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VEDTEKTER
for
BOLIGSAMEIET HAAKON TVETERS VEI 15
_______________________________________________________
§ 1 NAVN OG OMFANG
[1] Sameiets navn er Boligsameiet Haakon Tveters vei 15. Sameiet består av 65 seksjoner av
eiendommen gnr. 144 bnr. 1282 og 1284 i Oslo. Tomten er festet fra grunneierne til Søndre Skøyen
Boligstiftelse, som igjen har frembortfestet denne til de enkelte seksjonseierne. Eierbrøkene er
fastsatt på bakgrunn av bruksenhetens areal.

§ 2 RETTSLIG RÅDERETT
[1] Den enkelte sameier rår som eier over seksjonen.
[2] Erverver av seksjon og leietaker av bruksenhet må godkjennes av styret. Godkjennelse skal
foreligge før erverv eller utleie finner sted. Godkjennelse kan bare nektes når det foreligger saklig
grunn til det. Erverver av seksjon skal gjøres kjent med sameiets vedtekter og gjeldende
husordensregler og godta disse som bindende for seg. Det samme gjelder for leiertakere til
bruksenheter.
[3] Ingen kan erverve mer enn to seksjoner i sameiet, jfr. dog de unntak fra denne regel som er
fastsatt i eierseksjonslovens § 22, 3 ledd.
[4] Ved erverv av seksjon påløper transportgebyr til forretningsfører.
[5] Ved utleie svares det for hvert nytt utleieforhold et innflyttingsgebyr fastsatt av Sameiermøtet.

§ 3 FYSISK RÅDERETT
[1] Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet 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] Bruksenheten må bare benyttes til boligformål. Endring av bruken kan ikke foretas uten formell
reseksjonering. Bruk av bruksenhet og fellesareal må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være
til skade eller ulempe for andre sameierne.
[3] Beboerne plikter å følge de husordensregler som til enhver tid er fastsatt av sameiermøtet, og er
innforstått med at brutt på disse anses som brudd på sameiernes forpliktelser overfor sameiet.
[4] Den enkelte sameier skal holde bruksenheten forsvarlig ved like slik at det ikke oppstår skade eller
ulempe for de andre sameierne. Under den enkelte sameiers vedlikeholdsplikt faller også vedlikehold
av det fellesareal som benyttes eksklusivt av den enkelte sameier, så som boder, balkong, vinduer
inkludert karm, m.v.
[5] Den enkelte sameier har en særlig vedlikeholdsplikt når det gjelder våtrom og
våtromsinstallasjoner. Vedlikeholdet skal generelt utføres på en fagmessig god og forsvarlig måte slik
at lekkasjeskader unngås. Den enkelte sameier har således plikt til fagmessig installasjon og
vedlikehold av tilkoblinger til rørnettet for maskiner som benytter vann, samt plikt til å vedlikeholde
gulv med fuktsperre, sluk og rør frem til sluk. Den enkelte sameier har videre en særskilt plikt til å
sørge for at alle elektriske installasjoner innen bruksenheten er i forskriftmessig stand til enhver tid,
og at arbeid som krever autorisasjon blir utført av autorisert personell. Den enkelte sameier har
videre plikt til å sørge for at forskriftmessig varslings- og slukkeutstyr for brann til enhver tid er til
stede i bruksenheten, og at dette vedlikeholdes slik at det til enhver tid er i forskriftmessig stand.
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[6] Vedlikehold og endringer som påvirker byggets eksteriør eller interiør mot ute- og fellesarealer
må godkjennes av styret før tiltaket iverksettes. Styret kan i slike forhold pålegge sameieren å velge
løsninger bestemt av styret, f. eks. vindus- eller dørtype samt farger.
[7] Unnlater sameieren å foreta det vedlikehold som er nødvendig for å bevare eiendommens verdi
eller å avverge skader eller ulemper, kan sameierne ved styret etter skriftig varsel sørge for
vedlikeholdet for vedkommende sameiers regning. Det samme gjelder retting av endringer som
styret ikke har godkjent eller vil godkjenne.
[8] Ved skade som skyldes forsett eller uaktsomhet fra sameieren, dennes husstand eller den han har
overlatt bruken av bruksenhetene til, kan sameiet kreve dekket alle utlegg sameiet måtte bli påført
på grunn av skaden. Dersom skaden dekkes av sameiets forsikring kan sameiet kreve egenhandel
betalt av sameieren.

§ 4 FELLESUTGIFTER
[1] Kostnader ved eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom
sameierne etter sameierbrøken. Dersom særlige grunner taler for det, kan styret beslutte at spesielle
kostnader skal fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.
[2] Dersom en sameier driver virksomhet eller iverksetter tiltak som medfører økning av
fellesutgiftene, kan styret vedta at vedkommende skal bære en større del av utgiftene enn det
sameiebrøken tilsier, samt pålegge sameieren å installere særskilt måleutstyr.
[3] Utgifter knyttet til den enkelte bruksenhet betales av den enkelte seksjonseier.
[4] Den enkelte sameier skal betale et a konto beløp fastsatt av styret til dekning av andel av
felleskostnadene. A konto beløpet kan også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold,
påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom sameiermøtet har vedtatt slik avsetning.
[5] Fastsatt a konto beløp skal innbetales forskuddsvis pr. den 1. i hver kalendermåned. Ved forsinket
betaling svares vanlig forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven regnet fra forfall.
[6] Inntekter av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom
sameierne etter sameierbrøken.

§ 5 SAMEIETS PANTERETT
[1] De andre sameierne har panterett i den enkelte seksjon med et beløp for hver bruksenhet svarer
til folketrygdens grunnbeløp (1 G) på det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført.
Panteretten som her er omhandlet kan gjøres gjeldende av styret og den enkelte sameier som har
dekket mer enn sin andel, jfr. Eierseksjonsloven av 23/5-1997 § 23, 4.ledd.
[2] Sameiet har ikke plikt eller anledning til å vike prioritet med denne panterett til fordel for
pantobligasjoner eller annet sameieren ønsker å tinglyse på seksjonen.
Kan jeg skrive her.

§ 6 ETTERSYN
[1] Den styret gir fullmakt, skal ha adgang til de enkelte bruksenheter for å foreta ettersyn,
installasjoner og reparasjoner når dette er nødvendig av hensyn til sameiet eller noen av de øvrige
sameierne. Det skal tas rimelig hensyn til vedkommende sameier.
[2] Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis dette
ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig
ettersyn og vedlikehold av installasjonene.

§ 7 MISLIGHOLD
[1] Hvis en sameier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge
vedkommende å selge seksjonen. For den skriftlige advarsel, pålegget om salg og gjennomføringen
av salget gjelder reglene i eierseksjonsloven av 1997, § 26.
[2] Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen,
eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens
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øvrige brukere, kan sameiets styre kreve fravikelse av seksjonen etter reglene i
tvangsfullbyrdelseslovens kap. 13, jfr. eierseksjonsloven av 1997 § 27. Styret kan også kreve
fravikelse i forhold til bruker som ikke er sameier.

§ 8 SAMEIERMØTE
[1] Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Alle sameiere har rett til å delta i
sameiermøte med forslags-, tale- og stemmerett. Sameiers ektefelle eller et annet medlem av
sameiers husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg. Styremedlemmene, forretningsfører
og leier av boligseksjonen har rett til å være til stede og til å uttale seg.
[2] Styreleder og forretningsfører har plikt til å være tilstede med mindre det er åpenbart unødvendig
eller det foreligger gyldig forfall.
[3] En sameier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles.
[4] En sameier har rett til å ta med seg rådgiver til sameiermøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale
seg dersom sameiermøtet gir tillatelse med ordinært flertall.
[5] Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret skal på forhånd
varsle sameierne om dato for møte og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.
[6] Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig eller når sameiere som
til sammen har minst 1/10 av stemmene krever det og samtidig opplyser hvilke saker de ønsker
behandlet.
[7] Styret innkaller skriftlig til sameiermøtet med varsel på minst 8 og høyst 20 dager. Innkallelsen
skal angi tid og sted for møtet samt angi de saker som skal behandles i sameiermøtet. Dersom et
forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst 2/3 flertall skal kunne behandles, må
hovedinnholdet være angitt i innkallelsen. Saker som en sameier ønsker behandlet i det ordinære
sameiermøtet, skal nevnes i innkallelsen når styret har mottatt krav om det før fristen angitt i § 8,
5.ledd. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning skal sendes ut til alle sameiere senest en uke
før ordinært sameiermøte.
[8] Ekstraordinært sameiermøte kan om nødvendig innkalles med kortere frist, som dog skal være på
minst 3 dager.

§ 9 OM SAMEIERMØTET
[1] Sameiermøtet skal behandle saker angitt i innkallingen til møtet, og kan bare treffe beslutninger
om saker som er angitt i innkallingen i samsvar med § 8. Dersom en sak ikke er nevnt i innkallelsen er
dette ikke til hinder for at det treffes vedtak om innkallelse til nytt sameiermøte til avgjørelse av
forslag som er fremsatt i møtet.
[2] Det ordinære sameiermøtet skal:
Behandle styrets årsberetning.
Behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår.
Velge styremedlemmer.
[3] Sameiermøtet skal ledes av styreleder med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder som
ikke behøver å være sameier.
[4] Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som treffes av sameiermøtet.
Protokollen underskrives av møtelederen og minst én sameier som utpekes av sameiermøtet blant
de som er tilstede. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for sameierne.

§ 10 SAMEIERMØTETS KOMPETANSE
[1] I sameiermøtet har sameierne stemmerett med én stemme for hver seksjon de eier. Blanke
stemmer anses som ikke avgitt. Står stemmene likt avgjøres saken ved loddtrekning.
[2] Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Det kreves minst 2/3
flertall av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om:
- ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i
sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold.
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- omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter.
- salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller skal
tilhøre sameierne i fellesskap.
- andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning.
- samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til annet formål eller
omvendt.
- samtykke til reseksjonering som angitt i eierseksjonsloven av 1997 § 12, 2.ledd, 2.pkt.
- tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig
forvaltning eller vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne
på mer enn 5 % av de årlige fellesutgiftene.
- endring av disse vedtekter.
[3] Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som
innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter krever tilslutning fra samtlige sameiere.

§ 11 INHABILITET
[1] Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemming om avtale med seg selv
eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar. Det samme gjelder for avstemming om
pålegg om salg eller krav om fravikelse, jfr. § 7.

§ 12 SAMEIERSTYRET
[1] Sameiet skal ha et styre med 3 medlemmer og 1 varamedlem. Styret velges av sameiermøtet,
styrets leder velges særskilt. Den som er umyndig kan ikke være styremedlem.
Bare fysiske personer kan velges som styremedlem.
[2] Styremedlem tjenestegjør i 2 år om ikke annet er bestemt av sameiermøtet. Funksjonstiden løper
fra det ordinære sameiermøtet styremedlemmene er valgt på og opphører ved avslutningen av det
ordinære sameiermøtet i det år tjenestetiden opphører.
[3] Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute.
Styret skal ha et rimelig forhåndsvarsel om tilbaketreden. Sameiermøtet kan med alminnelig flertall
vedta å fjerne medlem av styret.
[4] Styreleder skal sørge for at styret holder møter så ofte som det trengs. Et styremedlem eller
forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles.
[5] Styremøtet ledes av styrets leder, ved dennes fravær velger styret møteleder.
[6] Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmer er til stede. Vedtak gjøres
med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Står stemmene likt, gjør møteleders stemme
utslaget.
[7] Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen underskrives av de fremmøtte
styremedlemmer.

§ 13 STYRETS OPPGAVER M.V.
[1] Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av
sameiernes anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøter, jfr. dog § 15.
[2] Styret representerer sameierne og forplikter dem med sin underskrift i saker som gjelder
sameiernes felles rettigheter og plikter, herunder gjennomføring av vedtak truffet av sameiermøtet
eller styret og rettigheter og plikter som angår fellesareal og fast eiendom for øvrig.
VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAAKON TVETERS VEI 15

5

[3] I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsfører representere sameierne
på samme måte som styret.
[4] Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret om ikke annet
følger av lov, vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle. Styret har plikt til å treffe alle
bestemmelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
[5] Styret ansetter, sier opp og avsetter forretningsfører og funksjonærer, gir instruks for dem,
fastsetter lønn og fører tilsyn med at de oppfyller sine forpliktelser, jfr. dog § 15.
[6] Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandling eller avgjørelse av noe spørsmål
som vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.
[7] Styret skal sørge for en ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskapet skal revideres av
revisor, valgt på sameiermøtet. Revisor tjenestegjør inntil annen revisor er valgt. Revisor har rett til å
være tilstede på sameiermøter, og til å uttale seg.
[8] Møteinnkallelser og annen post og informasjon fra styret distribueres i postkassene. Til sameiere
som ikke har adresse på feltet sendes innkallelser til møter ved post.

§ 14 EIERSEKSJONSLOVEN
[1] Forøvrig kommer lov av 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner med senere endringer til
anvendelse.

§ 15 SØNDRE SKØYEN BOLIGSTIFTELSE
[1] Sameiet har i 1991 inngått forvaltningsavtale med Søndre Skøyen Boligstiftelse.
Forvaltningsavtalen medfører at sameiet har overført til boligstiftelsen forvaltningen av arealer som i
praksis oppfattes som fellesarealer for sameier og garasjelag på Søndre Skøyen, samt overført
periodisk kontroll av tekniske installasjoner i bygget, alt etter nærmere spesifikasjon i
Forvaltningsavtalen med vedlegg. Forvaltningsavtalen er gjensidig oppsigelig med en oppsigelsesfrist
på 6 måneder til utløp ved utløp av kalenderåret.
Disse vedtekter er fastsatt i sameiermøte 13/4-1999, og erstatter i sin helhet de tidligere vedtekter
for sameiet, opprinnelig fastsatt 2/4-1984.
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