VEDTEKTER
FOR
HELSET BOLIGSAMEIE
Vedtatt på årsmøte 22. april 1998.
Sist endret på årsmøte 16. mars 2009, 18. mars 2014 og 22.mars 2018.

1.

INNLEDNING
Eiendommen gnr. 116, bnr. 42, er i overensstemmelse med oppdelingsbegjæring av 28. september
1984 delt opp i 282 ideelle eiendomsandeler. Alle bestemmelser, som er inntatt i
oppføringskontrakten, skjøte fra Løvenskiold Vækerø AS, oppdelingsbegjæringen, sameievedtektene og husordensreglene, er bindende for seksjonseierne, og overdragelse av eiendomsandeler må kun finne sted på de vilkår som er inntatt i disse dokumenter og disse vedtekter. Det
vises til Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65.
Sameiet har til formål å ivareta seksjonseiernes felles interesser og administrasjon av eiendommen
gnr. 116, bnr. 42 i Bærum.

2.

ORGANISERING AV SAMEIET OG RÅDERETT
Seksjonen kan ikke skilles fra deltagerinteressen i sameiet. Hver seksjonseier har hjemmel i
sin seksjon med rett til bruk av den leilighet, bod og garasjeplass som er knyttet til
bruksenheten. Hver seksjonseier plikter å overholde bestemmelsene som følge av
oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt generelle ordensregler fastsatt
av årsmøtet.
Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke nyttes slik at
det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.
Fellesanleggene må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av
anleggene som er avtalt eller forutsatt.
Det er ikke tillatt å montere parabol og antenner på tak og fasader på byggene eller lignende. Både
utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer eller installasjoner skal meldes til styret.
Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det
ikke er til vesentlig ulempe for seksjonseieren. Seksjonseieren skal gi adgang til bruksenheten for
nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene.
En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i
tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser.
Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn, jf. esl. § 25 første ledd.
En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er
nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte funksjonsevne.
Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger saklig grunn.
Styret kan kommunisere med alle eierne og leietakerne elektronisk. Det er den enkelte eiers ansvar
at styret har rett elektronisk adresse. For de som ikke har oppgitt noen elektronisk adresse til styret
vil kommunikasjonen skje pr. post.

3.

FELLESUTGIFTER OG PANT
Fellesutgifter er utgifter ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet. Til
dekning av fellesutgiftene betaler hver seksjonseier et månedlig kostnadsbidrag.
Kostnadsbidraget fastsettes av boligsameiets styre med basis i følgende fordelingsnøkkel:
50 % fordeles likt på hver seksjon.
50 % fordeles etter seksjonseierbrøken.
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som
følger av seksjonseierforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet
svarer til 2G (folketrygdens grunnbeløp) på det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført.

4.

SEKSJONSEIERNES VEDLIKEHOLDSPLIKT
Vedlikehold av bruksenheten påhviler den enkelte seksjonseier. Med vedlikehold forstås:
- all oppussing, istandsettelse og fornyelse av maling og beis.
- vedlikeholdet omfatter også den del av terrassen og balkong (indre del) som ikke er nevnt
under pkt. 5 b).
- tapet, gulv, tak og innvendige vegger.
- dører og vinduer, låser og nøkler.
- elektriske ledninger med tilbehør fra leilighetens apparattavle eller sikringsboks
- vannkraner og annet sanitærutstyr.
- apparater med tilbehør.
- istandsettelse og oppstaking av vann- og avløpsrør til og fra egen vannlås.
- vask av trapp.
- seksjonseiere som har bruksrett til plen, har også ansvar for vedlikehold av denne samt gjerde
som grenser inntil plenen.
- ledninger og innretninger som seksjonseier selv har satt opp.
- Vedlikeholdet omfatter også den del av terrasse og balkong som ikke er nevnt i pkt. 5.
- rengjøring og beising av rekkverk, bodvegg og søyle. Utvendig og innvendig, samt underside
av rekkverk.
- Arbeidet og utføres av seksjonseier etter oppfordring fra styret.
Unnlatelse av å foreta det vedlikehold som er nødvendig for å bevare eiendommens verdi, eller å
avverge ulemper, er å anse som mislighold av seksjonseierens forpliktelser overfor sameiet.
Det er krav om godkjent byggesøknad fra kommunen i de tilfeller hvor det byttes sluk i våtrom i
sameiets seksjoner. Dette fordi at det vil bli brudd i brannskillet mellom seksjonene når sluket blir
byttet. Det bør også stemples under der hvor det er tilgengelige tak under. Det stilles også krav til
at de som utfører dette arbeidet har nødvendige godkjenninger for denne type arbeid.
Seksjonseieren er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr, og at dette
fungerer og er i forskriftsmessig stand.
Alt arbeid som påhviler seksjonseieren skal utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende
forskrifter. Seksjonseieren er ansvarlig for at dette blir gjort.

5.

BOLIGSAMEIETS VEDLIKEHOLDSPLIKTER
Boligsameiet skal:
a) Vedlikeholde og forvalte eiendommen, herunder oppganger og inngangspartier, grøntanlegg,
beplantninger, veier, lekeplasser, biloppstillingsplasser og fellesinnretninger av enhver art.
b) Besørge utvendig vedlikehold av sameiets bygninger på eiendommen, herunder:
- Terrasseside: utvendig del av betongblomsterkasse, utvendig del av betongbod,
etasjeskillere og vertikale seksjonskillere.
- Balkongside: etasjeskillere og vertikale seksjonskillere.
- Utvendig vegg på endeseksjonene.
c) Vedlikeholde og forvalte garasjeanleggene.

6.

UTLEIE
Seksjonseier kan ikke inngå bindende avtale om utleie av bolig eller garasjeplass, før leietakeren
har forpliktet seg til å følge boligsameiets vedtekter samt vedtak fattet av seksjonseierårsmøte og
styre. Ved utleie plikter seksjonseier skriftlig å oppgi ny adresse til styret, samt leietagers navn.

7.

STYRET
Boligsameiet ledes av et styre bestående av styreleder og fire styremedlemmer og tre
varamedlemmer. Funksjonstiden er to år. Styremedlemmer og varamenn kan gjenvelges.
Styreleder velges ved særskilt valg. Styret konstituerer seg med varaleder, sekretær og to
styremedlemmer. Hvis et styremedlem overdrar sin seksjon, trer han ut av styret. Ved et
styremedlems frafall kan vararepresentanten tre inn i dennes sted. Styret står for forvaltningen av
seksjonseiernes felles anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak av seksjonseierårsmøte.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. Vedtak treffes med
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet utgjør styreleders stemme utslaget.
I fellesanliggender representerer styret seksjonseierne. Styret forplikter disse ved
underskrift av styreleder og et styremedlem, i hans fravær av to styremedlemmer.

8.

FORRETNINGSFØRSEL OG DRIFT
Styret er ansvarlig for sameiets forretningsførsel og daglige drift.
Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at sameiet skal ha forretningsfører. Forretningsfører
ansettes og sies opp av styret.
Styret kan delegere deler av sin kompetanse til å ta beslutninger etter esl. § 58 til
forretningsføreren. Forretningsføreren kan bare utøve sin beslutningsmyndighet innenfor rammen
av hva som er delegert fra styret.
Forretningsføreren forestår den daglige driften av sameiets eiendom. Forretningsfører sørger for
innkreving av felleskostnader fra seksjonseiere og fører regnskap for sameiet. Videre fremmer
forretningsfører overfor styret forslag til årsoppgjør, budsjett og felleskostnader, samt utfører de
tjenester som er nevnt i forretningsførerkontrakten.

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 årsmøtet. Styret har herunder i
samsvar med lov om eierseksjoner å treffe alle bestemmelser som ikke i loven eller vedtektene er
lagt til årsmøtet.
Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger
av lov eller vedtekter eller årsmøtets vedtak i det enkelte tilfelle.

I fellesanliggender og ved salg, pantsettelse eller bortfeste, representerer styret seksjonseierne og
forplikter dem med sin underskrift. Lederen og ett styremedlem i fellesskap forplikter sameiet og
tegner sameiets navn. Styret kan gi prokura.

9.

OM STYREMØTET
Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Et styremedlem eller
forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles.
Styremøtene ledes av styrelederen. Er ikke styreleder til stede, og det ikke er valgt noen nestleder,
skal styret velge en møteleder. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene
er til stede. Vedtak treffes med alminnelige flertall. Ved stemmelikhet utgjør møteleders stemme
utslaget. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de
fremmøtte styremedlemmene.

10.

ÅRSMØTET
Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen
utgangen av juni måned. Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller
når minst to seksjonseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene krever det, og
samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til medlemmene med varsel på åtte dager, høyst 20 dager.
Ekstraordinært årsmøte kan, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist som likevel skal
være minst 3 dager.
Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. Seksjonseier plikter å opplyse/informere
styret om sin e-post adresse.
Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for årsmøtet 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.
Blir årsmøte som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak på årsmøtet, ikke innkalt, kan en
seksjonseier, et styremedlem eller forretningsfører kreve at tingretten snarest, og for
seksjonseierne felles kostnad, innkaller til årsmøtet.

11.

SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT ÅRSMØTE
På det ordinære årsmøte skal disse saker behandles:
 Konstituering
 Informasjon fra styret
 Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning
 Budsjett
 Valg av styremedlemmer
 Andre saker som er nevnt i innkallingen

12.

MØTELEDELSE OG INNKALLING
Årsmøtet skal ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder som
ikke behøver å være seksjonseier. Med de unntak som følger av lov eller vedtektene, avgjøres alle
saker med alminnelig (simpelt) flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas
loddtrekning.

Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene i årsmøtet for vedtak om:
- ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene
i sameiet går utover vanlig forvaltning eller vedlikehold.
- 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 seksjonseierne i fellesskap.
- andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig forvaltning.
- samtykke til endring av formål for bruksenhet og til reseksjonering som medfører økning av
det samlede stemmeantallet.
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 berørte seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg
enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om:
a) 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.
b) begrensninger i den rettslige rådighet over seksjonen,
c) endring i fordeling av felleskostnader,
d) endring i fordeling av inntekter av fellesarealer.

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, oppløsning av sameiet,
samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter krever tilslutning fra samtlige
seksjonseiere.

13.

OM ÅRSMØTET
I sameiet har hver seksjon en stemme. Seksjonseierne har rett til å møte ved fullmektig.
Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten ansees å gjelde
førstkommende seksjonseiermøte, med mindre annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles
tilbake. Seksjonseierne har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg
dersom årsmøtet gir tillatelse.
Styreleder og forretningsfører plikter å være tilstede på årsmøtet, med mindre det er åpenbart
unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. Revisor og ett ekstra husstandsmedlem fra hver
boligseksjon har rett til å være tilstede på årsmøtet og rett til å uttale seg.
Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over de saker som behandles, og alle vedtak
som treffes av årsmøtet. Protokollen leses opp før møtets avslutning og underskrives av
møtelederen og minst en av de tilstedeværende seksjonseierne valgt av årsmøtet. Protokollen skal
holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

14.

REVISJON OG REGNSKAP
Sameiets revisor, som skal være statsautorisert, velges av årsmøtet og tjenestegjør inntil ny
revisor velges.
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.
Regnskap for foregående kalenderår skal legges frem på ordinært årsmøte.

15.

MISLIGHOLD
Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor de
øvrige seksjonseierne, kan styret, med minst seks måneders skriftlig varsel, pålegge seksjonseieren
å selge seksjonen. Er ikke pålegget etterkommet innen fristens utløp, kan seksjonen kreves solgt
ved tvangssalg, jf. eierseksjonsloven § 38.
Seksjonseieren er ansvarlig for sine husstandsmedlemmer, leietakere og dennes besøkende eller
andre personer som han har gitt adgang til leiligheten, eller til eiendommen for øvrig.
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, jf. eierseksjonsloven
§ 39. Etter reglene i bestemmelsen her kan det også kreves fravikelse i forhold til bruker som ikke
er seksjonseier.

16.

FORSIKRING
Styret plikter å holde sameiets bygningsmasse forsikret på en tilfredsstillende måte.
Seksjonseieren skal betale egenandel ved forsikringsskader der sameiets forsikring benyttes på
skader som ligger under seksjonseierens vedlikeholdsansvar. Seksjonseieren er i disse tilfellene
også ansvarlig for tap som ikke dekkes av sameiets forsikring som følge av helt eller delvis
avkortning eller avslag på grunn av seksjonseierens forhold.
Krav på betaling av egenandel dekkes av sameiets legalpanterett, jf. vedtektene punkt 3..
Bestemmelsen her påvirker ikke sameiets rett til å kreve erstatning fra seksjonseieren for øvrig.

17.

TVISTER
Eventuelle tvister mellom sameiet og en seksjonseier blir å avgjøre ved de alminnelige domstoler.
Seksjonseierne vedtar eiendommens verneting som rett verneting.

18.

VEDTEKTSENDRINGER
Endring av boligsameiets vedtekter kan bare besluttes av seksjonseierårsmøtet med minst 2/3 av
de avgitte stemmer.
Så lenge det er lån fra Husbanken på en eller flere av seksjonene, kan boligsameiet ikke oppløses
og vedtektene ikke endres uten husbankens samtykke.

