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Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev

Kommune: 3033 - ULLENSAKER

Gårdsnummer:

Bruksnummer:

132

303

Utskriftsdato/klokkeslett: 14.02.2020  kl. 10:02

Produsert av: Nina E Skoglund

Attestert av: Ullensaker kommune

Orientering om matrikkelbrev

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet

For matrikkelenhet:

www.kartverket.no/matrikkelbrev

Matrikkelbrevet er hjemlet i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikkellova) av 17. juni 2005. Etter definisjonen i matrikkellovens § 3 d) er 
matrikkelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato.

Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på 
fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan 
også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre 
innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis.

For utfyllende informasjon:
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Matrikkelenhet
Matrikkelenhetstype: Grunneiendom
Bruksnavn:
Etableringsdato: 13.03.2019
Skyld: 0
Er tinglyst: Ja
Har festegrunner: Nei
Er seksjonert: Nei

Arealrapport
Tekst Areal (m2) Kommentar
Beregna areal for 132 / 303 5 133,5

Eierforhold

Tinglyste eierforhold
AndelRolle Status Føds.d./org.nr Navn AdresseBruksenhet
1 / 1914280141Hjemmelshaver Stensberggata 27

170 OSLO

Forretninger
Forretningsdato Matrikkelføringsdato SignaturTinglysingsstatus TinglysingsstatusdatoForretningstype Årsak til feilretting

01.01.2020 01.01.2020 smatmyndTinglyst 01.01.2020

Omnummerert til: 3033 - 132/303
Omnummerert fra: 0235 - 132/303

Omnummerering

17.12.2018 17.12.2018 alipmiriTinglyst 15.03.2019

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 0235 - 132/275 -5 133,5

Mottaker 0235 - 132/303 5 133,5

Oppmålingsforretning
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Oversiktskart for 132 / 303 Målestokk 1:2 000

EUREF89 UTM Sone 32

N
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Teig 1 (Hovedteig)

132 / 303

Målestokk 1:1 000

EUREF89 UTM Sone 32

N
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Areal og koordinater
Areal: 5 133,5 Arealmerknad: 

Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32 Nord: 6668845 Øst: 619940

Ytre avgrensing

Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

1 6668788,58 619912,79 Ikke spesifisert

10,73

Offentlig godkjent grensemerke

Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 10

2 6668798,25 619908,14 Ikke spesifisert

6,95

Offentlig godkjent grensemerke

Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 10

3 6668804,87 619906,01 Ikke spesifisert

41,20

Offentlig godkjent grensemerke

Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 10

4 6668845,07 619897,01 Ikke spesifisert

6,88

Offentlig godkjent grensemerke

Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 10 6,00

5 6668850,73 619900,23 Ikke spesifisert

105,93

Offentlig godkjent grensemerke

Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 10

6 6668877,77 620002,65 Ikke spesifisert

6,62

Offentlig godkjent grensemerke

Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 10 7,00

7 6668875,52 620008,62 Ikke spesifisert

25,12

Offentlig godkjent grensemerke

Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 10

8 6668852,82 620019,37 Ikke spesifisert

4,51

Offentlig godkjent grensemerke

Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 10 2,50

9 6668849,32 620017,60 Ikke spesifisert

9,59

Offentlig godkjent grensemerke

Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 10

10 6668846,32 620008,49 Ikke spesifisert

18,23

Offentlig godkjent grensemerke

Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 10

11 6668839,77 619991,48 Ikke spesifisert

42,77

Offentlig godkjent grensemerke

Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 10 -220,00

12 6668820,19 619953,53 Ikke spesifisert

18,75

Offentlig godkjent grensemerke

Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 10

13 6668808,62 619938,77 Ikke spesifisert

30,26

Offentlig godkjent grensemerke

Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 10

Grensepunkt / Grenselinje
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Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

14 6668788,36 619916,29 Ikke spesifisert

4,28

Offentlig godkjent grensemerke

Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 10 2,00

Side 6 av 614.02.2020 10.02 Matrikkelbrev for 3033 - 132 / 303



1 

 

 

Nedenstående vedtekter er et foreløpig utkast til vedtekter utarbeidet av utbygger/selger/forretningsfører i 

forbindelse med salg av seksjoner i prosjektet. Utkastet må således oppfattes som en overordnet ramme, og 

kan bli betydelig endret i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet, som følge av kommunale 

reguleringsbestemmelser, kommunens behandling av seksjoneringssøknad, fradeling av matrikler, endret 

organisering m.v. Det tas uttrykkelig forbehold om hvordan eiendommene blir oppdelt, størrelsen på sameiet 

herunder oppdeling i antall eierseksjoner, og organisering av parkerings- og utomhusarealene. Det vises for 

øvrig til de forbehold som er tatt inn i prospekt/salgsmateriell. Vedtektene fastsettes av utbygger før 

overlevering. 

 

 

 

 

V E D T E K T E R 
 

for 

 

Kløvertunet sameie Hus E,  

(org. nr. <organisasjonsnummer>) 

 

Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet, sist endret på årsmøtet <dato>. 

 

 

1. Navn 

 

1-1  Navn og opprettelse 

Sameiets navn er Kløvertunet sameieHus E. Sameiet er opprettet ved tinglyst seksjoneringsvedtak.  

 

1-2 Hva sameiet omfatter 

Sameiet består av 53 boligseksjoner på eiendommen gnr. 132, bnr. 303 i Ullensaker kommune.  

 

Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, samt eventuelt en eller flere seksjonerte tilleggsdeler. Hoveddelen 

består av en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning, med egen inngang.  

 

Sameiebrøken er seksjonseiers forholdsmessige eierandel i sameiet. Sameiebrøken fremgår av tinglyst 

seksjoneringssøknad. 
 
Sameiebrøken bygger på hoveddelens BRA areal. Balkonger/terrasser/uteareal er ikke med i hoveddelenes BRA. 

Bruksareal fra tegning kan avvike og kan ikke legges til grunn for enhetens faktiske areal. 

De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal. 

 

 

2.  Rettslig disposisjonsrett 

 

2-1 Rettslig disposisjonsrett 

(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensninger som følger av sameieforholdet og 

eierseksjonsloven. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon.  

 

(2) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Ved eierskifte betales et 

eierskiftegebyr til forretningsfører for sameiet. 

 

(3) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner. Dette gjelder ikke for kjøp og erverv 

av fritidsboliger, erverv ved ekspropriasjon, arv eller forskudd på arv til livsarving eller en kreditors erverv for å 

redde en fordring som er sikret med pant i en seksjon. Borettslag, staten, fylkeskommuner, kommuner samt 

selskaper og organisasjoner som eies eller kontrolleres av staten, en fylkeskommune eller en kommune, og som 

har til formål å skaffe boliger, kan erverve flere seksjoner. Det samme gjelder institusjoner eller 

sammenslutninger med samfunnsnyttig formål som har til formål å skaffe boliger, eller en arbeidsgiver som skal 

leie ut seksjonene til sine ansatte. 
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(4) Eierseksjonsloven § 23 er ikke til hinder for at utbygger beholder eierskapet til flere enn to seksjoner, 

herunder knyttet til Eie til leie-konseptet. 

 

 

3. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealer  

 

3-1 Rett til bruk 

(1) 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. 

 

(2) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en 

urimelig eller unødvendig måte. 

 

(3) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet.  

  

(4) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer og fellesanlegg uten 

godkjenning fra styret/årsmøtet. Dette omfatter slikt som installasjoner på fellesarealer, herunder 

oppsetting/montering av parabolantenne, varmepumpe, markise o.l. 

 

(5) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr nåværende eller tidligere seksjonseiere har montert, 

slik som sol/vindavskjerming, fliser og innglassinger, skal ved rehabilitering og andre felles tiltak belastes den 

seksjon installasjonen tilhører. 

 

3-2  Ordensregler 

(1) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.  

 

(2) Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. 

 

 

4. Parkering, boder og fellesutomhusområder. 
 

 

Parkeringsplasser og boder for seksjonseiere i sameiet er beliggende på gnr. 132 bnr. 

303(«Parkeringseiendommen»). Parkeringseiendommen vil bli fradelt som anleggseiendom, egen 

volumeiendom. Seksjonseiere som har rett til parkeringsplass og bod i Parkeringseiendommen får rettigheten 

sikret ved tinglyst realandel i Kløvertunet garasjesameie. Seksjonseier blir etter dette sameier i Kløvertunet 

garasjesameie og må forholde seg til de til enhver tid gjeldende budsjett og vedtekter for dette sameiet. 
 

Samtlige seksjoner eier en ideell andel i felles utomhusområder på reguleringsfelt Felt B3 beliggende på, gnr. 

132  bnr. 303 Området er felles grønt, lek og friarealer for alle enheter/matrikler innenfor reguleringsfelt B3. Det 

er planlagt at alle seksjonseiere får rettigheten sikret ved tinglyst realandel i Kløvertunet driftssameie.  

Kløvertunet driftssameie vil ha egne vedtekter som regulerer forholdet mellom eierne. 

 

Felles infrastruktur (veier, rør) og diverse felles grøntområder m.m. for hele Vestbyen er beliggende på gnr. 132 

bnr. 275. Ansvaret for drift og vedlikehold ivaretas av Vestbyen Velforening. Det er pliktig medlemsskap i 

foreningen. Det er planlagt at alle seksjonseiere får rettigheten sikret ved tinglyst realandel i Vestbyen 

Velforening.  

 

Felleskostnader knyttet til drift og vedlikehold av Parkeringseiendommen, felles utomhus for Felt B3 og felles 

infrastruktur m.m. for Vestbyen kreves inn av Kløvertunet garasjesameie, Kløvertunet driftssameie og Vestbyen 

Velforening. 

 

Eierandeler tinglyst på den enkelte seksjoner kan ikke selges eller på annen måte løsrives fra den enkelte 

seksjon, dog slik at parkeringsplass kan selges til andre seksjonseiere/leilighetseiere innenfor prosjektet 

Vestbyen.  

 

5. Vedlikehold 

 

5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten 
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(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 eventuelle 

tilleggsdeler. Seksjonseiernes vedlikeholdsplikt omfatter slikt som 

 

a) inventar 

 

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

 

c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat 

 

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.  

 

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt ovenfor, men ikke 

utskiftning av sluk, vinduer og ytterdører. Seksjonseieren er likevel ansvarlig for utskiftning av ødelagte 

vindusruter, med unntak av nødvendig utskiftning av isolerglass.   

 

(3) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på 

balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.  

 

(4) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr.  

 

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner 

og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner. 

 

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av 

uvær, innbrudd eller hærverk. 

 

(7) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter seksjonseieren 

straks å sende skriftlig varsel til styret. 

 

(8) Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og 

utskiftning i henhold til denne bestemmelse. Denne plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle vært utført av 

den tidligere seksjonseieren.  

 

(9) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører andre seksjonseiere, jf. 

eierseksjonsloven § 34. 

 

5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m. 

(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen 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 seksjonseiers vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og 

utskiftning når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader. 

 

(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør, 

ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner 

gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets 

vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer. 
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(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av 

isolerglass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende 

veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av 

varmekabler.  

 

(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere 

installasjoner som nevnt i andre ledd. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og 

gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.  

 

(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører seksjonseierne gjennom 

skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.  

   

6. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform 

 

6-1 Felleskostnader 

 

(1) Kostnader med eiendommen og kostnader til drift av Kløvertunet driftssameie og Vestbyen Velforening 

som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom 

seksjonseierne med 30 prosent av utgiftene med like store beløp på hver seksjon, mens øvrige 70 prosent av 

utgiftene fordeles på hver seksjon etter sameiebrøken. Det gjelder ikke bredbånd/TV som skal fordeles med like 

store beløp på hver seksjon. Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den 

enkelte bruksenhet eller etter forbruk. 

 

(2) Dersom de seksjonseierne som berøres uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene fastsettes en annen 

fordeling enn det som følger av (1). 

 

6-2 Betaling av felleskostnader 

Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver måned 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 framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt 

slik avsetning.  

 

6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse 

De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av 

sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens §  

31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens 

grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle 

ha vært betalt etter at det er kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.   

   

6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad 

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

 

7. Pålegg om salg og fravikelse - mislighold 

  

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 og brudd på ordensregler.  

  

7-2 Pålegg om salg 

Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge 

vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 38. Advarselen skal opplyse om at vesentlig 

mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt  

 

7-3 Fravikelse 

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 tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. 

 

8.  Styret og dets vedtak 
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8-1 Styret - sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag 

(1) Sameiet skal ha et styre. Styret skal ha en leder. Styret skal ha 3-5 medlemmer og inntil 3 varamedlemmer.  

 

(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. Varamedlemmer velges for 

ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. 

Fra styret i boligsameie skal det velges to representanter til styret for Kløvertunet Garasjesameie og Kløvertunet 

driftssameie, og kandidat for styret i Vestbyen velforening. 

(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene.  Styrelederen skal velges særskilt. 

Styret velger nestleder blant sine medlemmer.  

 

(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene for foregående styreperiode. Styret 

bestemmer fordelingen av vederlaget. 

 

8-2 Styremøter 

(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan 

kreve at styret sammenkalles. 

 

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal 

styret velge en møteleder. 

 

(3) 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 stemmene. 

 

(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal undertegne protokollen. 

  

8-3 Styrets oppgaver 

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggen-

der i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.  

 

8-4 Styrets beslutningsmyndighet 

(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 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. 

 

8-6 Styrets representasjonsadgang 

(1) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap. 

 

(2) 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 

seksjonseiere har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved fellesarealene eller forsinket 

ferdigstillelse av disse.  

 

9.  Årsmøtet 

 

9-1 Årsmøtets myndighet. Mindretallsvern. 

(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. 
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9-2 Tidspunkt for årsmøtet 

(1) 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. 

 

(2) 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.  

 

9-3 Innkalling til årsmøte 

(1) Styret innkaller til årsmøte 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. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til forretningsføreren.  

 

(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. 

 

(3) 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.  

 

(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 vedtektenes punkt 8-2 (1).  

 

9-4 Saker årsmøtet skal behandle  

(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 

• velge styremedlemmer 

• behandle vederlag til styret 

 

(3) 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. 

 

(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta beslutning om saker som er 

angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere 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. 

 

9-5 Hvem kan delta i årsmøtet 

(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, samt eventuelle leietakere har rett til å være til stede 

og uttale seg. 

 

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og 

uttale seg. Styreleder og forretningsfører 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. 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. Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme.  

 

9-6 Møteledelse og protokoll 

(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder behøver ikke å være 

seksjonseier. 

 

(2) 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.  
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9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet 

I 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. 

 

9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet 

(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet flertallskrav er 

fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Ved valg kan årsmøtet på forhånd fastsette at den som får flest 

stemmer skal regnes som valgt. 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 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 eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet punktum 

 

 g) endring av vedtektene. 

 

9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak 

(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. 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. 

 

(2) Hvis tiltakene etter (1) 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 seksjonseierne 

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 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 Beslutninger som krever samtykke fra seksjonseiere det gjelder 

Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjonseiere det gjelder: 

• at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet vedlike 

 

• innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige disposisjonsretten over seksjonen 
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• innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av felleskostnadene enn det som følger av 

pkt. 5. 

 

9-12 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 og 39 som er rettet mot en selv eller ens nærstående. 

 

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig. 

 

 

10. Forholdet til eierseksjonsloven 

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16.6.2017 nr. 65. 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nedenstående vedtekter er et foreløpig utkast til vedtekter utarbeidet av 

utbygger/selger/forretningsfører i forbindelse med salg av seksjoner i prosjektet. Utkastet må således 

oppfattes som en overordnet ramme, og kan bli betydelig endret i forbindelse med ferdigstillelse av 

prosjektet, som følge av kommunale reguleringsbestemmelser, kommunens behandling av 

seksjoneringssøknad, fradeling av matrikler, endret organisering m.v. Det tas uttrykkelig forbehold om 

hvordan eiendommene blir oppdelt, størrelsen på sameiet herunder oppdeling i antall eierseksjoner, og 

organisering av parkerings- og utomhusarealene. Det vises for øvrig til de forbehold som er tatt inn i 

prospekt/salgsmateriell. Vedtektene fastsettes av utbygger før overlevering. 

 

 
 

Vedtekter 

for 

Kløvertunet Driftssameie 

Vedtatt på sameiermøte den xx.xx.xxxx 

§ 1 Navn 

1.1 Sameiets navn er Kløvertunet Driftssameie. 

 

§ 2 Formål og virkemidler 

 2.1 Sameiets formål er, på vegne av sine sameiere, forvalte felles uteoppholdsareal, lekeområder, sykkelparkering, 

adkomstarealer, felles utomhus belysning og andre fellesfunksjoner for hele eiendommen gnr. 132  bnr. 303 i Ullensaker 

kommune. 

 2.2 Sameiets styre skal samarbeide med styrene i Kløvertunet sameie Hus E, Hus F og Hus G, Kløvertunet Garasjesameie 

og Vestbyen Velforening i saker av felles interesse. 

 

§ 3 Sameiet, sameiets eiendom 

 

 3.1 Sameiet er et tingsrettslig sameie hvor hver sameier eier en ideell andel. 

Eierandelen er tinglyst på den enkelte matrikkel (seksjoner og eiendommer), for alle eiendommer med rettigheter til 

Kløvertunet driftssameie sin eiendom. Eierandelen tilsvarer 1 ideell andel per bruksenhet i følgende eiendommer: 

       Gnr./Bnr.   

Kløvertunet sameie 1     132/xxx   

Kløvertunet sameie 2     132/xxx   

Kløvertunet sameie 3     132/xxx   

 

 

 

3.2 Sameiets eiendom er gnr 132 bnr 303 i Ullensaker Kommune. Uteoppholdsarealet omfatter felles areal for lek, 
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ferdsel, opphold vei, adkomst, benker, sitteplasser, lekeapparater, m.m.  

Inntil alle eierseksjonssameiene og boligselskaper som skal ha rett til og eierandel i fellesarealet, er ferdigstilt, innehar 

utbygger, eller det selskap de utpeker, alle nødvendige rettigheter til eiendommen herunder grunnbokshjemmel, jfr. § 13. 

Utbygger forbeholder seg retten til at reell andel (eierbrøk) kan utvides/reduseres.  

 

 

§ 4 

Fysisk bruk av sameiets eiendom 

Sameiets område skal tjene som fellesareal for samtlige sameiere, og samtlige sameiere har rett til å bruke felles 

uteoppholdsarealet til det er beregnet eller vanligvis brukt til, herunder lek, opphold, gang- og adkomst.  

Eiendommen kan, uten hensyn til om det er undergitt eksklusiv bruksrett eller utgjør fellesareal, bare nyttes i samsvar med 

formålet, jf § 2-1 og innenfor de rammer og begrensninger som følger av disse vedtekter. Bruken av Eiendommen må ikke på 

en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere.  

 

§ 5 Rettslige disposisjoner 

Alle sameierne vil få sikret en ideell andel i sameiet iht. sameiebrøken ved at det tinglyses et felles skjøte/erklæring 

for eiendommen hvor alle andelene angis. Sameieandelen blir tinglyst mot den matrikkelenhet som har rettighet i 

eiendommen. 

Sameierne kan bare pantsette, selge og for øvrig disponere over sin sameieandel innenfor rammen av disse vedtekter. 

Sameierne har ikke forkjøps eller innløsningsrett til øvrige sameieres sameieandel utover det som uttrykkelig følger av disse 

vedtekter.  

Sameierne kan ikke kreve oppløsning eller bruksdeling av sameiet iht. sameielovens §§ 14 og 15. 

 

§ 6 Betaling av felles utgifter 

6.1 Sameiet har eget driftsregnskap. 

Utgifter forbundet med drift og vedlikehold av sameiet fordeles etter eierbrøk. Styret i sameiet fastsetter beløpene som 

innbetales. Beløpene fastsettes ut fra vedtatt budsjett. Kostnadene faktureres fra sameiet enten til de respektive 

eierseksjonssameierne som sameier tilhører eller direkte til sameier. Dersom det faktureres via eierseksjonssameiet så skal 

eierseksjonssameiet kreve inn beløpet i forbindelse med sine felleskostnader. 

 

Felleskostnader betales fra overtakelsesdato av eierseksjon/eiendom. 

 6.2 Som kostnader på sameiets område anses blant annet: 

• Kostnader til drift og vedlikehold, jf § 2.1 

• Vedlikehold av felles veier, snøbrøyting, sandstrøing, gatebelysning m.m 

• Forsikring, f. eks. ansvar for felles lekeplasser  

• Eiendomsskatt og kommunale avgifter 

• Belysning 

• Kostnader ved forretningsførsel, revisjon og eventuelle styrehonorar 

§ 7 Ordinært sameiermøte 

 7.1 Sameiets øverste myndighet er sameiermøtet.  
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Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på møtet og skal være tilgjengelig for medlemmene minst 8 dager og 

høyst 20 dager før møtet. Sameiermøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen. 

 7.2 Styret i det enkelte eierseksjonssameie representerer sine eiere i forhold til deres eierandeler. Sameiermøtet er 

vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Representantene for eierseksjonssameie har samme antall stemmer som 

antall ideelle andeler som er tilknyttet deres eierseksjonssameie. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. 

 

 
7.3 Styreleder har plikt til å være til stede med mindre dette er åpenbart unødvendig 
eller det foreligger gyldig forfall. 

 

7.4 Det velges en møteleder til å lede sameiermøtet og en referent. Møtelederen 

behøver ikke være medlem i sameiet. Sameiermøtets vedtak og dissenser som forlanges protokollert lagres i protokoll. 

 7.5 Stemmegivning på sameiermøtet: Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak 

for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, skal den velges 

som har fått flest stemmer (relativt flertall). 

 7.6 Sameiermøtets vedtak fattes med alminnelig flertall med følgende unntak, som 

krever minst to tredjedeler av de avgitte stemmer: 

• Endring av vedtektene, 

• Ombygging, påbygging eller andre endringer av installasjoner, innretninger og friarealer på sameiets område som 

går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, 

• Vedtak om at enkelte medlemmer gis disposisjonsrett til deler av området, dog under forutsetning av at de aktuelle 

medlemmer i så fall selv må dekke kostnadene tilknyttet deres bruk, 

• Andre tiltak som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for medlemmer på mer enn femten prosent av årets 

budsjetterte inntekter. 

 7.7 Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse medlemmer 

eller andre en urimelig fordel på andre medlemmers bekostning. 

§ 8 Ekstraordinært sameiermøte 

 8.1 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller når minst 10% av 

sameierne kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært 

årsmøte. Innkallingsfristen er minst åtte dager. Dersom spesielle situasjoner tilsier det med en frist på minimum tre 

dager. 

 

§ 9 Sameiets styre 

9.1 Sameiet skal ha et styre bestående av en leder og 2-6 styremedlemmer og inntil 2 varamedlemmer, som 

fortrinnsvis skal utgå fra styrene i sameiene som ligger tilhørende til eiendommen. Styrets leder velges særskilt. 

Styret konstituerer seg selv. 

Det gjelder særskilte bestemmelser i oppstartfasen, jf. §13. 

9.2 Dersom et styremedlem fratrer sitt verv i sameiet, må vedkommende også fratre sitt verv i dette sameiet. 

Fungerende/påtroppende leder skal da tre inn i det ledige vervet. 

9.3 Styret skal blant annet: 

• Iverksette sameiermøtets vedtak og bestemmelser. 

• Stå for sameiets daglige ledelse og ivareta sameiernes interesser overfor andre instanser. 

• Forvalte område, herunder føre kontroll med økonomien. 
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• Inngå avtale med forretningsfører og foreta evt. ansettelser, gi instruks for dem, føre tilsyn med at de oppfyller sine 

plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed. 

• Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver. 

• Representere Sameiet utad. 

 

9.4 Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

 

9.5 Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtene. Styrets vedtak skal protokollføres, likeså alle 

dissenser som forlanges protokollert. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmer. 

9.6 Styret har disposisjonsrett over sameiets midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til 

gjennomføring av vedtak på sameiermøtet. Alle utbetalinger utføres av forretningsfører etter attestasjon og godkjenning 

av styret. 

9.7 Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene er til stede. Styrebeslutninger krever alminnelig 

flertall. 

9.8 Styret representerer sameiet og forplikter sameiet med underskrift av to styremedlemmer. 

 

§ 10 Ordensregler 

10.1 Årsmøte kan fastsette ordensregler for bruken av sameiets eiendom innenfor rammen av Sameiets 

formål. 

 

§ 11 Diverse bestemmelser 

 

11.1  Ved salg av eierseksjoner/eiendommer med sameieandel i Kløvertunet Driftssameie plikter selger å informere kjøper 

om disse vedtekter. 

 

§ 12 Oppløsning. 

12.1 Sameiet kan ikke oppløses. 

§ 13 Særlige bestemmelser i oppstartfasen av Sameiet 

Da feltet skal bygges ut i flere trinn, vil det i en overgangsperiode være behov for noen særskilte bestemmelser frem til de 

fremtidige sameierne har overtatt grunnbokshjemmel på alle sine områder. 

1. Interimsstyre; Representanter fra utbygger, innehar styrevervene i oppstarten av sameiet frem til ferdigstillelse. 

Interimsstyret vil forvalte Sameiets midler på vegne av sameierne i denne perioden. 

Etter hvert som eierseksjonsameiene/eiendommene ferdigstilles er det aktuelt at styret kan suppleres med 

representanter fra hvert av disse selskapene/eiendommene. 

2. Utbygger sitter med råderett/grunnbokshjemmelen til sameiet inntil hele feltet er ferdigstilt. Sameiets områder 

ferdigstilles etappevis fra utbygger og overtas etappevis av sameiet. Ved overtakelse skal det normalt sett gås en 

befaring mellom styret i Sameiet og utbygger. Fra tidspunkt for overtakelse tar Sameiet over drifts- og 

vedlikeholdsansvar for de overtatte områdene, og felleskostnadene fordeles på de ferdigstilte 

seksjonssameier//eiendommene og sameierne i disse (selv om overskjøting av eierandelene i Sameiet ikke har 

funnet sted). 
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3. Utbygger har ansvar for utvikling og utforming av alle områder frem til de er overtatt av sameiet. Inntil alle 

seksjonssameier/eiendommene er ferdig utbygd har utbygger som hjemmelshaver av de aktuelle områdene, vetorett 

i alle saker som direkte gjelder ubebygde felt/områder. 

4. Dersom Sameiet pådras kostnader som knytter seg direkte til ikke ferdig utbygde felt, eller deler av slike felt, skal 

disse kostnadene dekkes av utbygger.  

5. Kostnader som direkte knytter seg til eiendommens drift, herunder eiendomsskatt, kommunale avgifter, forsikring, 

strøm, service mm har utbygger rett til å viderefakturere iht. pro & contra avregning. 

 



  

 

 

Nedenstående vedtekter er et foreløpig utkast til vedtekter utarbeidet av utbygger/selger/forretningsfører i 

forbindelse med salg av seksjoner i prosjektet. Utkastet må således oppfattes som en overordnet ramme, og kan 

bli betydelig endret i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet, som følge av kommunale 

reguleringsbestemmelser, kommunens behandling av seksjoneringssøknad, fradeling av matrikler, endret 

organisering m.v. Det tas uttrykkelig forbehold om hvordan eiendommene blir oppdelt, størrelsen på sameiet 

herunder oppdeling i antall eierseksjoner og organisering av parkeringsarealene. Det vises for øvrig til de 

forbehold som er tatt inn i prospekt/salgsmateriell. Vedtektene fastsettes av utbygger før overlevering. 

 

 

 

 

 

Vedtekter  

 

for  

 

Kløvertunet Garasjesameie 

Org. nr.: (xxxxxxxxxx) 

 

 

1. Sameiegjenstand 

Sameiets navn er Kløvertunet Garasjesameie.  

 

Sameiet omfatter en egen fradelt eiendom under bakkenivå, betegnet som gnr. 132 bnr. 303 i Ullensaker 

kommune («Parkeringseiendommen»).  

2. Formål og virkemidler 

 2.1 Sameiets formål er, på vegne av sine sameiere, å drive og vedlikeholde garasjesameiets 
område med bygninger, installasjoner, innretninger, boder, parkeringsplasser og sykkelparkeringsplasser. 
 
2.2 Sameiets styre skal samarbeide med Kløvertunet sameie Hus E, Hus F og Hus Gi saker av felles 
interesse. 

 

 

3. Sameiet, sameiets eiendom 

 
 3.1 Sameiet er et tingsrettslig realsameie hvor hver sameier eier en ideell realandel. 
Eierandelen med rett til parkeringsplass er tinglyst på den enkelte matrikkel (boligseksjon), for alle 
eiendommer med rettigheter til parkeringsplass i Kløvertunet Garasjesameie sin eiendom. Eierandel med 
rett til bod er tinglyst med en realandel til de som bodene betjener. Eierandelen er fordelt etter antall p-
plasser og antall boder.  
Det er knyttet en sameiebrøk til hver eierandel: 
 
En bod gir en eierandel på 1 andel og en garasjeplass gir en eierandel på 2 andeler 
Sameiere er: 
 
Seksjonseiere i følgende boligselskap: 
 
Kløvertunet sameie 1    132/xxx  

Kløvertunet sameie 2    132/xxx 

Kløvertunet sameie 3    132/xxx 

   

  

 
 
  

Som vedlegg til disse vedtekter følger en bruksrettsplan som viser fordeling av p plasser og boder. 
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3.2 Garasjesameiets eiendom er definert til: 
Parkeringskjeller, gnr 132 bnr 303 i Ullensaker kommune – registrert i grunnboken som 
anleggseiendom. 
 
Inntil alle eierseksjonssameiene som skal ha rett til og eierandel i Parkeringseiendommen er 
ferdigstilt, innehar utbygger alle nødvendige rettigheter til eiendommen herunder 
grunnbokshjemmel, jf. pkt. 16. Utbygger forbeholder seg retten til at reell andel (eierbrøk) kan 
utvides/reduseres.   

4. Fysisk bruk av sameiets eiendom 

Den enkelte sameier har enerett til bruk av enkelte deler av Parkeringseiendommen slik det nærmere er 
bestemt i disse vedtekter jfr. pkt. 5 og 6, og har for øvrig lik rett til å utnytte Parkeringseiendommens 
fellesarealer til det de er beregnet eller vanligvis brukt til. 

Som vedlegg 1 følger en tegning over Parkeringseiendommen med angivelse av parkeringsplassene og 
bodene med nummerering. Styret/forretningsfører fører oversikt over hvem som til enhver tid er eier 
og gis fullmakt til å endre vedlegget (parkeringsoversikt) uten vedtak fra årsmøtet. Endring i vedlegget 
krever tilslutning fra de berørte rettighetshavere.  

Det kan ikke fattes vedtak i sameiet som berører fordelingen av parkeringsplasser og boder uten at de 
berørte sameierne har gitt sitt samtykke til dette. 
 
Inntil alle eierseksjonssameiene som skal ha rett til og eierandel i Parkeringseiendommen er 
ferdigstilt, forbeholder utbygger seg retten til å omstrukturere den fysiske organiseringen og 
plasseringen av parkeringsplasser og boder.  

Parkeringseiendommen kan bare nyttes i samsvar med formålet, jf. pkt. 2.1 og innenfor de rammer og 
begrensninger som følger av disse vedtekter. Bruken av Parkeringseiendommen må ikke på en urimelig 
eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere. Bilvask er ikke tillatt i 
garasjeanlegget. 

Det er ikke tillatt å drive næringsvirksomhet i eller fra Parkeringseiendommen. Utleie av garasjeplass 
iht. pkt. 6 er ikke å anse som næringsvirksomhet etter denne bestemmelse. Det er heller ikke tillatt å 
drive verksted eller utøve verkstedsliknende aktiviteter i tilknytning til biler som er parkert på sameiets 
eiendom. 

 

Det må søkes styret om oppsetting og fjerning av el-uttak/ladeboks. Styret kan bare nekte godkjenning 

dersom det foreligger saklig grunn. Eier av leilighet/parkeringsplass har ansvaret for vedlikehold og 

enhver annen kostnad knyttet til el-uttak/ladeboks. El-uttak/ladeboks for lading av el-bil overføres 

samtidig med parkeringsplass/leilighet.  

 
 

5. Rettslige disposisjoner 

Alle sameierne vil få sikret en ideell andel i sameiet iht. sameiebrøken ved at det tinglyses et felles 

skjøte/erklæring for Parkeringseiendommen hvor alle andelene angis. Sameieandelen til parkeringsplass 

blir tinglyst mot den matrikkel som har rettighet i Parkeringseiendommen.  

Sameierne kan bare pantsette, selge og for øvrig disponere over sin sameieandel innenfor rammen av 
disse vedtekter. 

Sameieandel med rett til parkeringsplass i garasjeanlegget kan bare løsrives fra den enkelte ved salg til 
andre seksjonseiere innenfor Utbyggingsområdet. 

Sameieandel med rett til bod i garasjeanlegget kan bare pantsettes, selges og for øvrig disponeres over 
sammen med tilhørende eierseksjon med mindre annet uttrykkelig følger av disse vedtekter, jf. pkt. 6. 
Skjøte på slik sameieandel kan påføres egen erklæring om dette. 
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Enhver rettslig disponering (eierskifte eller utleie) av sameieandel skal uten ugrunnet opphold meldes 
skriftlig til styret eller sameiets forretningsfører med opplysning om hva disponeringen gjelder og 
mellom hvilke parter disponeringen gjelder. Ingen rettslig disponering av sameieandel er bindende for 
sameiet før den er godkjent av sameiets styre, med mindre det gjelder pantsettelse eller salg av 
sameieandel med rett til parkeringsplass sammen med eierseksjon og som er godkjent av det aktuelle 
sameie hvor eierseksjonen er organisert. 

Sameierne har ikke forkjøps eller innløsningsrett til øvrige sameieres sameieandel utover det som 
uttrykkelig følger av disse vedtekter. Det vises dog til styrets rett til å kreve salg av sameieandel med rett 
til parkeringsplass iht. pkt. 6. 

Sameierne kan ikke kreve oppløsning eller bruksdeling av sameiet iht. sameielovens §§ 14 og 15. 

 

Utbygger kan selge ideelle andeler med rett til parkeringsplass til selskap som skal benytte usolgte 

parkeringsplasser til utleie iht. punkt 5.1 nedenfor. Punkt 5.1 gjelder i så fall tilsvarende for dette 

utleieselskapet. 

 

 

 

5.1 Utleie 

Parkeringsplassene kan leies ut eller lånes ut til beboere i overliggende sameier angitt under punkt 5. 

Utleie utover dette må godkjennes av styre som ikke kan nekte utleie uten at det foreligger saklig grunn.   

 

Parkeringsplassene tilhørende utbygger kan likevel uten styrets godkjenning leies ut eller lånes ut til 

andre enn beboerne i overliggende sameier angitt under punkt 3.1 etter følgende retningslinjer:  

1. Styret skal varsle utbygger når det er beboere på venteliste til å leie parkeringsplass. Beboerne 

har fortrinnsrett til å leie til markedsmessige vilkår. 

2. Bruk av fortrinnsretten forutsetter at styret gjør fortrinnsretten gjeldende innen 14 dager fra 

mottagelsen av et slikt tilbud.  

3. Hvis ikke utbygger er gjort kjent med at beboere ønsker å leie, kan utbygger leie ut til andre.  

4. Utbygger fastsetter leien for parkeringsplassen som ikke skal overstige markedspris. 

6. Disposisjonsrett over sameieandel med rett til parkeringsplass og bod 

En sameieandel med rett til parkeringsplass og/eller bod i Parkeringseiendommen gir 
rett til bruk av en bestemt parkeringsplass og/eller bod i garasjeanlegget. Hver slik 
sameieandel skal være tildelt et nummer som gir eksklusiv rett til en parkeringsplass 
og/eller bod. Eierandel med rett til parkeringsplass og/eller bod er tinglyst på 
matrikkelenheten som parkeringsplass og/eller bod betjener. Den enkelte eierseksjon 
disponerer nummerert parkeringsplass og/eller bod iht. vedlagte oversikt – Vedlegg 1.  
 

En parkeringsplass i Parkeringseiendommen kan kun leies eller lånes ut til andre 
seksjonseiere innenfor reguleringsplan.  
 
Ved en leietakers/låner gjentatte mislighold av sine rettigheter og plikter i forhold til sameiet har 
sameiets styre rett til å kreve oppsigelse av leie-/låneforholdet. 
 
Ved utleie/utlån er utleier ansvarlig overfor sameiet for utleverte nøkler og solidarisk ansvarlig med 
låntaker/leietaker for dennes skadeforvoldelse på sameiets eller andre sameieres eiendom i 
Parkeringseiendommen. 
 
Visse parkeringsplasser i Parkeringseiendommen er dimensjonert for kjøretøy tilpasset 
funksjonshemmede. 
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Sameierne er kjent med at dersom en sameier har behov for parkeringsplass tilpasset 
funksjonshemmede, kan styret pålegge sameierne å stille til disposisjon sin plass. Dette gjelder bare i 
tilfeller der sameieren med funksjonshemning disponerer en annen parkeringsplass i 
Parkeringseiendommen, og bruksoverlatingen skal skje mot at den sameier det gjelder får rett til bruk av 
denne parkeringsplassen. Det er et vilkår at vedkommende med funksjonshemning kan dokumentere at 
han eller hun på grunn av funksjonshemning har tillatelse fra kommunen til ”parkering for 
forflytningshemmede” eller annen tilfredsstillende dokumentasjon. Styret i Kløvertunet Garasjesameie 
behandler eventuelle henvendelser vedrørende ovenstående ordning. Styrets avgjørelse skal være basert 
på henvendelse fra sameierne, og styret skal ikke selv initiere bruk av ordningen. 

Det er et begrenset antall HC – plasser .Tildeling skjer etter ansiennitet basert på tidspunkt for 
søknad/melding om behov for om HC plass er kommet styret i hende. Er ansienniteten lik skjer 
tildeling ved loddtrekning. 

 

Utbygger har for seg og sine entreprenører i den videre utbygging av boligene og Parkeringseiendommen 

på Vestbyen rett til å bruke kjøreareal og annet areal som ikke er undergitt den enkelte sameiers 

enebruksrett. 

 

7. Betaling av fellesutgifter  

 

7.1 Sameiet har eget driftsregnskap. 
Utgifter forbundet med drift og vedlikehold av sameiet fordeles etter eierbrøk. Som angitt i punkt 3.1 gir 
en bod en eierandel på 1 andel og en garasjeplass gir en eierandel på 2 andeler, og kostnadene fordeles 
forholdsmessig i forhold til dette.  

 

Styret i sameiet fastsetter beløpene som innbetales. Beløpene fastsettes ut fra vedtatt budsjett. Kostnadene 

faktureres fra sameiet til de respektive eierseksjonssameiene og/eller direkte til sameier. Dersom det 

faktureres via eierseksjonssameiet så skal eierseksjonssameiet kreve inn beløpet i forbindelse med sine 

felleskostnader. 
 
Felleskostnader for parkeringsplassene og bodene betales fra overtakelsesdato av den enkelte 
eierseksjon. 
  
 
7.2 Som fellesutgifter anses blant annet: 
• Forsikring 
• Kostnader til drift og vedlikehold, herunder vaktmestertjenester 
• Eiendomsskatt og kommunale avgifter 
• Belysning/strøm 
• Kostnader ved forretningsførsel 
• Kostnader forbundet med vedlikehold/utskifting av porter. 
• Service av tekniske installasjoner, herunder sprinkleranlegg, ventilasjon, kjøreport 

mm. 
• Kostnader med drift og vedlikehold av nedkjøringen til garasjen 
• Andre kostnader knyttet til drift, vedlikehold og reparasjon av Parkeringseiendommen 

og Parkeringseiendommene for øvrig.  

 

Eierne av andel i Parkeringseiendommen betaler felleskostnader til Kløvertunet Garasjesameie i tråd med 

vedtektene. 

 

Dersom det i tillegg til dette er kostnader som skal betales av sameierne, fordeles dette på sameierne ut 

fra sameieandelen. Årsmøte kan vedta at det skal etableres et fond med avsetninger til dekning av 

påkostninger og andre fellestiltak på Parkeringseiendommen.  

 

Sameiere som disponerer el-uttak for lading av el-bil må betale for faktisk forbruk av strøm og for 

administrative kostnader i tilknytning til avregning mv. Kostnadene faktureres månedlig a-konto og vil 

bli gjenstand for avregning etter faktisk målt forbruk og medgåtte administrasjonskostnader. Forbruk 
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avregnes hvert kvartal, hvert halvår eller en gang i året, avhengig av hva sameiet/leverandør bestemmer. 

Faktura for ovennevnte kostnader kan komme direkte fra leverandør av ladesystem og/eller fra styret.  

 

 

8. Drift og vedlikehold 

Den enkelte sameier plikter å unngå at det oppstår skade eller ulempe for andre sameiere som følge av 

bruk av Parkeringseiendommen. Styret har rett til å gi den enkelte sameier pålegg om å fjerne avfall, 

oljesøl og lignende fra sin parkeringsplass. Styret har videre rett til å forestå nødvendig vedlikeholds- og 

reparasjonsarbeider.  

 

Sameier kan ikke oppføre faste innretninger på sin (-e) parkeringsplass (-er) uten at dette på forhånd er 

skriftlig godkjent av styret. 

9. Ordinært årsmøte 

 9.1 Sameiets øverste myndighet er årsmøtet.  
Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på møtet og skal være tilgjengelig for sameierne 
minst 8 dager og høyst 20 dager før møtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på 
innkallingen. 

 

9.2 Styret i det enkelte boligsameie representerer sine seksjonseiere i forhold til deres  

eierandeler. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Representantene for 

boligsameiene har samme antall stemmer som antall ideelle andeler som er tilknyttet deres 

eierseksjonssameie. Alle sameieres representanter har rett til å delta med forslags-, tale- og stemmerett. 

En sameierrepresentant kan møte med fullmektig og har også rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. 
 
9.3 Styreleder har plikt til å være til stede med mindre dette er åpenbart unødvendig 
eller det foreligger gyldig forfall. 
 
9.4 Det velges en møteleder til å lede årsmøtet og en referent. Møtelederen 
behøver ikke være medlem i sameiet. Årsmøtets vedtak og dissenser som forlanges protokollert lagres i 
protokoll. 

 9.5 Stemmegivning på årsmøtet: Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak 
for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. 
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, skal den velges som har fått flest stemmer (relativt flertall). 
 
 
10. Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller når minst 10% av 
sameierne kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som 
ved ordinært årsmøte. Innkallingsfristen er minst åtte dager. Dersom spesielle situasjoner tilsier det 
med en frist på minimum tre dager. 
 

 

11. Årsmøtets vedtak 

Hver sameieandel med rett til parkeringsplass gir en stemme, mens hver sameieandel med rett til bod gir 

1/4 stemme. Blanke stemmer regnes ikke som avgitt. Beslutninger treffes med simpelt flertall med 

mindre annet følger av vedtektene.  

 

Styret i det enkelte boligsameie representerer sine seksjonseiere i forhold til deres  

eierandeler. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Representantene for 

boligsameiene har samme antall stemmer som antall ideelle andeler som er tilknyttet deres 

eierseksjonssameie. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. 
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Det kreves minst to tredjedels flertall i årsmøtet for vedtak om:  

1. endring i vedtektene 

2. ombygging, påbygging eller andre endringer i bebyggelsen eller av installasjoner, innretninger 

som etter forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning og vedlikehold 

3. andre rettslige disposisjoner som går ut over vanlig forvaltning 
4. Vedtak om at enkelte medlemmer gis disposisjonsrett til deler av området, dog under 

forutsetning av at de aktuelle medlemmer i så fall selv må dekke kostnadene tilknyttet deres 
bruk, 

5. tiltak som har sammenheng med sameiernes bruksinteresser og som går utover vanlig forvaltning 

og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer 

enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene.  

 

Følgende vedtak krever tilslutning fra de sameiere det gjelder: 

1. endring av §§ 3, 4 og 7 

2. endring av den bestemte parkeringsplassen den enkelte sameier disponerer annet enn det som er 

bestemt i vedtektene, eller 

3. endring av denne bestemmelse. 

 

Årsmøtet kan ikke treffes beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på 

andre sameieres bekostning.  

 

12.  Sameiets styre 
 
12.1 Sameiet skal ha et styre bestående av en leder og 3 styremedlemmer og inntil 2 varamedlemmer. De 
styreledere som er valgt av boligseksjonene i Kløvertunet sameie skal fortrinnsvis også utgjøre styret i 
Kløvertunet Garasjesameie. Dersom årsmøte velger et eget styre, skal dette bestå av 2-3 medlemmer 
som velges av årsmøtet. Styrets leder velges særskilt. Styret konstituerer seg selv.  

Det gjelder særskilte bestemmelser i oppstartfasen, jf. §16. 

12.2 Dersom et styremedlem fratrer sitt verv i boligsameiet, må vedkommende også fratre sitt verv i 
dette sameiet. Fungerende/påtroppende leder skal da tre inn i det ledige vervet. 

12.3 Styret skal blant annet: 
• Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser. 
• Stå for sameiets daglige ledelse og ivareta sameiernes interesser overfor andre instanser.  
• Sørge for vedlikehold og drift av Parkeringseiendommen. 
• Sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak på årsmøtet, 

herunder føre kontroll med økonomien. 
• Inngå avtale med forretningsfører og foreta evt. ansettelser, gi instruks for dem, føre tilsyn med at 

de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed. 
• Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver. 

• Representere sameiet utad. 

12.4 Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 
 

12.5 Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtene. Styrets vedtak skal 
protokollføres, likeså alle dissenser som forlanges protokollert. Protokollen skal underskrives av de 
frammøtte styremedlemmer. 

12.6 Styret har disposisjonsrett over sameiets midler til alminnelige administrative formål og rett til 
å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger utføres av 
forretningsfører etter attestasjon og godkjenning av styret. 

12.7 Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene er til stede. 
Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. 
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12.8 Styret representerer sameiet og forplikter sameiet med underskrift av to  

styremedlemmer i fellesskap.  

 

13. Ordensregler 

13.1 Årsmøtet kan med alminnelig flertall fastsette ordensregler for bruken av sameiets 
eiendom innenfor rammen av Sameiets formål. 

 

14. Diverse bestemmelser 
 
14.1 Ved salg av eierseksjoner med sameieandel i Kløvertunet Garasjesameie plikter selger å informere 
kjøper om disse vedtekter. 

 

15. Oppløsning 

15.1 Sameiet kan ikke oppløses. 

 

16. Særlige bestemmelser i oppstartfasen av Sameiet 

Da feltet skal bygges ut i flere trinn, vil det i en overgangsperiode være behov for noen særskilte 
bestemmelser frem til de fremtidige sameierne har overtatt grunnbokshjemmel på alle sine områder. 

1. Interimsstyre; Representanter fra utbygger innehar styrevervene i oppstarten av Sameiet 
frem til ferdigstillelse. Interimsstyret vil forvalte Sameiets midler på vegne av sameierne i 
denne perioden. 

Etter hvert som sameiet i Vestbyen ferdigstilles er det aktuelt at styret kan suppleres med 
representanter fra hver blokk. 

2. Utbygger sitter med råderett/grunnbokshjemmelen til sameiet inntil hele feltet er ferdigstilt. 
Sameiets områder ferdigstilles etappevis fra utbygger og overtas etappevis av sameiet. Ved 
overtakelse skal det normalt sett gås en befaring mellom styret i Sameiet og utbygger. Fra 
tidspunkt for overtakelse tar Sameiet over drifts- og vedlikeholdsansvar for de overtatte 
områdene, og felleskostnadene fordeles på de ferdigstilte boligsameier og sameierne i disse 
(selv om overskjøting av eierandelene i Sameiet ikke har funnet sted). 

3. Utbygger har ansvar for utvikling og utforming av alle områder frem til de er overtatt av 
sameiet. Inntil alle boligsameiene er ferdig utbygd har utbygger som hjemmelshaver av de 
aktuelle områdene, vetorett i alle saker som direkte gjelder ubebygde felt/områder. 

4. Dersom Sameiet pådras kostnader som knytter seg direkte til ikke ferdig utbygde felt, eller 
deler av slike felt, skal disse kostnadene dekkes av utbygger.  

5. Kostnader som direkte knytter seg til Parkeringseiendommens drift, herunder kommunale 
avgifter, forsikring, strøm, service mm har utbygger rett til å viderefakturere iht pro & contra 
avregning. 

 

 

17. Sameieloven 

Sameielovens alminnelige regler gjelder i den utstrekning nærværende vedtekter ikke regulerer forholdet.  
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