VEDTEKTER FOR
Sameiet Nadderudveien 63 A-D

Innledende bestemmelser
§1

Navn og betegnelse

Sameiets navn er Sameiet Nadderudveien 63 og omfatter eiendommen 219 Gnr. 20 Bnr. 114
og 773 i Bærum kommune.
§2

Formål

Sameiets formål er å administrere eiendommen Knr. 219 Gnr. 20 Bnr. 114 og 773 og i vare ta
seksjonseiernes felles interesse gjennom forsvarlig drift og vedlikehold i overensstemmelse
med disse vedtekter.
§3

Eierforhold

Sameiet består av 14 seksjoner. Hver seksjon følger hjemmelen på den respektive seksjon.
Med de begrensninger som måtte følge av disse vedtekter, har hver andelseier full
disposisjonsrett over sine seksjoner med tilhørende plikter og rettigheter.
Eier har således rett til salg, pantsettelse og utleie av sin seksjon. Salg og utleie skal meddeles
styret for registrering. Der er seksjonseiers ansvar at leietaker og/eller kjøper undertegner en
kopi av disse vedtekter og de gjeldende husordensreglene, samt at disse undertegnede kopier
medfølger meddelelsen til styret.
For sameierne gjelder at hver enkelt seksjonseier ved kjøp av sin seksjon har akseptert
nærværende vedtekter som bindende for seg og at vedtektene inngår som en integrert del av
enhver, fremtidig overtakelsesavtale vedrørende seksjonen. Tilsvarende gjelder for vedtatte
husordensregler.

Årsmøte
§4

Om sameiermøte og innkalling

Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøtet. Årsmøte holdes hvert år innen utgangen
av mai måned. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller
når sameiere som til sammen representerer minst en tiendedel av stemmene krever det, og
samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
Innkalling til sameiermøte skal skje skriftlig til medlemmene med varsel på minst åtte dager,
høyst tjue dager. Ekstraordinært sameiermøte kan likevel, om det er nødvendig, innkalles
med kortere frist - minimum 3 dager.

Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for sameiermøte og om siste frist for
innlevering av saker som ønskes behandlet.
Skal et forslag, som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to
tredjedels flertall, kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.
Senest en uke før ordinært sameiermøte skal styrets årsrapport, årsregnskap og eventuell
revisjonsberetning sendes ut til alle seksjonseierne med kjent adresse. Dokumentene skal
også være tilgjengelige i årsmøte.
Blir sameiermøte som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak på årsmøtet, ikke innkalt,
kan en sameier, et styremedlem eller forretningsfører kreve at skifteretten snarest og for
sameiets felles kostnad, innkalles til årsmøte.
§5

Saker som skal behandles på årsmøte

På årsmøtet skal disse sakene behandles:
•
•
•
•
•
•
§6

Konstituering
Styrets årsrapport
Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår
Sameiets budsjett for inneværende kalenderår
Valg av styremedlemmer
Andre saker som er nevnt i innkallingen.
Stemmerettsregler

Hver seksjonseier har en stemme. Eventuell fullmakt fra andre seksjonseiere må fremlegges
skriftlig ved konstituering av møte.
Inhabilitet: Ingen kan som sameier eller ved fullmakt delta i noen avstemming på
sameiermøtet om en rettshandel overfor seg selv eller om eget ansvar. Heller ikke kan noen
delta i avstemming på sameiermøtet om en rettshandel overfor tredjemann, eller om
tredjemanns ansvar dersom vedkommende sameier eller fullmektig har en fremtredende
personlig eller økonomisk særinteresse i en sak som er til behandling på sameiermøtet.
§7

Møteledelse og flertallskrav

Sameiermøte skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøte velger en annen møteleder
som ikke behøver være sameier.
Med de unntak som følger av lov eller vedtektene avgjøres alle saker med alminnelig
(simpelt) flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

Styret
§8

Styret

Sameiet skal ha et styre med tre medlemmer. Det skal videre velges et varamedlem. Styret
skal bestå av en leder og to andre medlemmer. Styremedlemmene velges av sameiermøte
med alminnelig flertall normalt for 2 år, varamedlemmet for 1 år. Det er hensiktsmessig at
valget innrettes slik at ikke begge styremedlemmene byttes ut samtidig. Styrets leder velges
særskilt for 1 år ad gangen. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer.

§9

Styrets oppgaver

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøte. Styret har
herunder i samsvar med lov om eierseksjoner å treffe alle bestemmelser som ikke i loven eller
vedtektene er lagt til sameiermøte.
Styret må forelegge for sameiermøtet alle saker av stor viktighet, herunder spørsmålet om
utførelse av større arbeider som ikke er uoppsettelige. Ombygging av leiligheter som griper
inn i bærende konstruksjoner. yttervegger, tak eller skillevegger mellom leiligheten, samt
utvendig tilbygg, inngrep i fasadene, parabolantenne, reklame el lign skal forelegges
sameiermøtet med innstilling fra styret.
Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret om ikke
annet følger av lov om eierseksjoner eller vedtektene.
Lederen og ett styremedlem i fellesskap forplikter sameiet og tegner sameiets navn. Styret
kan gi prokura.
§ 10 Om styremøte
Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trenges. Et styremedlem
eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles.
Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. Vedtak treffes
med alminnelig flertall.
Styremøtene ledes av styrelederen. Er ikke styreleder tilstede skal styret velge en møteleder.
Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de
fremmøtte styremedlemmene.

Ansvar og kostnadsfordeling
§ 11

Ansvar

Sameierne hefter innbyrdes i henhold til sameierandelens størrelse og tilkommer sameiets
rettigheter i samme forhold.
For forpliktelser utad, hefter sameiet som sådant. Den enkeltes ansvar er dog begrenset til
eierandelen.
Selgeren av en seksjon blir ikke fri for ansvaret for skyldige fellesutgifter ved å selge
seksjonen. Innenfor sameiets sikkerhetspant er også kjøper av seksjonen ansvarlig for betaling
av skyldige fellesutgifter eller andre mellomværender med sameiet.
Sameier som utleier sin seksjon har det hele og fulle ansvar for leietakers eventuelle brudd på
disse vedtekter og husordensreglene.
§ 12 Bruk og utnyttelse
Sameiets arealer skal benyttes i henhold til bestemmelsene i godkjent reguleringsplan og eller
på den måte styret bestemmer. Ingen sameier må utnytte sameiets arealer på en slik måte at
dette blir urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for andre sameiere.
Sameiets arealer skal kunne benyttes av de tekniske anleggsinstallasjoners eiere for
nødvendig drift og vedlikehold.

Vedlikehold
§ 13

Vedlikehold

§ 13.1 Seksjonseiers plikt til å vedlikeholde bruksenheten:
Innvendig vedlikehold av egen seksjon samt andre rom som hører under seksjonen, påhviler
fullt ut for egen regning den enkelte sameier. Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes
av vedlikeholdsplikten til og med forgreiningspunktet inn til seksjonen, og elektriske
ledninger til og med seksjonens sikringsskap. Egenandel etter forsikringserstatning forårsaket
av skade (vannlekkasje, brann mm) i egen seksjon, påhviler fullt ut for egen regning den
enkelte sameier.
Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre
bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne ikke påføres ulemper.
Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.
Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som
• inventar
• utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
• apparater, for eksempel brannslukningsapparat
• skap, benker, innvendige dører med karmer
• listverk, skillevegger, tapet
• gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
• vegg-, gulv- og himlingsplater
• rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring
• vinduer og ytterdører.
Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.
Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder
også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.
Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er
forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.
Seksjonseier er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr, og at
dette fungerer og er i forskriftsmessig stand.
Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert
reparasjoner og utskiftning, etter denne bestemmelsen. Denne plikten gjelder selv om
vedlikeholdet skulle ha vært utført av den tidligere seksjonseieren.
Vedlikeholdsplikten omfatter ikke utskifting av sluk, vinduer inkl. karm og ytterdører inkl.
karm.
Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av yttertak, bjelkelag, bærende
veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.
Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr,
herunder trappeganger og inngangsdører er sameiets ansvar.
I den utstrekning sameierne ikke beslutter å sette bort eventuelle oppgaver i forbindelse med
eiendommens drift til andre, er eierne i fellesskap forpliktet til å delta i dette arbeidet selv.
§13.2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.:
Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles
installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene
og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper unødige ulemper.

Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseierens
vedlikeholdsplikt. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når det er
nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.
Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik
som rør, ledninger og kanaler. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom
bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren.
Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og
kontrollere installasjoner som nevnt i første og annet punktum. Kontroll og arbeid i
bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig
ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.
Hvis sameiet ikke vedlikeholder fellesarealene i samsvar med første og annet ledd, og det
mangelfulle vedlikeholdet står i fare for å påføre eiendommen skade eller ødeleggelse, kan en
seksjonseier utføre vedlikeholdet selv. Seksjonseieren kan i slike tilfeller kreve å få sine
nødvendige utgifter dekket på samme måte som andre vedlikeholdskostnader. Før
seksjonseieren starter et slikt vedlikehold, skal de øvrige seksjonseierne varsles i rimelig tid.
Varsel kan unnlates dersom det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å unnlate å
varsle.
§13.3 Bygningsmessige arbeider:
Utskifting av vinduer og ytterdører, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning,
endring av utvendige farger eller lignende, skal skje etter en samlet plan vedtatt av årsmøtet.
Skal slikt arbeid utføres av seksjonseierne selv, må det kun skje etter forutgående godkjenning
av styret.
Tilbygg/påbygg og andre endringer av bebyggelsen som etter vedtektenes og eierseksjonsloven krever årsmøtets samtykke, må ikke igangsettes før samtykke er gitt. Dette gjelder selv
om bygningsmyndighetene har gitt tillatelse til igangsettelse. Søknad eller melding til
bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes.
§13.4 Seksjonseierens erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold:
En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører andre
seksjonseiere. Seksjonseieren skal likevel ikke erstatte tapet dersom han eller hun kan
sannsynliggjøre at det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en hindring utenfor hans eller
hennes kontroll og det ikke er rimelig å forvente at seksjonseieren skulle ha regnet med
hindringen, overvunnet den eller unngått følgene av den.
Dersom det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en tredjeperson som seksjonseieren har valgt
til å utføre vedlikeholdet, er seksjonseieren ikke erstatningsansvarlig hvis seksjonseieren kan
sannsynliggjøre at det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en hindring også utenfor
tredjepersonens kontroll, og det ikke er rimelig å forvente at tredjepersonen skulle ha regnet
med hindringen, overvunnet den eller unngått følgene av den.
En seksjonseier er erstatningsansvarlig for indirekte tap som det mangelfulle vedlikeholdet
har påført en annen seksjonseier, men bare når seksjonseieren har vært uaktsom.
Ved eierskifte er den nye eieren bare ansvarlig for den delen av tapet som skyldes mangelfullt
vedlikehold i sin eiertid.
Dersom seksjonseierens mangelfulle vedlikehold fører til skade på bygninger, fellesarealer
eller annet som sameiet skal vedlikeholde og utbedre, er seksjonseieren erstatningsansvarlig.
§ 14

Forsikring

Sameiet plikter å holde eiendommen fullverdiforsikret. Innboforsikring for den enkelte
seksjon påhviler den enkelte seksjonseier.

§ 15

Revisjon og regnskap

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.
§ 16

Forretningsfører

Sameiermøte kan med vanlig flertall vedta at sameiet skal ha en forretningsfører.
Det hører under styret å ansette forretningsfører, jfr eierseksjonslovens § 41.
§ 16

Fellesutgifter

Fellesutgifter er utgifter til sameiets/eiendommens drift som ikke er knyttet til den enkelte
seksjon. Mellom sameierne skal utgiftene deles i henhold til seksjonenes eierbrøk såfremt
ikke styret beslutter å fordele kostnadene på annen måte. Styret kan bare beslutte å fordele
kostnadene ulikt mellom sameierne såfremt det er saklig grunn for dette – for eksempel hvis
et tiltak på sameiets eiendom kun er rettet mot noen av sameierne.
Dersom uforutsette, betydelige utgifter utover budsjettet skulle oppstå, er styret berettiget til å
utlikne disse på sameierne etter eierbrøken.
Til dekning av fellesutgiftene innbetaler hver seksjonseier et forskuddsvis og månedsvis à
konto beløp med forfall den første virkedag i hver måned. Ved forsinket betaling kan
styret/forretningsfører pålegge morarentebetaling. Unnlatelse av å betale fastsatt andel av
fellesutgifter senest 2 - to - måneder etter at disse er forfalt, er å betrakte fra sameiets side som
vesentlig mislighold.
§ 17

Vedlikeholdsfond

Sameiermøte kan vedta med alminnelig flertall avsetning til fond til dekning av fremtidige
vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. De beløp
seksjonseierne skal innbetale til fondet innkreves i den månedlige betaling til dekning av
fellesutgiftene.

Mislighold og fravikelse
§ 18

Mislighold

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge
vedkommende å selge seksjonen, jfr. Eierseksjonsloven § 26.
Vesentlig mislighold kan begrunnes i økonomiske eller ikke-økonomiske forhold.
Økonomiske mislighold foreligger når en sameier ikke rett tidig betaler sin andel av
fellesutgiftene, eller andre vedtatte forpliktelser overfor sameiet. Ikke-økonomiske forhold
kan f eks være brudd på gjeldende husordensregler, parkeringsbestemmelser, adferd som
medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller som er til plage
eller sjenanse for andre brukere av eiendommen.

Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve
seksjonen solgt. Pålegget om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves
solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke skal settes
kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt.
§ 19 Fravikelse
Medfører sameiers oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen
eller er sameiers oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere,
kan sameiets styre kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13,
jfr. Eierseksjonsloven § 27.

Vedtektsendringer og forholdet til lov om eierseksjoner
§ 20 Endring i vedtektene
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøte med minst to tredjedeler av de
avgitte stemmer.
§ 21

Forholdet til lov om eierseksjoner

Sameierlovens bestemmelser om oppløsningsrett gjelder ikke.

