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Vedtekter for frittstående borettslag

Nedenstående vedtekter er et foreløpig utkast til vedtekter
utarbeidet av utbygger/selger/forretningsfører i forbindelse med
salg av andeler i prosjektet. Utkastet må således oppfattes som en
overordnet ramme, og kan bli endret i forbindelse med
ferdigstillelse av prosjektet og kommunale
reguleringsbestemmelser.  Det vises for øvrig til de forbehold som
er tatt inn i prospekt/salgsmateriell. Vedtektene fastsettes av
utbygger før overlevering.

VEDTEKTER

for Vesthagen I borettslag org. nr. ………………

vedtatt på stiftelsesmøtet den………, sist endret den………

1. Innledende bestemmelser

1-1 Formål
Vesthagen I borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne
bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i
sammenheng med denne.

Borettslaget består av 60 andeler i eiendommen gnr. 132 bnr. xx i Ullensaker
kommune.

Vesthagen I Borettslag er i tillegg sameier i følgende eiendommer i Ullensaker
kommune;

Gnr/bnr sameiebrøk
Vesthagen garasjesameie 132/xx xx/xx
Vesthagen driftssameie 132/302 xx/xx
Vestbyen Velforening 132/275 xx/xx

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Borettslaget ligger i Ullensaker kommune og har forretningskontor i Lillestrøm
kommune.

2. Andeler og andelseiere

2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 5.000,-.

(2) Bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget.
Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.

(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie
inntil ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2
(1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir
ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til
formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller
kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med
stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.



(4) I tillegg har ……………………… rett til å eie inntil ………… av andelene.

(5) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

(6) Utbygger kan eie andeler i borettslaget, jf. borettslagsloven § 2-12.

(7) I tillegg har juridiske personer som nevnt i borettslagslovens § 4 – 3 rett til å
eie inntil 20 % av andelene.

(8) En kreditor kan eie en eller flere andeler i opp til to år for å berge krav som er
sikret med pant i andelen eller andelene.

2-2 Sameie i andel
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.

(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis
en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf. vedtektenes punkt 4-2.

2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes
av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.

(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal
nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene.

(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om
dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om
godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som
gitt.

(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er
rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.

(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye
erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er
rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

3. Forkjøpsrett

Det er ikke forkjøpsrett for andelseierne i borettslaget.

4. Borett og bruksoverlating

4-1 Boretten
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte
fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i
samsvar med tiden og forholdene.

(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets
samtykke.
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(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig
aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller
unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.

(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på
eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker
av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er
vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder
dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de
andre brukerne av eiendommen.

4-2 Bruksretter

(1) Vesthagen I Borettslag eier xx realandeler i Vesthagen garasjesameie, gnr.
132 bnr. xx. Hver leilighet som ikke har innvendig bod i leilighet har
bruksrett til 1 bod i garasjesameiet, hvilke leiligheter som har bruksrett til
parkeringsplass og fordeling av boder/parkeringsplasser fremkommer av
vedlagte bruksrettsplan – vedlegg 1.

(2) Vesthagen I Borettslag eier xx realandeler i Vesthagen driftssameie, gnr.
132 bnr. 302. Hver leilighet har bruksrett til felles utomhusarealer.
Andelseierne plikter å vedstå seg Vesthagen driftssameiets til enhver tid
gjeldende vedtekter.

(3) Vesthagen I Borettslag eier xx realandeler i Vestbyen Velforening, gnr. 132
bnr. 275. Hver leilighet har bruksrett til felles utomhusarealer.
Andelseierne plikter å vedstå seg Vestbyen Velforenings til enhver tid
gjeldende vedtekter.

4-2 Bruksoverlating
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til

andre.

Utbygger, som er en juridisk person, vil eie andeler/boliger i borettslaget knyttet
til leie til eie-konseptet. Utbygger har rett til å overlate bruken av boligene til
brukere som har inngått avtale om leie til eie-konseptet. Styret i borettslaget skal
godkjenne slik bruksoverlating, med mindre brukerens (leierens) forhold gir saklig
grunn for å nekte samtykke.

(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen
dersom:
- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp-

eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har
bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike
tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år.

- andelseieren er en juridisk person.
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning,

militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner.
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i

rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller
ektefellen.

- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens §
68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.
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Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til
det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.
Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen
en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes
som godkjent.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til
andre uten godkjenning. I tillegg kan andelseieren overlate bruken av hele
boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av året.

(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

5. Vedlikehold

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som
hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør,
sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med
tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder
og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik
at lekkasjer unngås.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt
som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger
med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett,
varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og
himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med
karmer.

(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige
avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets
felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer,
balkonger o.l.

(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade
påført ved innbrudd og uvær.

(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å
utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.

(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av
at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf. borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand
så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som
tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen
andelseier.

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom
boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike
installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for
andelseieren. Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold
av vinduer.
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(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også 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) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin
vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og
utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for
andelseieren eller annen bruker av boligen.

(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke
oppfyller pliktene sine, jf. borettslagslovens § 5-18.

6. Pålegg om salg og fravikelse

6-1 Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på
husordensregler.

6-2 Pålegg om salg
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan
borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf. borettslagslovens § 5-22
første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir
laget rett til å kreve andelen solgt.

6-3 Fravikelse
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller
vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens
oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere
eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

7. Felleskostnader og pantesikkerhet

7-1 Felleskostnader
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre
felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.

(2) Felleskostnader skal fordeles mellom andelseiere med 30 prosent av utgiftene
med like store beløp på hver andel, mens øvrige 70 prosent av utgiftene fordeles
på hver seksjon etter areal. 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.

(3) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til
en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.

(4) Andel felleskostnader for Vesthagen Garasjesameie, Vesthagen Driftssammeie
og Vestbyen Velforening fordeles flatt iht. bruksretter jmf. punkt 4-2 og 11.

7-2 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget
panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum
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som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet som gjelder på
tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført skal legges til grunn for
beregningen. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at
det har innkommet en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

8. Styret og dets vedtak

8-1 Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2 andre
medlemmer med 1 varamedlemmer.

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år.
Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger
styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

(4) Fra styret i borettslaget skal det velges representanter til styret for Vesthagen
garasjesameie og Vesthagen driftssameie, og kandidat for styret i Vestbyen
Velforening.

8-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og
generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller
vedtektene er lagt til andre organer.

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et
styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av
de frammøtte styremedlemmene.

8-3 Styrets vedtak
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til
stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står
stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et
vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle
styremedlemmene.

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to
tredjedels flertall, fatte vedtak om:

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller
tomten som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og
vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har
vært benyttet eller tenkt benyttet til utleie, jf. borettslagslovens § 3-2
andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom,
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig
forvaltning,
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med
seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de
årlige felleskostnadene.
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8-4 Representasjon og fullmakt
To styremedlemmer i fellesskap representerer borettslaget utad og tegner dets
navn.

9. Generalforsamlingen

9-1 Myndighet
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

9-2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller
når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av
stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato
for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal
være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om
nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager.

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et
forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to
tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.
Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal
nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt
9-3 (1).

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
- Godkjenning av eventuell årsberetning fra styret
- Godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Eventuelt valg av revisor
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen

9-5 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen
velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra
generalforsamlingen.

9-6 Stemmerett og fullmakt
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan
møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for
mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en
stemme.

9-7 Vedtak på generalforsamlingen
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke
generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i
innkallingen.

(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle
beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte
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stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får
flest stemmer skal regnes som valgt.

(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

10-1 Inhabilitet
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe
spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig
eller økonomisk særinteresse.

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning
på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar
for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning
om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og
5-23.

10-2 Taushetsplikt
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare
taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget
får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget
interesse tilsier taushet.

10-3 Mindretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som
er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre
andelseiere eller laget.

11. Vesthagen garasjesameie, Vesthagen driftssameie og
Vestbyen Velforening

11-1 Organisering av parkeringsplasser og boder
Borettslagets parkeringsbehov og boder ivaretas i Vesthagen garasjesameie gnr.
132 bnr. xx. Parkeringseiendommen er/vil bli fradelt som anleggseiendom, egen
volumeiendom. Borettslaget eier ideelle andeler i parkeringseiendommen.
Borettslagets ideelle andeler tilsvarer totalt antall realandeler for boder og
parkeringsplasser tilhørende borettslagsandelene. Andelseiere som har bruksrett
til bod og parkeringsplass i parkeringseiendommen vil få rettigheten sikret med
midlertidig eksklusiv bruksrett iht. vedlagte bruksrettsplan - Vedlegg 1. Endring
av bruksretter krever samtykke fra de aktuelle rettighetshaverne. Borettslaget blir
gjennom dette sameier i Vesthagen garasjesameie, og må forholde seg til de
enhver tid gjeldende budsjett og vedtekter for dette sameiet.

Overskjøting av ideelle andeler i parkeringskjeller vil kunne finne sted først etter
ferdigstillellse av alle boliger som skal ha rettigheter i parkeringskjeller.
Parkeringskjeller anses som overtatt selv om hjemmel til realandel ikke er
overskjøtet. Vesthagen garasjesameie bærer alle kostnader herunder offentlig
gebyr, avgifter og eiendomsskatt fra overtakelsestidspunktet.

11-2 Organisering av felles utomhusarealer
Borettslaget vil bli eier av en ideell andel i felles utomhusområder, Vesthagen
driftssameie, gnr. 132 bnr. 302 som er felles grønt, lek og friarealer for alle
enheter/matrikler innenfor felt B2 i planområdet. Dette er organisert ved at det
enkelte borettslag får tinglyst eierandel for de fellesarealer de skal ha rettigheter

8



til. Tinglyst eierandel i gnr. 132 bnr. 302 kan ikke selges eller på annen måte
løsrives fra borettslaget. Borettslaget blir etter dette sameier i Vesthagen
driftssameie og må forholde seg til de enhver tid gjeldende budsjett og vedtekter
for dette sameiet. Fellesarealer overskjøtes med ideell andel til Vesthagen H
Borettslag og Vesthagen I Borettslag. Dette gjøres helt til slutt når hele feltet er
ferdigstilt. Vesthagen driftssameie bærer alle kostnader for de arealer som til
enhver tid er overtatt.

Gjennom Vesthagen driftssameie er borettslaget pliktig til å vedstå seg og
respektere sameiets rettigheter og plikter. Fellesarealer skal være åpne for
allmenn ferdsel til fots, med sykkel og lignende, og for maskinelt vedlikehold,
snøbrøyting, nødtrafikk og nødvendig tilbringertjeneste.

11-3 Organisering av fellesarealer for alle matrikkelenheter innenfor
reguleringsplanen
Samtlige matrikkelenheter, sameier og næringseiendommer innenfor
reguleringsplan, planid: R386, vil ha pliktig medlemskap i Vestbyen Velforening.
Vestbyen Velforening har som formål å forvalte, drifte, fornye, oppgradere og
vedlikeholde fellesfunksjoner på vegne av sine sameiere, for hele eiendommen
gnr. 132 bnr. 275.

Dette er organisert ved at den enkelte matrikkel (seksjoner og eiendommer) får
tinglyst eierandel for de fellesarealer de skal ha rettigheter til. Tinglyst eierandel i
gnr. 132 bnr. 275 kan ikke selges eller på annen måte løsrives fra borettslaget.
Borettslaget blir etter dette sameier i Vestbyen Velforening og må forholde seg til
de enhver tid gjeldende budsjett og vedtekter for dette sameiet. Overskjøting vil
gjennomføres helt til slutt når hele feltet er ferdigstilt. Vestbyen Velforening
bærer alle kostnader for de arealer som til enhver tid er overtatt.

11-4 Felleskostnader knyttet til Vesthagen garasjesameie, Vesthagen
driftssameie og Vestbyen Velforening
Vesthagen garasjesameie; Felleskostnader knyttet til drift og vedlikehold av bod
betales via borettslagets felleskostnader. Felleskostnader knyttet til drift og
vedlikehold av parkeringsplass kreves inn av Vesthagen garasjesameie.

Felleskostnader knyttet til drift og vedlikehold av Vesthagen driftssameie og
Vestbyen Velforening betales via borettslagets felleskostnader.

12. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

12-1 Vedtektsendringer
Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen
med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

12-2 Forholdet til borettslovene
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av
06.06.2003 nr. 39.
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Vedtekter

for

Vesthagen driftssameie

Vedtatt på ekstraordinært konstituerende årsmøte den <               > .

§ 1 Navn
1.1 Sameiets navn er Vesthagen 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. 302 i Ullensaker
kommune.

2.2 Sameiets styre skal samarbeide med styrene i Vesthagen H borettslag, Vesthagen I borettslag, Vesthagen
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 de enkelte matrikkelenheter, for alle eiendommer med rettigheter til Vesthagen driftssameie sin
eiendom. Eierandelen tilsvarer 1 ideell andel per matrikkelenhet i følgende eiendommer:

Gnr./Bnr. Sameierbrøk
Vesthagen H borettslag 132/xxx 72/132
Vesthagen I borettslag 132/xxx 60/132

3.2 Sameiets eiendom er gnr 132 bnr 302 i Ullensaker Kommune. Uteoppholdsarealet omfatter felles areal for lek,
ferdsel, opphold vei, adkomst, benker, sitteplasser, lekeapparater, m.m.

Inntil alle borettslag/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. Det er ikke tillat å drive næringsvirksomhet
i eller fra eiendommen. For øvrig vises det til evt. ordensreglement fastsatt av styret iht. §10.



§ 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 fellesutgifter

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 til de respektive
borettslag/boligselskaper som sameier tilhører eller direkte til sameier.
Felleskostnader betales fra overtakelsesdato av boligeiendom.

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, og eventuelle styrehonorar

§ 7 Ordinært sameiermøte

7.1 Sameiets øverste myndighet er sameiermøtet.

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 borettslag/boligselskap representerer sine eiere i forhold til deres eierandeler. Sameiermøtet er
vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Representantene for borettslag/boligselskap har samme antall stemmer som
antall ideelle andeler som er tilknyttet deres borettslag/boligselskap. 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).
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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 borettslagene som ligger tilhørende til eiendommen. Styrets leder velges særskilt.
Styret konstituerer seg selv.

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

9.2 Dersom et styremedlem fratrer sitt verv i tilknyttet boligsameie, 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.
● 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.
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§ 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 Vesthagen Driftssameie plikter selger å informere kjøper
om disse vedtekter.

§ 12 Oppløsning.

12.1 Sameiet kan ikke oppløses.

§ 13 Særlige bestemmelser i oppstartsfasen 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 bolig eiendommene ferdigstilles er det aktuelt at styret kan suppleres med representanter fra hvert
borettslag.

2. Utbygger har rett til å sitte 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 borettslag og
andelseierne 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
boligeiendommene er ferdig utbygd har utbygger som hjemmelshaver av de aktuelle områdene, vetorett i alle saker
som direkte gjelder ubebygde felt/områder.

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

2. 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.

3. Bestemmelser i §13 kan bare slettes etter samtykke fra utbygger.
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DRIFTSBUDSJETT OG KOSTNADSFORDELING

Vesthagen driftssameie

Grunnlag til fordeling: Bolig Næring Totalt

Antall enheter -                -                -                Bolig: 0 %

Antall kvm BRA -                -                -                Næring: 0 %

Driftsbudsjett:

Kostnad Sum Fordeling Bolig Næring Kommentar

Revisjonshonorar -                 Alle -                 -             i/a

Styrehonorar 30 000           Alle -                 -             

Arb.avg styrehonorar 4 230             Alle -                 -             

Forretningsførerhonorar 37 500           Alle -                 -             Avtale med Usbl

Vedlikehold -                 Alle -                 -             

Vaktmester 250 000         Alle -                 -             Estimat - Skjøtsel uteareal, snømåking og strøing, 

Strøm 25 000           -                 -                 -             Gatebelysning mm

Forsikring 6 000             -                 -                 -             Lekeplass

Bevar HMS 8 125             -                 -                 -             Internkontrollsystem for lovpålagt HMS. Kr 6500 lisens første år, deretter kr 4500 i årlig lisens

-                 -                 -                 -             

-                 -                 -                 -             

-                 -                 -                 -             

-                 -                 -                 -             

-                 -                 -                 -             

-                 -                 -                 -             

-                 Alle -                 -             

-                 -                 -                 -             

-                 -                 -                 -             

-                 -                 -                 -             

-                 -                 -                 -             

-                 -                 -                 -             

-                 -                 -                 -             

-                 -                 -                 -             

-                 -                 -                 -             

-                 -                 -                 -             

-                 -                 -                 -             

-                 -                 -                 -             

-                 -                 -                 -             

Eiendomsskatt -                 -                 -                 -             Pr 2021 er det ikke generell eiendomsskatt i Ullensaker kommune. Det er vedtatt innført eiendomsskatt for næringseiendom med virkning fra 2021.

-                 -                 -                 -             

SUM 360 855         -                 -             

Fordeling bolig/næring



Vedtekter

for

Vesthagen Garasjesameie
Org. nr.: (                       )

1. Sameiegjenstand
Sameiets navn er Vesthagen Garasjesameie.

Sameiet omfatter en egen fradelt eiendom under bakkenivå, betegnet som gnr. 132 bnr. xxx i Ullensaker
kommune («Parkeringseiendommen») bestående av xxx parkeringsplasser inkl HC plasser og x boder.

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 Vesthagen H borettslag, Vesthagen I borettslag og Vesthagen
driftssameie i 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 Vesthagen 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.

3.2 Sameiets eiendom er definert til:
Parkeringskjeller, gnr 132 bnr xxx i Ullensaker kommune – registrert i grunnboken som
anleggseiendom.

Inntil alle eiendommer 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 bruksrettsplan med bruksrettsoversikt 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.
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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 de eiendommer 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
skjøte/erklæring for Parkeringseiendommen hvor alle andelene angis. Sameieandelen til parkeringsplass
blir tinglyst mot den matrikkelenhet 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 selges til andre seksjonseiere innenfor
Utbyggingsområdet Vestbyen B1, B2, B3 og B4 – gnr 132, bnr 301,302,303 og 304.

Sameieandel med rett til bod i garasjeanlegget kan bare pantsettes, selges og for øvrig disponeres over
sammen med tilhørende eiendom med mindre annet uttrykkelig følger av disse vedtekter, jf. pkt. 6.
Skjøte på slik sameieandel kan påføres egen erklæring om dette.

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.
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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 eiendommer angitt under punkt
3.1. 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 sameier
disponerer nummerert parkeringsplass og/eller bod iht. vedlagte bruksrettsplan og
bruksrettsoversikt – Vedlegg 1.

En parkeringsplass i Parkeringseiendommen kan kun leies eller lånes ut til andre
eiere/eiendommer innenfor reguleringsplan, iht til pkt 5.1.

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.

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 Vesthagen 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.
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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 boligselskaper. Vesthagen H borettslag og Vesthagen I borettslag
krever inn beløpet i forbindelse med sine felleskostnader.

Felleskostnader for parkeringsplassene og bodene betales fra overtakelsesdato av den enkelte sameier.

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 Vesthagen 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
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.
Kostnader forbundet med vedlikehold og administrasjon mv. i forbindelse med ladepunkt dekkes av den
enkelte.
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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/borettslag representerer sine sameiere i forhold til deres
eierandeler. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Representantene for
boligsameiene/borettslaget har samme antall stemmer som antall ideelle andeler som er tilknyttet deres
boligsameie/borettslag. 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

Styret i det enkelte boligsameie representerer sine sameiere i forhold til deres
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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
boligsameie/borettslag. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt.

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 treffe 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 inntil 3 styremedlemmer og eventuelt 1-2
varamedlemmer. De styreledere/medlemmer som er valgt av andelseiere i Vesthagen H borettslag og
Vesthagen I borettslag skal fortrinnsvis også utgjøre styret i Vesthagen 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 borettslaget, 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.
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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.

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 borettslagsandel med sameieandel i Vesthagen Garasjesameie plikter selger å
informere kjøper om disse vedtekter.

15. Oppløsning

15.1 Sameiet kan ikke oppløses.

16. Særlige bestemmelser i oppstartsfasen 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 sameier/borettslag i Vestbyen ferdigstilles er det aktuelt at styret kan suppleres med
representanter fra hvert boligsameie/borettslag.

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).
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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.

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

2. 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.

18. Kameraovervåkning
Kameraovervåkning er tillatt i sameiets arealer. Styret har ansvar for at kameraovervåkning foregår i
henhold til gjeldende regelverk.



DRIFTSBUDSJETT OG KOSTNADSFORDELING

Vesthagen garasjesameie

Grunnlag til fordeling: Bolig Næring Totalt

Antall enheter 136              -               136              Bolig: 0 %

Antall boder 126              -               126              Næring: 0 %

Driftsbudsjett:

Kostnad Sum Fordeling Bolig Næring Kommentar

Revisjonshonorar -                Alle -                -            i/a

Styrehonorar 30 000          Alle -                -            

Arb.avg styrehonorar 4 230            Alle -                -            

Forretningsførerhonorar 37 500          Alle -                -            

Drift- og vedlikehold 220 000        Alle -                -            Serviceavtaler, garasjeport m.m.

Brannvernsutstyr og -varsling -                Alle -                -            ?

Snømåking/strøing -                Alle -                -            Dette gjøres av driftssameiet

Vaktmester 50 000          Alle -                -            Tilsvarende som Vestbyen garasjesameie. Byggdrift samt garasjevask en gang pr år.

Forsikringer 50 000          Alle -                -            Estimat

Strøm- og energikostnader 70 000          Alle -                -            

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Lås og beslag 10 000          Alle -                -            

Div. adm. Kostnader 30 000          Alle -                -            Kurs for tillitsvalgte, leie av lokaler for møter, div adm

Måleravregning el-bil -                Alle -                -            

Må avklares hvilken løsning som velges for EL-billading. Ihht prospekt: Strømkostnader 

for ladning av el-bil inklusive eventuelle abonnementskostnader belastes den enkelte 

bruker i henhold til forbruk. 

Bevar HMS 6 500            Alle -                -            

Internkontrollsystem for lovpålagt HMS. Kr 6500 lisens første år, deretter kr 4500 i årlig 

lisens

-                -               -                -            19 plasser 

-                -               -                -            

-                -               -                -            

-                -               -                -            

-                -               -                -            

-                -               -                -            

-                -               -                -            

-                -               -                -            

-                -               -                -            

-                -               -                -            

-                -               -                -            

-                -               -                -            

-                -               -                -            

-                -               -                -            

-                -               -                -            

SUM #REF! #REF! #REF!

Fordeling bolig/næring














































