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Utkast til vedtekter

for
Bankveien 10 Borettslag

Vedtatt på stiftelsesmøte den XX.XX.XXX

1. Innledende bestemmelser
1-1 Formål
Bankveien 10 Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne 
bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom(borett) og å drive virksomhet som står 
i sammenheng med dette. 

1-2 Forretningskontor
Borettslaget ligger i Asker kommune og har forretningskontor i Oslo kommune 
og utgjør 79 boligseksjoner i Bankveien 10 Sameie, gnr 50, bnr 35, i Asker. 

2. Andeler og andelseiere
2-1 Andeler og andelseiere 
(1) Andelene skal være på kroner 5000,-.

(2) Når ikke annet følger av vedtektene eller lov om borettslag, kan bare 
fysiske personer være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan 
eie eller ha eierandel i mer enn en andel. Bare personer som bor eller skal bo 
i boligen kan eie en andel sammen. 

(3) Følgende juridiske personer kan til sammen eie andel eller andeler 
som gir rett til minst en bolig og opp til ti prosent av boligene i laget:  

1. stat,
2. fylkeskommune,
3. kommune,
4. selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og 

kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune,
5. stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av 

staten, en fylkeskommune eller kommune,
6. selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med 

stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til 
vanskeligstilte.

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

(5) En kreditor kan eie en eller flere andeler i opptil to år for å berge krav 
som er sikret med pant i andelen eller andelene.
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(6) En andelseier skal ved forespørsel få utlevert et eksemplar av 
borettslagets vedtekter.

2-2 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel.

(2) Ved et hvert eierskifte må erververen godkjennes av styret for å få rett 
til å bruke boligen. 

(3) Styret kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal 
nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med kap 2 i disse 
vedtektene.

(4) Nekter styret å godkjenne erververen som bruker, 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. 

(5) 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.  

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

3. Forkjøpsrett
3-1 Forkjøpsrett
Det er ikke forkjøpsrett for andelseierne i borettslaget.

4. Borett og overlating av bruk 
4-1 Boretten 
(1)  Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å 
bruke fellesarealene 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. 

(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. 
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(4) Enkelte andeler disponerer hvert sitt avgrensede utomhusareal i 
tilknytning til den enkelte bolig som avmerket på Utomhusplan i opprinnelig 
prospekt. Borettslaget kan foreta justeringer av grensene for hver boligs 
utomhusareal når det foreligger saklig grunn til det. Andelseierne kan ikke 
sette opp gjerde eller andre faste innretninger på sitt utomhusareal uten 
styrets forutgående skriftlige samtykke. Plattinger utenfor boligene skal i 
utgangspunktet etableres i den størrelse, utførelse og materialvalg som følger 
av utomhusplanen og opprinnelig levering for tilsvarende plattinger. Andre 
materialvalg og løsninger for etablering av uteplassene kan ikke opprettes 
uten styrets forutgående skriftlige samtykke. 

I utomhusplanen er det lagt føringer for valg av beplantning m.v. for å gi 
prosjektet et helhetlig uttrykk. Eventuell supplering av beplantning eller 
endringer i utomhusplanen er ikke tillatt uten styrets forutgående skriftlige 
samtykke

(5) Samtlige andeler i borettslaget disponerer en sportsbod hver i 
fellesanlegget utenfor leiligheten/boligen i naboeiendommen gnr XXX, bnr 
XXX, jfr tinglyst erklæring av XX.XX.XXX Disse sportsbodene kan kun 
omsettes/selges sammen med borettslagsandelen de er knyttet til, da 
sportsboden ivaretar det offentliges krav til bodplass for andelene. 
Fordelingen av sportsboder fremgår av vedlagt liste (Vedlegg 1- Under 
utarbeidelse). Ajourhold av listen er ikke å anse som vedtektsendringer i punkt 
11-1 (1)s forstand, og kan gjøres av styret/forretningsfører. 

(6) Generalforsamlingen kan fastsette vanlige ordensregler for 
eiendommen. 

4-2 Overlating av bruk 
(1) Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av 
boligen til andre ut over det som følger av borettslagsloven § 5-4 til 5-6, jf. 
borettslagsloven § 5-3. 

(2) 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. 
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(3) Ut over det som følger av 4-2 (1) og (2) ovenfor, kan andelseierne med 
styrets godkjenning overlate bruken av hele boligen dersom: 

- andelseieren selv eller en person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 
første ledd nr. 3 har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. 
Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for 
opptil 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 husstandsfellesskapsloven. 

Godkjenning kan i disse tilfellene bare nektes dersom brukerens forhold gir 
saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne 
blitt andelseier. 

(4) Har borettslaget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av 
bruker innen en måned etter at søknaden har kommet frem til borettslaget, 
skal brukeren regnes som godkjent. 

(5) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den 
til andre uten godkjenning.

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

(7) Borettslaget kan kreve kostnader forbundet med behandlingen og 
eventuell oppfølging av en søknad om overlating av bruk dekket av 
andelseier, se pkt. 6-1 (3).

4-3 Bygningsmessige arbeider

(1) 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.

(2) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende 
bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser er ikke tillatt. 
Forandringer som berører bygningens eksteriør – herunder oppsetting av 
private radio- og TV-antenner, markiser mv, er ikke tillatt uten styrets 
forutgående samtykke.
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5. Vedlikehold 
5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen ( inkl. evnt private 
takterrasser) , og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig 
stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer innvendig, rør, sikringsskap 
fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, 
varmekabler inventar, utstyr inklusive vannklosett,og vasker, apparater og 
innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer 
unngås.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskiftning av 
slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, 
ledninger med tilbehør, inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett, 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 ( herunder også evnt. private takterrasser) og 
lignende.

(4) Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av 
brann- og eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til 
gjeldende lover og forskrifter.

(5) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
Ved mistanke om insekter og skadedyr plikter andelseieren straks å melde fra 
skriftlig til borettslaget. 

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

(7) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig 
for å utbedre, plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.

(8) Ny eier av andelen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet 
reparasjon og utskifting i boligen selv om det skulle ha vært utført av den 
forrige andelseieren. 
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5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt 
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig (inkl. felles 
takterrasser) i forsvarlig stand, slik det er angitt i vedtektene for Bankveien 10 
Sameie og så langt plikten ikke ligger på andelseierne. 

(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. 

(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, 
herunder nødvendig utskiftning av termoruter, og ytterdører til boligen og 
reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, 
sluk og 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.

5-3 Utbedringsansvar og erstatning
(1) Fører en andelseiers mislighold til skade på borettslagets eiendom eller 
på annen andelseiers bolig eller fastmontert inventar som naturlig hører 
boligen til, skal skaden utbedres av borettslaget.

(2) Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte andelseier. 
Borettslaget hefter ikke for eventuelle skader på skadelidtes innbo og/eller 
løsøre.

(3) Borettslaget og skadelidte andelseiere kan kreve erstatning for tap som 
følger av at andelseieren misligholder sine plikter, jf borettslagslovens §§ 5-13 
og 5-15. 

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

6.  Felleskostnader og pantesikkerhet
6-1  Felleskostnader 
(1) Den enkelte andelseier er ansvarlig for felleskostnadene etter en 
fordelingsnøkkel fastsatt ved stiftelsen av borettslaget. Nøkkelen ligger fast og 
kan bare endres etter borettslagslovens § 5-19. 
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Kostnader forbundet med kollektiv kabel-tv og evt. bredbånd fordeles med lik 
andel pr. bolig 

Følgende kostnader fordeles med likt beløp pr andel
- Kostnader til forretningsførsel, revisjon og andre administrasjonskostnader, 
herunder kostnader til telefon, kontordata, trykksaker, porto, bank-/kortgebyr, 
møtevirksomhet, kurs, gaver og andre fremmede tjenester.
- Honorar til tillitsvalgte, med arbeidsgiveravgift

For boliger i Bygg B inngår kostnader for fjernvarme i felleskostnadene, 
herunder kostnader til varmt tappevann i leilighetene, vannbåren gulvvarme, 
radiatoranlegg etc. Styret kan fastsette månedlig beløp til dekning av 
andelenes kostnader til oppvarming og varmt tappevann

Dersom det installeres individuell måling for bruksenhetene skal kostnad 
fordeles iht. målt forbruk. Det kreves da inn et månedlig akontobeløp som 
avregnes iht avtalt periode.

Boliger i Bygg A har elektrisk oppvarming med gulvvarme. Tappevann 
kommer fra egne lokale varmtvannsberedere. Boliger i Bygg dekke selv 
kostnader til oppvarming og varmtvann iht forbruk mot egen strømmåler.

(2) Når særlige grunner taler for det skal en kostnad likevel fordeles etter 
nytten for den enkelte bolig eller etter forbruk.

(3) Borettslagets kostnader til behandling og eventuell oppfølging av 
søknad om overlating av bruk betales av den andelseier som har søkt, se pkt. 
4-2 (6).

6-2 Betaling av felleskostnader
(1)  Felleskostnadene forfaller til betaling den 1. i hver måned. Borettslaget 
kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel. 

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren 
den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 
nr 100. 

6-3 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har 
borettslaget en lovbestemt panterett i andelen foran alle andre heftelser. 
Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens 
grunnbeløp på tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført.  
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7. Mislighold, salgspålegg og fravikelse
7-1 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. 

7-2 Pålegg om salg
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 borettslaget rett til å kreve andelen solgt.

7-3 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. Fravikelse kan tidligst kreves samtidig 
med pålegg om salg.

8. Styret og dets vedtak
8-1 Styret 
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2-4 
andre medlemmer med 1-2 varamedlemmer. 

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

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

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, herunder ansette forretningsfører og 
andre eventuelle funksjonærer.

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. 
Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. 
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(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 borettslaget går ut over vanlig forvaltning 
og vedlikehold, 
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere 
har vært benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd, 
3. salg eller kjøp av fast eiendom, eller av andelsbolig som borettslaget 
eier 
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 borettslaget på mer enn fem 
prosent av de årlige felleskostnadene.

8-4 Representasjon og fullmakt 
Styrets leder og ett styremedlem representerer i fellesskap borettslaget 
utad og tegner dets navn.

9. Generalforsamlingen
9-1 Myndighet
Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget. 

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, skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke 
saker de ønsker behandlet. 



Dette utkastet til vedtekter er utarbeidet av utbygger/selger i forbindelse med salg av leiligheter og 
parkeringsplasser i prosjektet” Bankveien 10”, og vil kunne bli endret i forbindelse med ferdigstillelse av 
prosjektet og kommunale reguleringsbestemmelser, kommunens behandling av seksjoneringssøknad, 
endring i organisering, stiftelsen av borettslaget, utleie knyttet til utbygger/selgers leie til eie-konsept  
mv. Det vises til de forbehold som er tatt i prospekt/kjøpekontrakt/salgsmateriell. Vedtektene fastsettes 
av utbygger/stifter av borettslaget
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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. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til forretningsfører. 

(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 disse 
skriftlig innen fristen i 1.ledd. 

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling 
- Godkjenning av 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 Møterett
Alle andelseiere har rett til å møte på generalforsamlingen med forslags,- tale- 
og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av 
andelseierens husstand og eventuelle leiere har rett til å være til stede og til å 
uttale seg.

9-6 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. 

9-7 Stemmerett og fullmakt
Hver andel gir rett til en stemme på generalforsamlingen. Andelseier som eier 
mer enn en andel har likevel bare en stemme. For en andel med flere eiere 
kan det bare avgis en stemme. Andelseier kan møte ved fullmektig på 
generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en 
andelseier.  



Dette utkastet til vedtekter er utarbeidet av utbygger/selger i forbindelse med salg av leiligheter og 
parkeringsplasser i prosjektet” Bankveien 10”, og vil kunne bli endret i forbindelse med ferdigstillelse av 
prosjektet og kommunale reguleringsbestemmelser, kommunens behandling av seksjoneringssøknad, 
endring i organisering, stiftelsen av borettslaget, utleie knyttet til utbygger/selgers leie til eie-konsept  
mv. Det vises til de forbehold som er tatt i prospekt/kjøpekontrakt/salgsmateriell. Vedtektene fastsettes 
av utbygger/stifter av borettslaget
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9-8 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 stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at 
den som får flest stemmer, skal regnes som valgt. 

(3) Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

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

(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 borettslaget. Det 
samme gjelder avstemning om salgspålegg 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 
borettslaget 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 andelseiere eller borettslaget. 

11.Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene. Forholdet til 
Bankveien 10 Sameie
11-1 Vedtektsendringer
Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen 
med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer. 



Dette utkastet til vedtekter er utarbeidet av utbygger/selger i forbindelse med salg av leiligheter og 
parkeringsplasser i prosjektet” Bankveien 10”, og vil kunne bli endret i forbindelse med ferdigstillelse av 
prosjektet og kommunale reguleringsbestemmelser, kommunens behandling av seksjoneringssøknad, 
endring i organisering, stiftelsen av borettslaget, utleie knyttet til utbygger/selgers leie til eie-konsept  
mv. Det vises til de forbehold som er tatt i prospekt/kjøpekontrakt/salgsmateriell. Vedtektene fastsettes 
av utbygger/stifter av borettslaget
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11-2 Forholdet til borettslovene 
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag 
av 06.06.2003 nr 39.

11-3 Forholdet til Bankveien 10 Sameie
Bankveien 10 Borettslag og andelseierne må innrette seg etter bestemmelser 
fastsatt i Bankveien 10 Sameies vedtekter.
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Vedtatt av Asker kommunestyre 05.10.2004 i medhold av plan- og  
bygningslovens §§ 27-2 og 28-1.  
 
      Asker kommune, 12. oktober 2004. 
       For rådmannen 
 
       Per Christian Hauge 
 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR 
WESSELGÅRDEN, APOTEKERHAGEN, GBNR. 50/28, 33 M.FL. 
PLAN DATERT 12.03.04.  
ASKER KOMMUNE 
 
 
§  1. Planens hensikt 
 
 Hensikten med reguleringsplanen er: 

• å legge til rette for en bymessig komplettering av kvartalet mellom Bankveien og 
Torvveien, basert på de utbyggingsprinsipper som benyttes i sentrum,  

• å legge til rette for at Apotekerhagen skal framstå som en grønn park, med gress, 
busker og trær, og spesielt tilrettelagt for barns lek, 

• å legge til rette for at Smuget blir ført videre fra Bankveien og inn til 
Apotekerhagen, og 

• å sikre den bevaringsverdige Apotekergården.  
 
§  2.  Reguleringsformål 
 
 Bestemmelsene gjelder for det område som er vist med reguleringsgrense på 

plankartet. 
 Området reguleres til: 

 Byggeområder  - boliger, forretninger og kontorer i 
sentrumsbebyggelse  

Friområder  -  park 
  Spesialområder - bevaring - verneverdig bebyggelse  
  Fellesområder  - felles fotgjengerareal  
     - felles avkjørsel/varelevering  
 I tillegg til bestemmelsene for de enkelte områdene kommer fellesbestemmelser som 

gjelder hele planområdet. 
 
§  3 Fellesbestemmelser 
 
3.1 Før igangsettingstillatelse for boligbebyggelse gis, skal det dokumenteres at 

skolekapasiteten er tilfredsstillende. 
 
3.2 Før igangsettingstillatelse gis, skal det foreligge utomhusplan for hele planområdet, 

godkjent av bygningsrådet og utarbeidet i henhold til kommunens vedtatte 
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retningslinjer. Anlegget, inklusive friområdet, skal være ferdig opparbeidet før 
brukstillatelse til bebyggelsen gis. 

 
3.3 Før planområdet tillates bebygd med boliger, må det dokumenteres at gjeldende 

grenser for tillatt utendørs og innendørs støynivå vil bli overholdt. Eventuelt 
nødvendige skjermingstiltak skal være ferdig gjennomført før brukstillatelse gis. 

 
3.4 Belysning av trafikkområder som er åpne for alminnelig ferdsel, skal inngå i 

utomhusplan og ferdigstilles før brukstillatelse gis. Både belysning, armaturer og 
stolper skal baseres på de løsninger som tidligere er valgt i Asker sentrum. 
Transformatorkiosk skal integreres i bebyggelsen. 

3.5 For hver boligenhet skal det være minimum 10 m2 uteoppholdsareal (MUA) til 
privat og/eller felles bruk. Uteoppholdsarealene skal være ferdig opparbeidet i takt 
med ferdigstillelsen av boligene.  

 
3.6 Antall garasje- og biloppstillingsplasser og dimensjonering av parkeringsareal skal 

være i henhold til kommunens gjeldende veinormaler. 5 % av plassene skal være 
tilrettelagt for funksjonshemmede. 
Antall sykkeloppstillingsplasser skal være i henhold til kommunens gjeldende 
veinormaler. 

 
3.7 Det skal tilrettelegges for funksjonshemmede, både utomhus og innomhus.  
 
3.8 Skilt og reklame er kun tillatt innenfor rammene av den kommunale skiltvedtekt. 
 
§  4 Område for bolig, forretning, kontor i sentrumsbebyggelse;           

Wesselgården (felt A og felt B) og Rypegården (felt C). 
 
4.1 Område felt A, felt B og felt C kan bebygges med bolig, forretnings- og 

kontorbebyggelse. 
Første etasjen skal i sin helhet benyttes til forretningsformål, med aktive, utadvendte 
fasader som skaper liv på de omkringliggende fortaus-/fotgjengerarealer.  
Innen formålsbetegnelsen forretning tillates bevertningssted. 
Det skal være fri fotgjengerpassasje på gateplan mellom Busserullen og 
Apotekerhaven, i forlengelsen av gårdsrommet sør for Sentrumsgården. 
 
Felt B kan tillates bebygget med hotell. 

 
4.2 Maks. tillatt tomteutnyttelse (TU) skal for de enkelte delfelt være henholdsvis: 

• felt A: TU = 306 % 
• felt B: TU = 336 % 
• felt C: TU = 407 % 

 TU beregnes i henhold til NS 3940 med unntak av yttervegger og vegger mellom 
bruksenheter som medregnes i tillatt tomteutnyttelse. 

 Parkeringskjeller og åpne balkonger regnes ikke med i tillatt tomteutnyttelse. 
 
4.3 Bebyggelsen skal plasseres som vist på plankartet, og innenfor de angitte 

byggegrenser. Balkonger mot felles og offentlige arealer kan krage maks. 1,4 m ut 
over byggegrense. Balkonger skal ikke være sammenhengende, de skal ikke være 
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understøttet av søyle, og det skal være min. 3,5 m fri høyde fra bakkeplan til 
balkong.  

 
4.3 Gesimshøyder skal ikke overskride kote 117,5 langs hovedfasader, og  kote 120,5 for 

en inntrukket toppetasje, jfr. de på plankartet angitte gesimshøyder. Maksimal 
byggehøyde skal ikke noe sted overskride kote 120,5. 
Toppetasjen skal i felt A og C  trekkes inn fra hovedfasade med min. 2m langs 
Bankveien, min. 5 m mot Asker torg og Apotekerhagen.  
Toppetasjen i felt B skal begrenses til den nordlige halvdel av byggeområdet, slik at 
denne ligger på linje med Sentrumsgårdens sørfasade. Mot nord og mot Busserullen 
skal gesimshøyden for hovedfasade i felt B ikke overskride kote 120,5. 

 
4.4 Bebyggelsen skal ha flate tak. Det kan etableres egne felles takterrasser for boliger 

og egne takterrasser for andre brukere av bebyggelsen. Takterrasser skal utstyres 
med lagerrom for utemøbler etc. Slike lagerrom kan plasseres på takterrasse utenfor 
toppetasjens veggliv. 

 Alle tekniske installasjoner, faste terrasseinstallasjoner etc. skal integreres i 
arkitekturen. Det tillates ingen takoppbygg eller installasjoner som overskrider kote 
120. 

 
4.5 Ved utnyttelse til bolig skal hovedbygningskroppen ha maks. dybde på 12,5m.     

Alle boliger skal enten ha egen balkong/terrasse, og/eller tilgang til felles takterrasse. 
Minst 2/3 av boligene innenfor hvert felt skal være gjennomgående (to-sidig belyst), 
og minst 2/3 av boligene skal ha livsløpsstandard. 
Boligene skal ha inngang fra felles fotgjengerareal som ligger mot Apotekerhagen.  

 
4.5 Det skal legges vesentlig vekt på en arkitektonisk tilpasning til den øvrige nyere 

sentrumsbebyggelsen (Stasjonskvartalene, Vinkelgården, Agrogårdene). Tegl skal 
derfor i inngå som et viktig fasademateriale. Innenfor et helhetlig arkitektonisk 
konsept skal det tilstrebes en letthet i det arkitektoniske uttrykk. Teglen bør derfor 
benyttes i kombinasjon med andre materialer og i ulike, gjerne lyse kulører.  

 
4.6 Søppelsamleplasser skal etableres i parkeringskjeller nær nedkjøringsrampe. 
  
§  5 Friområde 
 
5.1 Område Apotekerhagen skal nyttes til offentlig park. Parken skal tilrettelegges for 

barns lek. 
 
5.2 Minimum 440 m2 av parken skal være tilsådd med plen, og det skal tilrettelegges for 

trebeplantning. 
Denne del av parken må sikres nødvendig jordvolum for at vegetasjonen kan 
etableres. Jordlaget skal ha en generell dybde på min. 0,5 m. Dybden skal økes til 0,8 
m der trær skal etableres. Trevegetasjonen skal knyttes til dryppvanningssystemet i 
sentrum. 
De resterende deler av parken kan ha fast belegg.  Disse deler kan benyttes til 
uteservering. 

 
5.3 Belegg og murer skal bestå av natursteinsmaterialer. Armaturer, møbler, 

lekeapparater skal tilpasses tilsvarende i sentrum for øvrig, i materialbruk og farger.  
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§  6 Spesialområde for bevaring - verneverdig bebyggelse (Apotekergården) 
 
6.1 Apotekergården er bevaringsverdig.  

Gården skal nyttes til forretning, bevertningssted og kontor. Annen virksomhet kan 
tillates der det etter bygningsrådets skjønn er forenlig med hensynet til bygningens 
historiske, arkitektoniske og miljømessige verdi. 

 
6.2 Apotekergården er særskilt avmerket på plankartet. Bebyggelsen reguleres med 

eksisterende etasjetall og gesimshøyder. 
6.3 Bygningen tillates kun ombygd eller tilbygd under forutsetning av at eksteriøret 

holdes uendret eller føres tilbake til opprinnelig utseende.  
 
6.4 Dersom deler av bebyggelsen blir ødelagt ved brann eller av andre årsaker, skal ny 

bebyggelse utformes i nøye harmoni med eksisterende miljø, i henhold til samme 
betingelser som for om- eller tilbygging. 

 
6.5 Før bygningsrådet gir tillatelse til eksteriørendringer eller tilbygg, skal det innhentes 

uttalelse fra kulturminnevernmyndighetene. 
 
6.6 Varetransport til Apotekergården kan skje direkte fra Torvveien, i henhold til 

godkjent utomhusplan. 
 
§  7 Felles fotgjengerareal (F1) og felles avkjørsel/varelevering (F2) 
 
7.1 Område F1 skal nyttes til allmen fotgjengertrafikk og felles adkomst for de 

eiendommene som er særskilt angitt med pil på plankartet. Deler av området kan 
tillates benyttet til varelevering i henhold til godkjent utomhusplan. 

 
7.2 Del av område F1, mellom felt A og felt B, skal opparbeides som en forlengelse av 

Smuget i Agro-kvartalet, med tilsvarende bruk av belegningsmaterialer, møblering, 
belysning og gatevarme.  

 
7.3         Område F2 skal nyttes til allmen fotgjengertrafikk og varetransport for de 
              eiendommer som er særskilt angitt med pil på plankartet.  
              Deler av område F2, mellom Sentrumsgården og Wesselgården, kan benyttes til  
              torgsalg. Det kan legges tak over denne del av område F2, jfr. plankartets  
              avgrensning, så sant dette ikke er til hinder for varetransport. 
 
7.4 Atkomstarealet skal etableres som felleseiendom, ved at den enkelte parsell gis 

hjemmel til området, samtidig med delingen. 
 
7.5 Atkomstarealet skal ferdigstilles samtidig med tilknyttet bebyggelse. 
 
 
 For rådmannen 
 Bjørn Orhagen      
         Per Christian Hauge 
 Bygnings- og reguleringssjef 
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