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VEDTEKTER 
 

FOR  
 

RINGS HUS SAMEIE 
 

vedtatt på konstituerende årsmøte [dato] 
 

§ 1  
Eiendommen – formål 

 
Rings Hus Sameie (heretter «Sameiet») er et kombinert eierseksjonssameie som består av 
eiendommen gnr. 19 bnr. 615 i Bærum kommune med påstående bygninger, installasjoner 
og anlegg (heretter omtalt som «Eiendommen»).  
 
Eiendommen er oppdelt i de eierseksjoner som fremgår av vedlagte seksjoneringsbegjæring 
(Vedlegg 1), med situasjonsplan og plantegninger. 
 
Sameiet har til formål å ivareta seksjonseiernes fellesinteresser og administrasjon av 
Eiendommen med fellesanlegg.  
 

§ 2  
Organisering av sameiet 

 
Sameiet består av 47 seksjoner, hvorav 43 boligseksjoner (heretter «Boligseksjonene»), 
3 næringsseksjoner med næringsvirksomhet (heretter «Næringsseksjonene»), og 1 
næringsseksjon som består av parkeringsplasser (heretter «Parkeringsseksjonen»). 
Parkeringsseksjonen er organisert som et realsameie mellom de boligseksjonene som har 
parkeringsplass.  
 
Bruksenhetenes hoveddel består av klart avgrensede og sammenhengende deler av 
bebyggelsen på Eiendommen slik som angitt i seksjoneringsbegjæringen. 
 
Hver av Boligseksjonene består av:   
- Hoveddel med tilhørende balkong/terrasse/uteareal 

- Én eller flere garasjeplasser som eierandel i Parkeringsseksjonen. Seksjonene [x], [y] 
og [z] har ikke parkeringsplass. 

- Én eller flere boder som tilleggsdel  

 

Næringsseksjonene består av hoveddel og tilleggsdel i grunn på gateplan. 
Næringsseksjonene har ikke parkeringsplass. Parkeringsseksjonen består av 40 
parkeringsplasser, 36 i garasjekjeller (hvorav 2 er opparbeidet til bruk av personer med 
nedsatt funksjonsevne) og 4 utvendig.  
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De deler av Eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter (inkl. tilleggsdeler) er 
fellesareal. 
 
Sameiebrøkene bygger på hoveddelens bruksareal (BRA), eksklusive balkonger. 
 
Eiendommen er et kombinasjonsbygg, og verken årsmøtet eller Sameiets styre kan fatte 
beslutninger som på en urimelig måte begrenser eller vanskeliggjør lovlig 
næringsvirksomhet i Næringsseksjonene. 
 

§ 3  
Rettslig råderett 

 
Med de unntak som er fastsatt i eierseksjonsloven og disse vedtekter, har den enkelte 
seksjonseier full rettslig rådighet over sin seksjon, herunder rett til salg, bortleie og 
pantsettelse. Sameiets styre skal underrettes om alle overdragelser og leieforhold. 
 
Dersom en seksjonseier leier ut sin bruksenhet, sin(e) garasjeplass(er) og/eller sin(e) bod(er), 
skal seksjonseieren påse at leieren skriftlig aksepterer å følge Sameiets vedtekter, 
ordensregler og vedtak fattet av årsmøtet og styret. 
 
Garasjeplass og bod kan bare leies ut til andre brukere av Eiendommen. 
 
Nye Egne Hjem AS har likevel rett til å leie ut garasjeplasser og boder tilhørende usolgte 
Boligseksjoner frem til disse blir solgt. Styret i sameiet kan fjerne dette siste avsnittet fra 
vedtektene uten vedtak i årsmøtet når samtlige av Boligseksjonene i sameiet er overtatt av 
kjøpere.  
 

§ 4  
Rett til bruk 

 
4.1 Bruksenhetene og fellesarealer 
Den enkelte seksjonseier har med de presiseringer som fremgår nedenfor, enerett til bruk av 
sin bruksenhet og rett til å benytte fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til 
og for øvrig til bruk som er i samsvar med tiden og forholdene.  
 
Styret bestemmer hvordan fellesarealene skal brukes. Styrets avgjørelse kan bringes inn for 
årsmøtet etter reglene for ordinære eller ekstraordinære årsmøter. 
  
Bruksenheten og fellesarealene, herunder utomhusarealene, må ikke brukes på en urimelig 
eller unødvendig måte til skade eller ulempe for andre seksjonseiere. Fellesarealet er av 
hensyn til fordeling av felleskostnader som utgangspunkt inndelt i det som kun betjener 
Boligseksjonene og det som kun betjener Næringsseksjonene. Se Vedlegg 2. Samtlige 
seksjonseiere har uavhengig av dette rett til nødvendig adkomst over alt fellesareal.   
 
Virksomhet i Næringsseksjonene kan ha døgnåpent 7 dager i uken, dog slik at virksomheten 
skal drives etter de til enhver tid gjeldende offentligrettslige bestemmelser, herunder 
bestemmelser om lukketid.  
 
Seksjonene kan bare nyttes til det formål som er fastsatt i seksjoneringsbegjæringen for den 
enkelte seksjon. Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må ikke 
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foretas uten reseksjonering etter eierseksjonsloven § 21 (2), og med et flertall på 2/3 av de 
avgitte stemmer på årsmøtet.  
 
Fellesarealene må ikke brukes på en slik måte at andre seksjonseiere hindres i å bruke dem. 
Alle installasjoner på fellesarealene, herunder tiltak som er nødvendige på grunn av en 
seksjonseiers eller husstandsmedlems funksjonshemning, må på forhånd godkjennes av 
styret.  
 
4.2. Ordensregler 
Innenfor de rammer som fremgår av vedtektene skal styret fremlegge forslag til ordensregler 
som vedtas av årsmøtet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Det kan ikke gyldig 
vedtas ordensregler som begrenser seksjonseiernes lovlige bruk av seksjonene i samsvar 
med vedtektenes pkt. 4.1. 
 
Seksjonseierne plikter å følge de husordensregler som til enhver tid er fastsatt. Brudd på 
husordensreglene anses som brudd på seksjonseiernes forpliktelser overfor Sameiet.  

 
4.3 Skilting 
Med hjemmel i eierseksjonsloven § 25 sjette ledd har eierne av Næringsseksjonene rett til 
for egen regning å sette opp reklame- og informasjonsskilt med eller uten belysning for egen 
eller leietakers virksomhet. Det forutsettes at tiltaket følger gjeldende skiltplan for 
Eiendommen og at det innhentes nødvendige offentlige tillatelser.  

 
4.4. Garasjeplasser til gjester 
Boligseksjonene har rett til bruk av 3 garasjeplasser i garasjeanlegg på gnr. 19 bnr. 73, 
Nadderudveien 1, for gjesteparkering. Retten er evigvarende og er tinglyst på gnr. 19 bnr. 73 
seksjon [x] («Næringsseksjon i Nadderudveien 1»). Parkering må følge de til enhver tid 
gjeldende regler for parkering i Nadderudveien 1. Se nærmere om dette i punkt 14.  
 

§ 5  
Vedlikehold og påkostninger 

 
Den enkelte seksjonseier skal holde bruksenheten forsvarlig ved like slik at det ikke oppstår 
skade eller ulempe for de andre seksjonseierne.  
 
Alt innvendig vedlikehold av bruksenheten med eventuelt tilleggsareal, samt vedlikehold av 
eventuelt utendørsareal og/eller balkong/terrasse som inngår i bruksenheten, besørges og 
bekostes av den enkelte seksjonseier.  

 
Med vedlikehold forstås all oppussing, istandsettelse og fornyelse av maling, tapet, gulv, 
himling, innvendige vegger, dører og vinduer, låser, nøkler, elektriske ledninger med 
tilbehør fra og med leilighetens apparattavle eller sikringsboks, varmtvannsbereder i bolig, 
vannkraner, servanter og annet sanitærutstyr, apparater med tilbehør. Dette gjelder også 
ledninger og innretninger som seksjonseieren selv har satt opp.  
 
Seksjonseieren er ansvarlig for vedlikehold av vann-/ varme-/ og sanitærledninger fra 
forgreningspunkt på fellesledning og inn i den enkelte bruksenhet. Vedlikehold av sluk og 
vann- og fuktsperrer er seksjonseierens ansvar. Utskifting av sluk påhviler Sameiet. 
Seksjonseier skal vedlikeholde våtrommet slik at lekkasjer unngås. Seksjonseieren er 
ansvarlig for innsiden av døren og vinduer som vender ut mot fellesareal. 
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 Seksjonseieren er ansvarlig for innvendig vedlikehold av dører og vinduer som vender ut 
 mot fellesareal, samt utskifting av selve vindusruten. Utskifting og utvendig vedlikehold av 
 vinduer og dører er sameiet ansvarlig for.  
 
 Vedlikeholdsplikten omfatter også renhold av den indre del av balkong/terrasse, inkludert 
 sluk/avløp. 
 
 Den omfatter også vedlikehold av andre arealer seksjonseieren har enerett til å bruke. 
 
 Seksjonseieren er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr, og at 
 dette fungerer og er i forskriftsmessig stand. 
 

Arbeider som kan medføre endring av fasade eller flate mot fellesareal, som utskifting av 
vinduer og dører (på eller ut til fellesareal), utvendige lamper på balkong til den enkelte 
bruksenhet, oppsetting av eller endring av farge på markiser, endring av utvendige farger 
etc., kan bare gjennomføres etter godkjenning fra styret. Styret kan for slike forhold fastsette 
en samlet plan for bygningen eller deler av den.  
 
Montering av parabolantenne eller annen antenne på fasade, tak eller balkong er ikke tillatt, 
med unntak for antenner som er nødvendig for næringsvirksomhet i Næringsseksjonene.  
 
Alt vedlikehold av tomten og andre fellesarealer og anlegg, som ikke faller inn under 
vedlikeholdsplikten for Næringsseksjonene eller Boligseksjonene, besørges og bekostes av 
Sameiet. Dette omfatter også stell og renhold mv. Styret er ansvarlig for at nødvendig 
vedlikehold blir gjennomført. 
 
Årsmøtet kan med alminnelig flertall vedta avsetning til fond til framtidig vedlikehold. Med 
to tredjedels flertall kan årsmøtet vedta avsetning til påkostningsfond til bruk for bestemte 
tiltak for standardheving. Når fondsavsetning er vedtatt, skal avsetningsbeløpene innkreves 
sammen med de månedlige beløpene til dekning av felleskostnadene. 
 

§ 6 
Felleskostnader 

 
6.1 Generelt 
Felleskostnader er alle kostnader ved Eiendommens drift og vedlikehold som ikke gjelder 
den enkelte bruksenhet eller andre arealer som en eller flere seksjonseiere har enerett til å 
bruke. Styret skal påse at alle felleskostnader blir dekket av Sameiet etter hvert som de 
forfaller, slik at man unngår at kreditorer gjør krav gjeldende mot de enkelte seksjonseiere 
for deres andel av seksjonseiernes felles forpliktelser. Styret fastsetter størrelsen på de á 
konto beløp som den enkelte seksjonseier skal betale forskuddsvis pr. måned. 
 
Felleskostnader fordeles mellom Boligseksjonene og Næringsseksjonene etter samlet 
sameierbrøk for hver del. Parkeringsseksjonen belastes ikke med felleskostnader. Andelen 
som skal dekkes av henholdsvis Boligseksjonene og Næringsseksjonene fordeles internt 
mellom disse etter følgende fordelingsnøkkel: 
 
■ 50 % likt pr. seksjon 
■ 50 % pr. m2 BRA  
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Denne fordelingen gjelder med mindre annet følger av systemet som er angitt i 6.2 – 6.4 
nedenfor.  
 
Dersom særlige grunner taler for det, kan enkelte kostnader fordeles etter nytte for den 
enkelte bruksenhet eller etter forbruk.  
 
6.2 Kostnader som bare skal dekkes av Næringsseksjonene 
Næringsseksjonen skal dekke følgende kostnadselementer:  

 
• Utgifter til håndtering av avfall fra Næringsseksjonene. 

 
• Vedlikehold og utskifting av vinduer og dører som bare betjener Næringsseksjonene. 

 
• Vedlikehold, renhold og drift av alle fellesarealer som bare betjener 

Næringsseksjonene. Fellesareal som bare betjener Næringsseksjonene er markert 
adskilt fra øvrig fellesareal på vedlagte tegning, se Vedlegg 2. 
 

• Vakt og alarmtjenester som bare betjener Næringsseksjonene. 
 

• Vedlikehold av skilt satt opp av Næringsseksjonene. 
 

• Alle kostnader ved ventilasjonsanlegg som kun betjener Næringseksjonene og evt. 
fellesareal som betjener Næringsseksjonene (se Vedlegg 2), herunder forbruk, drift, 
vedlikehold og utskiftning.  

 
• Kommunale avgifter for vannforbruk i Næringsseksjonene. 

 
• Forbruk av energi til varmeanlegg for Næringsseksjonene. 

 
Kostnadene fordeles mellom eierne av Næringsseksjonene etter fordelingsnøkkelen i pkt. 
6.1, med mindre annet fremgår av vedtektene.  

 
6.3 Kostnader som bare skal dekkes av Boligseksjonene 
Eiere av Boligseksjonene skal dekke følgende kostnadselementer:  
 

• Vedlikehold, oppgradering, utskifting og drift av tekniske anlegg som bare betjener 
Boligseksjonene, herunder heis(er). 

 
• Vedlikehold, renhold og drift av alle fellesarealer som bare betjener 

Boligseksjonene. Fellesareal som bare betjener Boligseksjonene er markert adskilt 
fra øvrig fellesareal på vedlagte tegning, se Vedlegg 2. 
 

• Utgifter til håndtering av avfall fra Boligseksjonene. 
 

• Renovasjonscontainere og luker som bare betjener Boligseksjonene. 
 

• Vedlikehold og utskifting av vinduer, dører og balkonger som bare betjener 
Boligseksjonene.  
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• Vakt og alarmtjenester som bare betjener Boligseksjonene. 

 
• Alle kostnader ved ventilasjonsanlegg som kun betjener Boligseksjonene og evt. 

fellesareal som betjener Boligseksjonene (se Vedlegg 2), herunder forbruk, drift, 
vedlikehold og utskiftning.  

 
• Kommunale avgifter for vannforbruk i Boligseksjonene. 

 
• Forbruk av energi til varmeanlegg for Boligseksjonene.  

 
 

Kostnadene fordeles mellom eierne av Boligseksjonene etter fordelingsnøkkelen i pkt. 6.1, 
med mindre annet fremgår av vedtektene. 
 
6.4 Diverse 
 
Strømforbruk for den enkelte seksjon skal måles med individuelle målere, og hver seksjon 
dekker sitt forbruk.  
 
Ethvert målbart energiforbruk som kan knyttes til forbruk i den enkelte seksjon, herunder 
men ikke begrenset til forbruk av varmtvann, skal dekkes direkte av den enkelte seksjon.  
 
Vedlikehold av varmeanlegg fordeles mellom Boligseksjonene og Næringsseksjonene etter 
samlet sameierbrøk for hver del, jf. pkt. 6.1.  
 

 
§ 7 

Årsmøtet 
 

 Den øverste myndighet i Sameiet utøves av årsmøtet. 
 

7.1 Berammelse og innkalling 
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Styret skal på forhånd 
varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som 
ønskes behandlet.  
 
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst to 
seksjonseiere som til sammen har minst 10 % av stemmene, eller to av Næringsseksjonene, 
krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.  
 
Innkalling til årsmøte skal skje med minst åtte og høyst tjue dagers varsel. Ekstraordinært 
årsmøte kan, når det er nødvendig, innkalles med kortere varsel, dog minst tre dager. Styret 
har ansvar for innkalling til ordinære og ekstraordinære årsmøter. 
 
Innkallingen skal skje skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. 
Innkallingen skal bestemt angi de saker som det skal treffes vedtak om i årsmøtet. Det kan 
ikke treffes vedtak i noe anliggende som ikke er angitt i innkallingen med mindre alle 
seksjonseiere er til stede på årsmøtet og gir sine stemmer for det. Saker som en seksjonseier 
ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt 
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krav om det innen den fastsatte fristen. Skal et forslag som etter eierseksjonsloven eller 
vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall, må hovedinnholdet være angitt i 
innkallingen eller i et vedlegg til innkallingen. 
 
7.2 Deltakere 
Styremedlemmer, forretningsføreren, revisor og leietaker av boligseksjon har rett til å være 
til stede i årsmøtet og til å uttale seg. Styrelederen og forretningsføreren har plikt til å være 
til stede. 
 
Seksjonseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av en boligeiers husstand har rett 
til å være til stede og til å uttale seg. 
 
En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan på hvilket som helst tidspunkt 
tilbakekalles.  
 
Enhver seksjonseier har rett til å ta med seg en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren kan få rett 
til å uttale seg hvis årsmøtet gir tillatelse med vanlig flertall. 
 
7.3 Ledelse og protokoll 
Årsmøtet skal ledes av styrets leder, med mindre årsmøtet velger en annen møteleder, som 
ikke behøver å være seksjonseier. 
 
Under møtelederens ansvar skal det føres protokoll over alle saker som behandles og alle 
vedtak som gjøres av årsmøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én 
seksjonseier, som utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede. Protokollen leses ikke opp 
ved møtets avslutning, men kopi av den undertegnede protokollen skal tilstilles samtlige 
seksjonseiere, og protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne på 
forretningsførerens kontor. 
 
7.4  Stemmeberegning og flertallskrav 
Ved avstemning regnes flertallet etter antall stemmer. Hver Boligseksjon har en stemme. 
Hver Næringsseksjon har 8 stemmer. Ved eventuell(e) fremtidig(e) reseksjonering(er), skal 
Næringsseksjonenes stemmeandeler justeres slik at de samlet alltid utgjør mer enn én 
tredjedel av det samlede antall stemmer. Parkeringsseksjonen har ikke stemmerett. 
 
Ved avstemming i saker som bare angår Boligseksjonene, har bare Boligseksjonene 
stemmerett.  
 
Ved avstemming i saker som bare angår Næringsseksjonene, har bare Næringsseksjonene 
stemmerett.  
 
Dersom det er tvil om en sak angår bare Næringsseksjonene eller bare Boligseksjonene, 
avgjøres dette ved avstemning i årsmøtet ved alminnelig flertall.   
 
Når det gjelder øvrige beslutninger i årsmøtet, og loven eller vedtektene ikke setter strengere 
krav, treffes slike øvrige vedtak med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer 
anses som ikke avgitt. Står stemmene likt, gjennomføres ny votering. Ved fortsatt 
stemmelikhet, avgjøres saken ved loddtrekning. 
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For fastsettelse og endringer av vedtektsbestemmelser kreves minst to tredjedeler av de 
avgitte stemmene. Likeledes kreves det minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer, for 
vedtak om: 
 

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over 
vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet, 

b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter, 
c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører eller 

skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast eiendom 
som går ut over vanlig forvaltning, 

d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet 
formål eller omvendt, 

e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven § 20 annet ledd annet punktum. 
 
Tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, og som går ut 
over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for 
seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, 
besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg 
økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de 
årlige felleskostnadene, kreves det et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene 
på årsmøtet.  
 
Hvis tiltak etter foregående ledd fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for 
enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt 
tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier 
seg enige. 
 
Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige 
hvis Sameiet skal kunne ta beslutning om 
 

a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av Eiendommen, 
b) oppløsning av Sameiet, 
c) tiltak som medfører en vesentlig endring av Sameiets karakter, 
d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på 

kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg 
tiltaket medfører for de enkelte seksjonseierne.  

e) endring i fordeling av inntekter av fellesarealer, 
 
Alle seksjonseiere som berøres må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig 
si seg enige hvis Sameiet skal kunne ta beslutning om 
 

a) begrensninger i den rettslige rådighet over seksjonen, 
b) endring i fordeling av felleskostnader, 

 
Dersom eier samtykker kan det settes begrensninger i bruken av næringsseksjoner. 

 
 
7.5 Ugildhet i årsmøter 
Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med 
seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar. 
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7.6 Saker som behandles i det ordinære årsmøtet 
Det ordinære årsmøtet skal 

 
a) Behandle styrets årsberetning; 

 
b) Behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt for foregående 

kalenderår;  
 

c) Behandle budsjetter for påfølgende regnskapsår;  
 

d) Velge medlemmer av styret som er på valg;  
 
e) Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen. 
 
Ved valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer skal tjenestetiden for den 
enkelte fastsettes av årsmøtet, se pkt. 8.2. 
 

 
§ 8 

Styret 
 

8.1 Styrets oppgaver og myndighet 
Sameiet skal ha et styre som skal sørge for vedlikehold og drift av Eiendommen og ellers 
sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov og vedtekter og vedtak i 
årsmøtet. Ved utførelsen av sitt oppdrag kan styret treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak 
som ikke etter loven eller vedtektene skal vedtas av årsmøtet. 
 
Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet 
følger av loven eller vedtektene eller årsmøtets vedtak i det enkelte tilfelle. Slike avgjørelser 
skal omtales i styrets årsberetning.  
 
8.2 Valg av styre 
Styret skal bestå av minst tre og inntil fem medlemmer, som hver har sitt personlige 
varamedlem. Styrets leder velges særskilt.  
 
Næringsseksjonene bør være representert i styret. Styremedlemmer og varamedlemmer 
velges av årsmøtet. Ved valgene anses den eller de kandidater som oppnår flest stemmer 
som valgt, selv om den enkelte ikke oppnår vanlig flertall av de avgitte stemmer. 
 
I forbindelse med valgene fastsetter årsmøtet tjenestetiden for det enkelte styremedlem og 
varamedlem. Hvis det ikke fastsettes en bestemt tjenestetid, er et styremedlem og 
varamedlem valgt for to år. 
 
Styremedlemmene og varamedlemmene behøver ikke å være seksjonseiere. 
 
8.3 Styremøter 
Styrelederen har ansvar for at styremøte holdes så ofte som det trengs. Styremøtet skal ledes 
av styrets leder. Hvis styrelederen ikke er til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal 
styret velge en møteleder. 
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Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene (eventuelt 
varamedlemmene) er til stede. Vedtak kan gjøres med mer enn halvparten av de avgitte 
stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et 
vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene (eventuelt 
varamedlemmene). 
 
Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de 
styremedlemmene som var til stede. Protokollen underskrives ved møtets avslutning eller 
senere. 
 
8.4 Ugildhet ved vedtak i styret 
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen, i eller utenfor styremøte, av 
noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller 
økonomisk særinteresse i. Det samme gjelder for forretningsføreren. 
 
8.5 Representasjon 
Styret representerer seksjonseierne og forplikter dem ved underskrift av styrets leder og ett 
styremedlem i fellesskap i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter, 
herunder vedtak som er truffet av årsmøtet eller styret. 
 
I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsføreren representere 
seksjonseierne på samme måte som styret. 

 
     § 9 

     Mindretallsvern 
 
Årsmøtet, styret eller andre som etter eierseksjonsloven § 60 representerer Sameiet kan ikke 
treffe beslutning som er egnet til å gi visse seksjonseiere eller andre en urimelig fordel på 
andre seksjonseieres bekostning, jf. eierseksjonsloven §§ 40 og 58. 

 
§ 10  

Forretningsfører og funksjonærer 
 
Sameiet skal ha forretningsfører som engasjeres av styret. Styret fører tilsyn med at 
forretningsfører oppfyller sine plikter. Det er dessuten styret som eventuelt sier opp eller gir 
forretningsfører og funksjonærer avskjed. 
 

§ 11  
     Regnskap og revisjon 

 
Styret ved forretningsfører skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. 
Regnskap for foregående kalenderår skal legges fram i det ordinære årsmøtet. 
 
Sameiet skal ha revisor, som skal være statsautorisert eller registrert. Revisor velges av 
årsmøtet og tjenestegjør inntil annen revisor er valgt. Styret fremmer forslag til revisor på 
årsmøtet.  
 

§ 12 
Mislighold  
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12.1 Pålegg om salg 
Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret 
pålegge vedkommende å selge seksjonen. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at 
vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Pålegg 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. 
 
Er pålegget ikke etterkommet innen fristen, kan seksjonen kreves solgt gjennom 
namsmyndighetene etter reglene om tvangssalg, så langt de passer. 
 
12.2 Krav om fravikelse (utkastelse) 
Medfører seksjonseierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 
Eiendommen, eller er seksjonseierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for 
Eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter reglene i 
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. Denne regelen kommer også til anvendelse overfor til 
bruker som ikke er seksjonseier (leier eller annen bruker). 

 
§ 13 

Forsikring 
 

Sameiet er ansvarlig for at Eiendommen til enhver tid holdes forsvarlig forsikret i et godkjent 
selskap. Andre forsikringer er den enkelte seksjonseier ansvarlig for. 

 
§ 14 

Garasjeplasser og boder 
 

Fordeling av Eiendommens garasjeplasser og boder fremgår av Vedlegg 3.  
 

Boligseksjonene har rett til bruk av 3 garasjeplasser i garasjeanlegg på gnr. 19 bnr. 73, 
Nadderudveien 1, for gjesteparkering. Retten er evigvarende, og er tinglyst på 
Næringsseksjon i Nadderudveien 1. 
 
Gjester hos Boligseksjonene kan benytte gjesteplassene i Nadderudveien 1 vederlagsfritt 
utenfor åpningstid for forretning som drives i Næringsseksjon i Nadderudveien 1, og i inntil 
4 timer av gangen innenfor åpningstiden. Bruker av gjesteplass må registrere seg som gjest 
innen 1 time, og for øvrig benytte den ordning for registrering av kjøretøy og måling av 
parkeringstid som eier av Næringsseksjon i Nadderudveien 1 til enhver tid angir som 
gjeldende. Etter 4 timer påløper parkeringsavgift etter satser som fastsettes av 
Næringsseksjon i Nadderudveien 1. 
 
Lading av el-bil i Sameiets garasjekjeller skal godkjennes av styret. Styret kan bare nekte å 
samtykke dersom det foreligger en saklig grunn, jf. esl. § 25 første ledd. Seksjonseier plikter 
å koble seg til det systemet for lading som Sameiet har etablert og bestemt som gjeldende 
system. Det skal monteres egen strømmåler som viser medgått strømforbruk, og 
strømforbruk vil faktureres seksjonseier direkte. Strømmåleren skal avleses ved årsskiftet for 
fakturering av medgått strømforbruk. Montasje skal utføres av autorisert installatør og 
betales av garasjeplassens eier.  
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Garasjeplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av 
personer med nedsatt funksjonsevne, gjøres tilgjengelig for disse. En seksjonseier med 
nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en seksjonseier uten behov for en 
tilrettelagt plass å bytte garasjeplass. Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren med 
nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en garasjeplass i Sameiet. Retten til å bruke en 
tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.  
 

§ 15 
Legalpant 

 
Som sikkerhet for krav som springer ut av sameieforholdet, har Sameiet legalpant i den 
enkelte seksjon tilsvarende to ganger folketrygdens grunnbeløp, jf. eierseksjonsloven § 31. 
Forretningsføreren har ved en seksjonseiers mislighold av økonomisk art, fullmakt til å 
begjære tvangssalg av vedkommendes seksjon. Seksjonseierne kan ikke fremsette motkrav 
med mindre dette er erkjent eller rettskraftig avgjort ved dom. 



Inntekter

3601 Felleskostnader (felles) 400 000,00

3602 Tilegg næringsdelen 320 000,00

3604 Parkeringsinntekter 91 200,00

3603 Tillegg boligdelen 1 230 000,00 2 041 200,00

Lønn

Felles 5330 Styrehonorar 40 000,00

5400 Arbeidsgiveravgift 5 600,00 45 600,00

Kostander

Bolig 6609 Vann- og avløpsavgift 180 000,00

6609 Renovasjon 110 000,00

6609 Vaktmestertjeneste 150 000,00

6609 Serviceavtaler 100 000,00

6609 Serviceavtaler el-bil 50 000,00

6609 Strøm nett/kraft 150 000,00

6609 Kabel-tv (og ev. bredbånd) 160 000,00

6609 Heis service/drift 50 000,00

6609 Grøntanlegg 30 000,00

6609 Brøyting/strøing 50 000,00

6609 Diverse 30 000,00

6609 Brannsikring/forebygging 50 000,00

6609 Diverse vedlikehold 100 000,00 1 210 000,00

Næring 6607 Renovasjon næring 50 000,00

6607 Vakt og alarmtjenste 50 000,00

6607 Strøm nett/kraft (varmeannlegg) 50 000,00

6607 Vann og avløp næring 100 000,00

6607 Serviceavtaler 20 000,00

6607 Diverse vedlikehold 50 000,00 320 000,00

Felles 6770 Rekvisita, porto,mm 4 000,00

6770 Serviceavtaler felles 15 000,00

6770 Forsikring 200 000,00

6770 Gebyr 3 000,00

6770 Leie av lokale 2 000,00

6770 Innbetalingsservice 2 000,00

6770 Utgifter v/styret 5 000,00

6770 Forvaltning og revisjon 100 000,00

6770 Kontingent ABBL 500,00

6770 Grøntanlegg 25 000,00

6600 Diverse 40 000,00 396 500,00

8060 Renteinntekter bankinnskudd m.v. 3 500,00 3 500,00

Resultat 72 600,00

Utkast budsjett Rings Hus Sameie
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