farge.   

 

 

 

 

 

Gipsplater, 
sparklet og 
malt i lyse 
farger. 

Enkel flat hvit 
belistning rundt 
dør. 

Gipsplater, 
sparklet og malt 
hvit. 

Hvit enkel 
taklist. 

 

 

Ventilasjonsanlegg 
og varmtvannstank.  

Sikringstavle 
Iboks m/jordfeil-
automater/ 
kurser.  

Vannskap. 

Lekkasjestopper. 

Tallerkenlampe 
av type Carlott 
hvit LED i himling. 
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GULV 

 

VEGG 

 

HIMLING 

 

INNREDNING 

 

ANNET 

 

STUE/ 
KJØKKEN 

Parkett 13 mm 
eik hvit 1-stavs 
av typen Boen.  

Hvitmalt          
enkel fotlist 
10x58 mm.  

 

 

 

 

 

Gipsplater, 
sparklet og 
malt i lyse 
farger. 

Enkel flat hvit 
belistning rundt 
dører og 
vinduer. 

Gipsplater, 
sparklet og malt 
hvit. Åpen skrå 
himling. 

Hvit enkel 
taklist. 

 

 

Sigdal kjøkken type 
Uno hvitt med 
stålhåndtak.  

2 stk. lysarmatur 
Mississipi.   

Oras Safira 
kjøkkenbatteri med 
avstengning til 
oppvaskmaskin.  

Laminat benkeplate 
30 mm med betong 
look og forsterket 
kantlist i plast.  

Hvit sokkel.  

Komplett kjøkken, 
med montering og 
hvitevarer.  

Glass-/tre rekkverk 
rundt trapp.  

Fullintegrerte 
hvitevarer av 
typen Siemens 
med integrert 
kombiskap, 
oppvaskmaskin, 
induksjonstopp 
og stekeovn.  

Slimline vifte fra 
Røros Metall for 
normalventilasjon. 

Komfyrvakt på 
kurs til platetopp.   

 

 

GANG 

Parkett 13 mm 
eik hvit 1-stavs 
av typen Boen.  

Hvitmalt        
enkel fotlist 
10x58 mm.  

Gipsplater, 
sparklet og 
malt i lyse 
farger. 

Enkel flat hvit 
belistning rundt 
dører. 

Gipsplater, 
sparklet og malt 
hvit.  

Hvit enkel 
taklist. 

 Tallerkenlampe 
av type Carlott 
hvit LED i himling. 

 

BAD              
2. ETG. 

Fliser Demireks 
Exil grey 
20x20 cm i 
farge grå.  

 

 

Fibo CF våt-
roms-plater, 
med mønster 
av hvite matte 
60x30 liggende 
fliser.  

Enkel flat hvit 
belistning rundt 
dør. 

Gipsplater, 
sparklet og malt 
hvitt.  

Hvit enkel 
taklist. 

 

60 cm hvitt høyglans 
baderomsmøbel med 
servant og speil uten 
lys. Oras Safira ett-
greps servant kran.  

Standard WC på 
gulv.  

Dusjvegger           
90x90 cm i herdet 
glass med utad og 
innad slående dører, i 
senket dusjsone. 
Armatur på vegg 
med garnityr.  

Elektrisk varme i 
gulv.  

Tallerkenlampe 
av type Carlott 
hvit LED i himling. 

 

 

 

 

TERRASSE 

Impregnert 
terrassegulv. 

    

 

ANNET: Det leveres trespeilede hvite innvendige DDF-dører av typen P3 str. 90 x 210 cm, 1 stk. utvendig hvit 
boddør av type TUN 108 str. 99x209 cm, og 1 stk. inngangsdør hvit av type TUN 353 str. 99x209 cm, utelys av 

type Trio Mini Griffit og dbl. stikk ved inngangsdør og 1 stk. utekran. 
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10. Situasjonskart 
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11. Illustrasjoner 
 

Bildene nedenfor er kun ment som illustrasjoner og kan vise forhold som ikke er i samsvar med 
leveransen slik som møblering, materiellflater, innredninger, fargevalg, bygningsmessige detaljer, 
detaljer på fellesarealer, beplantning etc. 

  

   

 

Fasade mot fremsiden, 
mot Nordbyveien.  

Fasade mot baksiden.  
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Fra stue mot trivelig 
kjøkkenkrok i 2. etasje.  

Flott hoved soverom i 
2. etasje med utgang 
til deilig terrasse på 
baksidens bakkeplan.   

Flott stue i 2. etasje med 
utgang til stor balkong 
på fremsiden.  
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12. Arkitekttegninger 

 

 

 

 

 

Plantegning av boligens 1. etasjer.    

 

 

Plantegning av boligens 2. etasjer.    
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13. Sameiets midlertidige vedtekter 
 

 

VEDTEKTER 

FOR SAMEIET NORDBYVEIEN 9-11 
 

     

Vedtatt i årsmøte 

Den 18.04.2018 

i medhold av lov om eierseksjoner 

16. juni 2017 nr. 65 

 

 

 

1.  NAVN OG OPPRETTELSE 
 

Sameiets navn er Nordbyveien 9-11, og har gårdsnummer 2005 og bruksnummer 249 i 
Larvik kommune. Sameiet ble opprettet ved seksjoneringsbegjæring tinglyst 05.02.2018. 

Sameiet består av 4 boligseksjoner.  

 

2.  DISPOSISJONSRETTEN OVER SEKSJONENE 
 

2.1. Bebyggelsen og tomten 
Seksjonseierne er sameiere i bebyggelsen og tomten i eierseksjonssameiet. Eierne har 
enerett til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen. Seksjonen kan ikke skilles ut fra 
sameiet. For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som uttrykker seksjonseierens 
forholdsmessige eierandel i sameiet.  

Tomten og alle deler av bebyggelsen som ikke etter seksjoneringen omfattes av 
bruksenhetene, er fellesarealer. 

Beboere i Nordbyveien 5 og 7 A og B har kjøre rett på veien gjennom tomten.  
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2.2.  Begrensninger i muligheten til å kjøpe boligseksjoner 
 Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme 

eierseksjonssameie. 

 
2.3. Seksjonseierens rettslige disposisjonsrett 
 Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensningene som følger av 

sameieforholdet, eierseksjonsloven og disse vedtektene. Seksjonseieren kan fritt selge, 
pantsette og leie ut sin egen seksjon. Seksjonseieren kan også påhefte seksjonen servitutter, 
forkjøpsretter eller andre løsningsretter og foreta andre rettslige disposisjoner over 
seksjonen. 

Sameiets styre skal underrettes om alle overdragelser og leieforhold. 

 

2.4. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesareal 
 Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. 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.  

Dersom årsmøtet ikke har truffet vedtak om bruken, bestemmer styret hvordan 
fellesarealene skal brukes. Årsmøtet kan vedta og endre ordensregler med vanlig flertall av 
de avgitte stemmer. Seksjonseierne plikter å følge de til enhver tid gjeldende ordensregler. 

En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider 
i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret 
anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.  

[Her bør man sette inn sameiets eventuelle beslutning om ladepunkt]. 

Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade 
eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte. 

Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet. En endring av bruksformålet krever 
reseksjonering. 

Det kan ikke knyttes slik enerett til arealer som andre seksjonseiere trenger tilgang til, eller 
arealer som etter plan- og bygningsloven er avsatt til felles uteoppholdsareal. 

 

2.5. Parkering og andre tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne 
En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er 
nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte 
funksjonsevne. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn. 
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2.6. Dyrehold 
Dyrehold er tillatt. Dyreholdet må ikke være til sjenanse for de øvrige brukerne av 
eiendommen. 

Sameiet kan likevel forby dyrehold i vedtektene eller ordensreglene. Har sameiet forbudt 
dyrehold kan seksjonseieren likevel holde dyr dersom gode grunner taler for det og 
dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. 

 

3. FELLESKOSTNADER 
 

 Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er 
felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken. 
Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den enkelte 
bruksenhet eller etter forbruk. 

Dersom de seksjonseierne som berøres, uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene 
fastsettes en annen fordeling enn den som følger av første ledd. 

Den enkelte seksjonseieren skal betale et akontobeløp som fastsettes av seksjonseierne på 
årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan også 
dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på 
eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning. Endring av akontobeløp kan 
tidligst tre i kraft etter en måneds varsel. 

Styret skal påse at alle felleskostnadene blir dekket av sameiet etter hvert som de forfaller, 
slik at man unngår at kreditor gjør krav gjeldende mot de enkelte seksjonseiere for 
seksjonseiernes felles forpliktelser. 

En seksjonseier som har betalt mer i felleskostnader enn det som følger av første eller tredje 
ledd, har krav på å få tilbake det som er betalt for mye. 

Inntekter av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles 
mellom seksjonseierne etter sameiebrøken. Dersom inntektene fordeles på annen måte, må 
dette følge av en bestemmelse i vedtektene som alle seksjonseierne uttrykkelig har sagt seg 
enig i. 

 Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameiebrøk. 

 

4.  PANTERETT FOR SEKSJONSEIERENS FORPLIKTELSER 
 

De andre seksjonseierne har 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 på det tidspunktet tvangsdekning besluttes 
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gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at 
det har kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning. 

Panteretten faller bort dersom det ikke senest to år etter at pantekravet skulle ha vært 
betalt, kommer inn en begjæring til namsmyndigheten om tvangsdekning, eller dersom 
dekningen ikke gjennomføres uten unødig opphold. 

Panterett etter denne paragrafen kan gjøres gjeldende av styret og seksjonseiere som har 
dekket mer enn sin del, jf. punkt 3 femte ledd. 

 

5. VEDLIKEHOLD 
 

5.1. Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten 
Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre 
bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. 
Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten. 

Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som 

a) inventar 

b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker 

c) apparater, for eksempel brannslukningsapparat 

d) skap, benker, innvendige dører med karmer 

e) listverk, skillevegger, tapet 

f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk 

g) vegg-, gulv- og himlingsplater 

h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring 

i) vinduer og ytterdører. 

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås. 

Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder 
også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten. 

Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt i 
annet, tredje og fjerde ledd, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører. 

Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende 
veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner. 
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Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel 
skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk. 

Seksjonseier er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr, og at 
dette fungerer og er i forskriftsmessig stand. 

Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert 
reparasjoner og utskiftning, etter denne bestemmelsen. Denne plikten gjelder selv om 
vedlikeholdet skulle ha vært utført av den tidligere seksjonseieren. 

 

5.2.  Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m. 
Sameiet skal holde fellesarealer og felles installasjoner forsvarlig ved like. 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 seksjonseierens vedlikeholdsplikt etter 5.1. Vedlikeholdsplikten omfatter også 
reparasjon og utskifting når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader. 

Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik 
som rør, ledninger og kanaler. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom 
bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. 
Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og 
kontrollere installasjoner som nevnt i første og annet punktum. Kontroll og arbeid i 
bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig 
ulempe for seksjonseieren eller andre brukere. 

Hvis sameiet ikke vedlikeholder fellesarealene i samsvar med første og annet ledd, og det 
mangelfulle vedlikeholdet står i fare for å påføre eiendommen skade eller ødeleggelse, kan 
en seksjonseier utføre vedlikeholdet selv. Seksjonseieren kan i slike tilfeller kreve å få sine 
nødvendige utgifter dekket på samme måte som andre vedlikeholdskostnader, jf. punkt 3. 
Før seksjonseieren starter et slikt vedlikehold, skal de øvrige seksjonseierne varsles i rimelig 
tid. Varsel kan unnlates dersom det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å unnlate 
å varsle. 

 

5.3. Bygningsmessige arbeider 
Utskifting av vinduer og ytterdører, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning, 
endring av utvendige farger eller lignende, skal skje etter en samlet plan vedtatt av 
årsmøtet. Skal slikt arbeid utføres av seksjonseierne selv, må det kun skje etter forutgående 
godkjenning av styret. 

Tilbygg/påbygg og andre endringer av bebyggelsen som etter vedtektenes punkt 7.10 og 
eierseksjonsloven krever årsmøtets samtykke, må ikke igangsettes før samtykke er gitt. 
Dette gjelder selv om bygningsmyndighetene har gitt tillatelse til igangsettelse. Søknad eller 
melding til bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes.  
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5.4. Seksjonseierens erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold 
En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten etter 5.1, skal erstatte tap dette 
påfører andre seksjonseiere. Seksjonseieren skal likevel ikke erstatte tapet dersom han eller 
hun kan sannsynliggjøre at det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en hindring utenfor hans 
eller hennes kontroll og det ikke er rimelig å forvente at seksjonseieren skulle ha regnet med 
hindringen, overvunnet den eller unngått følgene av den. 

Dersom det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en tredjeperson som seksjonseieren har valgt 
til å utføre vedlikeholdet, er seksjonseieren ikke erstatningsansvarlig hvis seksjonseieren kan 
sannsynliggjøre at det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en hindring også utenfor 
tredjepersonens kontroll, og det ikke er rimelig å forvente at tredjepersonen skulle ha 
regnet med hindringen, overvunnet den eller unngått følgene av den. 

En seksjonseier er erstatningsansvarlig for indirekte tap som det mangelfulle vedlikeholdet 
har påført en annen seksjonseier, men bare når seksjonseieren har vært uaktsom. 

Ved eierskifte er den nye eieren bare ansvarlig for den delen av tapet som skyldes 
mangelfullt vedlikehold i sin eiertid. 

Dersom seksjonseierens mangelfulle vedlikehold fører til skade på bygninger, fellesarealer 
eller annet som sameiet skal vedlikeholde og utbedre etter 5.2 første og annet ledd, er 
seksjonseieren erstatningsansvarlig etter denne bestemmelsen. 

 

5.5. Sameiets erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold 
Hvis sameiet ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt etter 5.2, skal det erstatte tap dette påfører 
seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene. Sameiet skal likevel ikke erstatte tapet 
dersom sameiet kan sannsynliggjøre at det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en hindring 
også utenfor sameiets kontroll, og det ikke er rimelig å forvente at sameiet skulle ha regnet 
med hindringen, overvunnet den eller unngått følgene av den. 

Dersom det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en tredjeperson som styret har valgt til å 
utføre vedlikeholdet, er sameiet ikke erstatningsansvarlig hvis sameiet kan sannsynliggjøre 
at det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en hindring også utenfor tredjepersonens kontroll, 
og det ikke er rimelig å forvente at tredjepersonen skulle ha regnet med hindringen, 
overvunnet den eller unngått følgene av den. 

Sameiet er erstatningsansvarlig for indirekte tap som sameiets mangelfulle vedlikehold har 
påført en seksjonseier, men bare når sameiet har opptrådt uaktsomt. 

Kravet om erstatning rettes mot styret. Fører erstatningskravet frem, er kostnaden en 
felleskostnad for sameiet. 

 

5.6. Fellesregler om omfanget av erstatning 
Ansvaret etter 5.4 og 5.5 første og annet ledd omfatter ikke indirekte tap. Som indirekte tap 
regnes tap i næring, tap som følge av skade på annet enn bruksenheten og vanlig tilbehør til 
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denne, og tap som følge av at bruksenheten eller deler av denne ikke kan 
brukes, for eksempel tapte leieinntekter. Utgifter til erstatningsbolig for brukere av en 
boligseksjon er likevel ikke indirekte tap. 

Ansvaret etter 5.4 eller 5.5 gjelder bare tap den ansvarlige med rimelighet kunne regne med 
som en mulig følge av det mangelfulle vedlikeholdet. 

Dersom den seksjonseieren som er påført skaden, ikke begrenser tapet sitt gjennom 
rimelige tiltak, må eieren selv bære den delen av tapet som kunne vært unngått. 

Erstatningsansvaret kan reduseres dersom det vil virke urimelig for den ansvarlige. Ved 
vurderingen skal det legges vekt på tapets størrelse sammenlignet med det tap som 
vanligvis oppstår i lignende tilfeller, og forholdene ellers. 

For skader som en seksjonseier er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring 
benyttes så langt den rekker, inkludert mulig egenandel, før sameiets forsikring benyttes. 
Hvis sameiets forsikring benyttes skal den som er erstatningsansvarlig betale forsikringens 
egenandel. Bestemmelsen gjelder også når skaden er forårsaket av noen av seksjonseierens 
husstand eller personer som seksjonseieren har gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin 
seksjon til.  

 

5.7. Krav mot tidligere avtalepart 
En seksjonseier eller sameiet kan gjøre krav etter 5.4 og 5.5 og andre misligholds krav 
gjeldende mot en tidligere avtalepart som har inngått avtalen som ledd i 
næringsvirksomhet. Første punktum gjelder bare i den utstrekning den ansvarlige etter 5.4 
eller 5.5 kan gjøre krav gjeldende mot den tidligere avtaleparten. 

 

6. MISLIGHOLD 
 

6.1. Pålegg om salg av seksjonen 
Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan 
styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 38. Kravet om 
advarsel gjelder ikke i de tilfellene det kan kreves fravikelse etter eierseksjonsloven § 39. 
Advarselen skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. 
Et pålegg om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved 
tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en fastsatt frist. Fristen skal ikke settes 
kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt. 
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6.2. Fravikelse av bruksenheten (utkastelse) 
Hvis seksjonseierens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 
eiendommen, eller seksjonseierens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for 
eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksenheten etter 
tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf. eierseksjonsloven § 39. En begjæring om fravikelse 
kan settes frem tidligst samtidig med at det gis pålegg etter eierseksjonsloven § 38 om salg. 
Begjæringen settes frem for tingretten. Dersom det innen fristen etter 
tvangsfullbyrdelsesloven § 13-6 reises innvendinger mot fravikelsen som ikke er klart 
grunnløse, skal begjæringen om fravikelse ikke tas til følge uten behandling ved 
allmennprosess. 

Etter reglene i bestemmelsen her og eierseksjonsloven § 39, kan det også kreves fravikelse 
overfor en bruker som ikke er seksjonseier. 

 

7. ÅRSMØTET 
 

7.1. Årsmøtets myndighet. Mindretallsvern 
 Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet. 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. 

 

7.2. Ordinært årsmøte 
 Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle 

seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes 
behandlet. 

 

7.3. Ekstraordinært årsmøte 
 Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to 

seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig 
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 

 

7.4. Innkalling til årsmøte 
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 skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. I 
vedtektene kan det bestemmes at innkallingen i stedet eller i tillegg skal skje på annen måte. 
Seksjonseiere som ikke selv bruker bruksenheten, har i alle tilfeller krav på skriftlig 
innkalling. 
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Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet 
kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to 
tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. 

Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i 
innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen etter 7.2. 

 

7.5. Saker årsmøtet skal behandle 
Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet. 

Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet 

a) behandle styrets årsberetning 

b) behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår 

c) velge styremedlemmer. 

Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært 
årsmøte sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten 
være tilgjengelige i årsmøtet. 

 

7.6. Saker årsmøtet kan behandle 
Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte etter 7.5 annet ledd, kan 
årsmøtet bare ta beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet i samsvar med 
7.4 fjerde ledd. Hvis alle seksjonseierne er til stede på årsmøtet og stemmer for det, kan 
årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i 
innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre 
forslag som er fremsatt i møtet. 

 

7.7. Hvem som kan delta på årsmøtet 
Alle seksjonseierne har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. 
Ektefelle, samboer eller et annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har 
rett til å være til stede og til å uttale seg. 

Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til 
stede på årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til 
stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall. 

En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. 
Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å 
uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det. 
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7.8. Ledelse av årsmøtet 
Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. 
Møtelederen behøver ikke å være seksjonseier. 

 

7.9. Inhabilitet 
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 (pålegg om salg) og 39 (utkastelse) som er 
rettet mot en selv eller ens nærstående. 

Første ledd gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig. 

 

7.10. Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet. Særlige begrensninger i årsmøtets 
myndighet. 
Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke andre 
flertallskrav er fastsatt i loven eller vedtektene. Vedtektene kan ikke fastsette strengere 
flertallskrav enn det som er fastsatt i loven. 

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 og vedlikehold i det aktuelle sameiet 

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 annet ledd annet 
punktum. 
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7.11. Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak 
Tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes 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. Hvis tiltaket fører med seg 
økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de 
årlige felleskostnadene, kreves det et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene 
på årsmøtet. 

Hvis tiltak etter første ledd 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. 

 

7.12. Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere 
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 vesentlige deler av eiendommen 

b) oppløsning av sameiet 

c) tiltak som medfører en 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 seksjonseierne. 

 

7.13. Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet 
På årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall stemmer.  

Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, 
avgjøres saken ved loddtrekning. 

 

7.14. Protokoll fra årsmøtet 
 Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle 

beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av 
årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver 
tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne. 

 Protokollen skal inneholde navn på alle som er til stede, eventuelt hvor mange seksjonseiere 
som er representert ved fullmektig. Den kan også inneholde referat av innleggene på 
årsmøtet. Ved avstemninger som krever samtykke fra den det gjelder bør det redegjøres for 
hvem som har gitt samtykke. 
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8. STYRET 
 

8.1. Plikt til å ha et styre. Styrets sammensetning 
 Sameiet skal ha et styre. Styret skal ha en leder. Styret skal ha tre medlemmer.  

I sameier med åtte eller færre seksjoner kan det, dersom alle seksjonseierne uttrykkelig har 
sagt seg enige i det, fastsettes i vedtektene at alle seksjonseierne skal være medlemmer av 
styret. Det skal da utpekes en representant som styremedlem for seksjonseiere som ikke er 
en myndig fysisk person, og for seksjoner som har flere eiere.  

 

8.2. Valg av styret, tjenestetid og vederlag 
Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen skal 
velges særskilt. Bare myndige personer kan være styremedlemmer. Vedtektene kan 
fastsette at bare fysiske personer skal kunne velges som styremedlem. Om andre enn fysiske 
personer kan velges til styremedlem, kan dette bare skje ved at det velges en utpekt 
representant for vedkommende. 

Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. Årsmøtet 
skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene. 

Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er ute. 
Styret skal ha et rimelig forhåndsvarsel om fratredelsen. Årsmøtet kan med vanlig flertall 
beslutte at et medlem av styret skal fratre. 

 

8.3. Styremøter 
Styrelederen skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs. Et styremedlem eller 
forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. 

Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt 
noen nestleder, skal styret velge en møteleder. 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. 
Beslutninger kan 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. 

Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal 
undertegne protokollen. Protokollen skal angi tid og sted for møtet, hvem som deltok, hvem 
som var møteleder, hvilke saker som ble behandlet, hva som ble besluttet, og hvem som 
eventuelt stemte imot beslutningene. Den enkelte seksjonseier har ikke krav på å 
gjennomgå protokollen.  
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8.4. Styrets oppgaver 
 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. 

 

8.5. Styrets beslutningsmyndighet. Mindretallsvern. 
 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. 

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. 

 

8.6. Inhabilitet 
 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. 

 

8.7. Styrets representasjonsadgang og ansvar 
 Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i saker 
som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å gjennomføre 
beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers angår 
fellesareal og fast eiendom. Styret kan også gjøre gjeldende krav seksjonseierne har mot 
utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved fellesarealene eller forsinket 
ferdigstillelse av disse.  

Styrelederen kan saksøke og saksøkes med bindende virkning for alle seksjonseierne i saker 
som nevnt i første ledd første og annet punktum. Er det ikke valgt styreleder, kan ethvert 
styremedlem saksøkes med samme virkning. 

Har styret eller styremedlemmene overskredet sin myndighet, er avtale med tredjeperson 
ikke bindende for seksjonseierne dersom de kan godtgjøre at tredjepersonen innså eller 
burde innse at myndigheten ble overskredet, og det derfor ville være uredelig å påberope 
seg avtalen. 

 

9. FORRETNINGSFØRER 
 

9.1. Ansettelse eller engasjement av forretningsfører 
Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at sameiet skal ha en forretningsfører. 
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Om vedtektene ikke bestemmer noe annet, er det styrets oppgave å ansette 
eller engasjere forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres 
lønn eller godtgjørelse, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt å avslutte 
engasjementet. 

En ansettelse av en forretningsfører kan bare skje med en oppsigelsesfrist som ikke må 
overstige seks måneder. Med to tredjedels flertall av stemmene på årsmøtet kan årsmøtet 
beslutte at en avtale om forretningsførsel gjøres uoppsigelig fra sameiets side for et lengre 
tidsrom, men ikke for mer enn fem år. 

 

9.2. Forretningsførerens beslutningsmyndighet og representasjonsrett 
Styret kan delegere deler av sin kompetanse til å ta beslutninger etter punkt 8.5. til 
forretningsføreren. Forretningsføreren kan bare utøve sin beslutningsmyndighet innenfor 
rammene av hva som er delegert fra styret. 

I saker som gjelder vanlig vedlikehold og drift, kan forretningsføreren representere 
seksjonseierne på samme måte som styret. 

Forretningsføreren 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. 

 

9.3. Inhabilitet 
 Forretningsføreren kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 
forretningsføreren selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller 
økonomisk særinteresse i. 

 

10. REGNSKAP OG REVISJON 
 

10.1. Plikt til å føre regnskap  
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Styret skal legge frem 
regnskapet for det forrige kalenderåret på det ordinære årsmøtet. 

 

10.2. Plikt til å ha revisor 
Årsmøtet kan med vanlig flertall av de avgitte stemmene vedta at sameiet skal ha en revisor 
som er valgt av årsmøtet. 

Årsmøtet velger revisor. Revisoren tjenestegjør inntil annen revisor er valgt. 

Dersom sameiet har statsautorisert eller registrert revisor, gjelder bestemmelsene i 
revisorloven så langt de passer. 
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11. ENDRINGER I VEDTEKTENE 
 

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de 
avgitte stemmer, med mindre eierseksjonsloven stiller strengere krav. 

 
12. FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER 

 

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16. 
juni 2017 nr. 65.  
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14. Oversiktskart med offisiell adresse 
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15. Seksjoneringstegninger 
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