VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAM EIET
Stekke sameie
Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner
2 3 . mai 1 9 9 7 nr . 3 1

Vedtatt:

………..

INNLEDENDE BESTEM M ELSER
§ 1

NAVN OG FORM ÅL
Sameiets navn er : Stekke sameie
Sameiet omfatter eiendommen: Gnr . 1 9 , Bnr . 2 i Ver dal kommune.
Eiendommens adr esse er : Stekke, 7 6 5 0 Ver dal
Sameiet er iht. oppdelingsbegjær ing av * oppdelt i 2 seksjoner .
Seksjonene 1 er seksjoner t til bolig/ -nær ingsfor mål, mens seksjon 2 er
nær ingsseksjon.
Fastsettelse av seksjonens sameiebr øk bygger på br uksenhetens ar eal i
eiendommen.
Sameiet har til for mål å ivar eta sameier nes felles inter esser som sameier e.
Disse vedtektene r eguler er for holdet mellom de enkelte sameier e og for eskr iver
dr ift og administr asjon av eiendommen, samt sameiets for hold til
naboeiendommer .

Tomten og deler av bebyggelsen som ikke omfattes av eier seksjoner er
fellesar eal.
Eier av hver seksjon har eksklusiv br uksr ett til sin seksjon og tilleggsar eal, i
henhold til tinglyst seksjonsbegjær ing.
Hver sameier plikter å over holde bestemmelsene som følger av
oppdelingsbegjær ingen, lov om eier seksjoner , disse vedtekter , gener elle
or densr egler fastsatt av sameier møtet, samt de til enhver tid gjeldende
offentlige bestemmelser .
Sameier møtet setter opp or densr egler som blir å r espekter e av samtlige.
Or densr eglene skal ta hensyn til at det er nær ing og bolig i sameiet, med
gjensidig r espekt for begge par ter .
§ 2

EIERFORHOLD
Både enkeltper soner og jur idiske per soner kan eie seksjoner i sameiet. M ed en
sameier menes i disse vedtekter den som står som eier , eller de som i
fellesskap står som eier e av en bestemt seksjon.

§ 3

OPPLØSNING ELLER ENDRING AV SAM EIET

Oppløsning av sameiet kan bar e besluttes av sameier møtet. Beslutning om
oppløsning kr ever minst ¾ fler tall blant de samlede antall sameieandeler .
Sameiet kan ikke oppløses uten skr iftlig samtykke fr a hver lånegiver med
panter ett i noen av seksjonene.
Endr inger i sameiets sammensetning, slik som endr ing av antall seksjoner og
den enkelte seksjons br øk og eier andel, kan bar e besluttes av sameier møtet og
for utsetter samtykke fr a bygningsmyndighetene og fr a eiendommens
panthaver e.
§ 4

RÅDERETT
Den enkelte sameier har full r ettslig r åder ett over sin seksjon. Seksjonen kan
ikke skilles fr a deltaker inter essen i sameiet.
For pliktelser og r ettigheter etter disse vedtekter kan dog ikke skilles fr a
eier andelen, og er den enkelte seksjonseier s fulle ansvar .
Den enkelte seksjon samt fellesar ealene kan bar e nyttes i samsvar med
for målet, og må ikke nyttes slik at det er til unødig eller ur imelig ulempe for de
øvr ige seksjonene. Fellesanlegg må ikke nyttes slik at andr e br uker e unødig eller
ur imelig hindr es i den br uk av anleggene som er avtale eller for utsatt mellom
sameier ne.
Del av boligseksjonen skal kun benyttes til beboelse, og kan ikke – uten
sameiestyr ets skr iftlige godkjennelse br ukes til er ver vs – eller yr kesmessig
vir ksomhet eller på annen måte som medfør er ulempe for de øvr ige
sameier ne/ boligenheten. Eventuell nær ingsdr ift tillates bar e i den utstr ekning at
vedkommende leilighet for tsatt i all hovedsak benyttes til boligfor mål.

SAM EIERM ØTET
§ 5

OM SAM EIERM ØTET OG INNKALLING
Den øver ste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet.
Or dinær t sameiermøte holdes hver t år innen utgangen av apr il måned.
Ekstr aor dinær t sameier møte skal holdes når styr et finner det nødvendig, eller
når sameier e som til sammen har minst en tiendedel av stemmene kr ever det
og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
Innkalling til sameier møtet skal skje skr iftlig til medlemmene med var sel på
minst åtte dager , høyst tjue dager . Saksliste skal medfølge innkallingen.
Ekstr aor dinær t sameier møte kan likevel, om det er nødvendig, innkalles med
kor ter e fr ist som likevel skal vær e minst tr e dager .
Styr et skal på for hånd var sle sameier ne om dato for sameier møtet og om siste
fr ist for innlever ing av saker som ønskes behandlet.
Skal et for slag, som etter lov om eier seksjoner eller vedtektene må vedtas med
minst 2 / 3 fler tall kunne behandles, må hovedinnholdet vær e angitt i
innkallingen.

Senest en uke før or dinær t sameier møte skal styr ets år sber etning, r egnskap og
eventuell r evisjonsber etning sendes ut til alle sameier e med kjent adr esse.
Dokumentene skal også vær e tilgjengelige i sameiermøtet.
Blir sameier møtet, som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak på
sameier møtet ikke innkalt, kan en sameier , et styr emedlem eller
for r etningsfør er kr eve at skifter etten snar est og for sameier nes felles kostnad,
innkalles til sameier møte.
§ 6

SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT SAM EIERM ØTE
På det or dinær e sameier møtet skal disse saker behandles:
 År sber etning fr a styr et
 Regnskap pr . 3 1 .1 2 . i r evider t stand
 Budsjett for innevær ende år med avsetning til vedlikehold
 Saker som styr et for elegger
 Innkomne for slag
 Valg av medlemmer til styr et , evt. valgkomite og evt. r evisor

§ 7

STEM M ERETTSREGLER
Seksjon 1 har 3 stemmer , mens seksjon 2 har 1 stemme.
Unntak fr a dette gjelder i saker som hovedsakelig angår enten seksjon 1 eller
seksjon 2 alene. I slike saker som hovedsakelig gjelder enten seksjon 1 eller
seksjon 2 har ikke den annen par t stemmer ett.

§ 8

M ØTELEDELSE OG FLERTALLSKRAV
Sameier møtet skal ledes av styr eleder en med mindr e sameiermøtet velger en
annen møteleder som ikke behøver vær e sameier .
M ed de unntak som følger av lov eller vedtektene avgjør es alle saker med
alminnelig (simpelt) fler tall av de avgitte stemmer . Ved stemmelikhet for etas
loddtr ekning.
Det kr eves minst 2 / 3 av de avgitte stemmene i sameier møtet for vedtak om:
 ombygging, påbygging eller andr e endr inger av bebyggelsen eller tomten
som etter for holdene i sameiet går ut over vanlig for valtning eller
vedlikehold, og som gjelder alle br uksenhetene
 omgjør ing av fellesar ealer til nye br uksenheter eller utvidelse av
eksister ende br uksenheter
 salg, kjøp, bor tleie eller leie av fast eiendom, her under seksjon i sameiet
som tilhør er eller skal tilhør e sameier ne i fellesskap
 andr e r ettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig
for valtning
 samtykke til endr inger av for mål for br uksenhet og til r eseksjoner ing som
medfør er økning av det samlede stemmetall
 tiltak som har sammenheng med sameier nes bo- og br uksinter esser og
som går ut over vanlig for valtning og vedlikehold, når tiltaket før er med

seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 % av de
år lige felleskostnadene.
Vedtak om salg eller bor tfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen,
samt vedtak som innebær er vesentlige endr inger av sameiets kar akter , kr ever
tilslutning fr a samtlige sameier e. Det samme kr ever også endr inger som kun
kommer den ene seksjonen i det vesentligste til nytte.

§ 9

GJENNOM FØRING AV SAM EIERM ØTET
Sameier en har r ett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge fr em
skr iftlig og dater t fullmakt. Fullmakten anses å gjelde før stkommende
sameier møte, med mindr e annet fr emgår . Fullmakten kan når som helst kalles
tilbake.
Sameier en har r ett til å ta med r ådgiver . Rådgiver en har bar e r ett til å uttale
seg der som sameier møtet gir tillatelse.
Styr eleder og for r etningsfør er plikter å vær e tilstede på sameier møtet, med
mindr e det er åpenbar t unødvendig eller det for eligger gyldig for fall. Revisor og
ett ekstr a husstandsmedlem fr a hver boligseksjon har r ett til å vær e tilstede på
sameier møtet og r ett til å uttale seg.
Or dinær t sameiermøte skal:
velge møteleder
godkjenne innkalling og dagsor den
r egistr er e fr emmøte
velge en til å før e pr otokoll
velge stemmeteller e
velge to sameier e til å signer e pr otokollen

STYRET
§ 1 0 STYRET
Sameiet skal ha et styr e med 4 medlemmer , hvor av minimum et medlem skal
vær e fr a seksjon 2 . Det kan velges var amedlemmer til styr et. Seksjon 2 skal ha
per sonlig var amedlem, oppnevnt av seksjon 2 sin eier . Styr et velges av
sameier møtet med alminnelig fler tall. Styr ets leder velges sær skilt. Kun fysiske
per soner kan vær e styr emedlemmer .
Et styr emedlem som har tjenestegjor t i to år , kan fr asi seg gjenvalg for en
tilsvar ende per iode. Styr ets leder kan fr asi seg gjenvalg som leder for ett år
etter å ha tjenestegjor t i ett år .
Der som styr ets leder avhender sin seksjon eller har annen gyldig gr unn for å
fr atr e sitt ver v, velger styr et selv ny leder blant styr emedlemmene. Den nye
styr eleder en vil funger e i ver vet fr em til neste or dinær e sameiermøte.
§ 1 1 STYRETS KOM PETANSE

Styr et skal sør ge for vedlikehold og dr ift av eiendommen og sør ge for
for valtningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i
sameier møtet.
Styr et kan tr effe beslutninger og iver ksette disse når det gjelder alle for hold
vedr ør ende eiendommens dr ift, vedlikehold og mindr e invester inger innenfor det
vedtatte år sbudsjett og vedtekter .
Sameier møtet kan tr ekke opp nær mer e r etningslinjer for styr ets ar beid.
I felles anliggender og ved salg, pantsettelse eller bor tfeste, r epr esenter er
styr et sameier ne og forplikter dem ved sin under skr ift.
Leder en og ett styr emedlem i fellesskap for plikter sameiet og tegner sameiets
navn. Styr et kan gi pr okur a.
§ 1 2 OM STYREM ØTET
Styr eleder skal sør ge for at det avholdes styr emøter så ofte som det tr engs. Ett
styr emedlem eller for r etningsfør er kan kr eve at styr et sammenkalles.
Styr et kan tr effe vedtak når mer enn halvpar ten av medlemmene er til stede.
Vedtak tr effes med alminnelig fler tall. Ved stemmelikhet gjør leder ens stemme
utslaget. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjør e mer 1 / 3 av
styr emedlemmene.
Styr emøtene ledes av styr eleder en. Er ikke styr eleder tilstede, og det ikke er
valgt noen nestleder , skal styr et velge en møteleder . Styr et skal før e pr otokoll
over sine for handlinger. Pr otokollen skal under skr ives al de fr emmøtte
styr emedlemmene.
HABILITETSREGLER
§ 1 3 HABILITETSREGLER FOR SAM EIERM ØTE OG STYRE
Ingen kan som sameier eller fullmektig eller ved fullmektig delta i noen
avstemming på sameier møtet om r ettshandel over for seg selv eller om eget
ansvar . Heller ikke kan noen delta i avstemming om r ettshandel over for
tr edjemann eller om tr edjemanns ansvar der som vedkommende har en
fr emtr edende per sonlig eller økonomisk sær inter esse i saken.
Styr emedlem eller for r etningsfør er må ikke delta i behandlingen eller avgjør elsen
av noen spør smål som vedkommende har en fr emtr edende per sonlig eller
økonomisk sær inter esse i.
ANSVAR OG KOSTNADSFORDELING
§ 1 4 REGISTRERING AV SAM EIERE
Er ver ver og leier av seksjon må meldes til styr et og for r etningsfør er for
r egistr er ing.

§ 1 5 REVISJON OG REGNSKAP
Sameiets r evisor velges av sameier møtet og tjenestegjør inntil ny r evisor velges.
Styr et skal sør ge for or dentlig og tilstr ekkelig r egnskapsfør sel.
§ 1 6 FORRETNINGSFØRER
Sameier møtet kan med vanlig fler tall vedta at sameiet skal ha en
for r etningsfør er .
Det hør er inn under styr et å ansette for r etningsfør er og andr e funksjonær er , gi
instr uks for dem, fastsette der es lønn, før e tilsyn med at de oppfyller sine
plikter samt si dem opp eller di dem avskjed.
Ansettelsen kan bar e skje på oppsigelse med en oppsigelsesfr ist som ikke må
over stige seks måneder .
M ed 2 / 3 fler tall kan sameier møtet samtykke i at avtale om for r etningsfør sel
gjør es oppsigelig fr a sameiets side for et lengr e tidsr om, men ikke for mer enn
fem år .
For r etningsfør er har anledning til å innkr eve gebyr for utgivelse av
infor masjon/ r egistr er ing av eier skifte i for bindelse med salg.

§ 1 7 FORSIKRING
Sameiet plikter å holde eiendommen behør ig for sikr et gjennom
går dseier for sikr ing. Innbofor sikr ing for den enkelte seksjon med tilhør ende
utstyr og innr etninger påhviler den enkelte seksjonseier .
§ 1 8 VEDLIKEHOLD
Innvendig vedlikehold av egen seksjon, her under dør er og vinduer , samt andr e
r om som hør er under seksjonen påhviler fullt ut for egen r egning den enkelte
sameier .
Innvendig vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og med
for gr einingspunktet inn til seksjonen og elektr iske ledninger til og med
seksjonens sikr ingsboks.
Seksjon 1 og seksjon 2 i sameiet skal hver dekke kostnader ved og ha ansvar et
for ytr e vedlikehold av eget bygg samt til vedlikehold av det tekniske anlegg som
betjener egne ar ealer . Dette gjelder i for hold til alle fellesr om, anlegg og utstyr
som benyttes av eller betjener henholdsvis seksjon 1 og seksjon 2 , her under
eventuelle tr appeoppganger , inngangsdør er til oppgangene, t er r asser og
balkonger , fasader og tak. Utear eal bekostes av seksjon nr . 1 , med unntak av
for hold omtalt i nedenfor .

For seksjon 1 som disponer er egen balkong eller ter r asse skal seksjonseier
sør ge for jevnlig r enhold av denne, sør ge for at sluk ikke tettes igjen samt for eta
snør ydding ved behov.
Alt som kommer inn under felles vedlikehold skal til enhver tid utfør es så ofte
som det etter sin ar t er påkr evd for eiendommens bevar else og utseende.
Utvendige ar r angement på bygningen i for hold til seksjon 1 av sameiet er ikke
tillatt uten styr ets og bygningsmyndighetenes godkjenning. Seksjon 2 av sameiet
kan gjennomfør e slike tiltak uten styr ets samtykke for utsatt at disse ikke er i
str id med gjeldende lovgivning, her under eier seksjonsloven og plan- og
bygningsloven eller offentlige fattede vedtak. Det påhviler den enkelte eier å
vedlikeholde alle egne, utvendige ar r angementer også av hensyn til
eiendommens utseende.
Ledninger , r ør og liknende nødvendige installasjoner kan før es gjennom
br uksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameier en. Sameier en skal
gi adgang til br uksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av
installasjonene.
Spesielt br ann- eller eksplosjonsfar lige, etsende eller andr e far lige stoffer tillates
ikke oppbevar t ver ken i leiligheten, boder eller andr e fellesr om, eller utendør s på
eiendommen.
§ 1 9 BYGNINGSM ESSIGE ARBEIDER
Utskifting av vinduer og dør er , oppsetting av mar kiser , endr ing av
fasadekledning, endr ing av utvendige far ger etc., kan skje etter en samlet plan
for bygningen.
Tilbygg/ påbygg og andr e ar beider som skal meldes til bygningsmyndighetene,
må godkjennes av styr et før byggemelding kan sendes. Hvis det søkes om
endr inger av ikke uvesentlig betydning for de øvr ige sameier , skal styr et
for elegge spør smålet for sameier møtet til avgjør else.
Ved vesentlige bygningsmessige endr inger / ar beider innen den enkelte seksjon,
skal styr et skr iftlig or ienter es på for hånd. Styr et har r ett til å kr eve
dokumentasjon fr a seksjonseier på at ar beidene ikke vil medfør e
bygningsmessig skade/ far e for bygningsmessig skade på eiendommen. Styr et
kan i mangel av slik dokumentasjon stanse bygningsar beidene.
Ovennevnte kr av gjelder ikke ved bygningsmessige ar beider på seksjon 2 og
slike ar beider kan også utfør es uten styr ets samtykke. Slike ar beider på seksjon
2 skal vær e i samsvar med gjeldende lovgivning og godkjent av
bygningsmyndighetene der som det for eligger kr av om det.
§ 2 0 FELLESKOSTNADER
Felleskostnader er kostnader ved eiendommen som ikke er knyttet til den
enkelte br uksenhet. Sameiets felleskostnader – alle dr iftskostnader som ikke
kan r elater es dir ekte til noen seksjon – skal, med det unntak som fr emgår
nedenfor i 2 . avsnitt, dekkes av sameier ne, og for deles iht. den eier br øk
seksjonen har fått ved tinglysningen av seksjoner ingen.

Nær ingsseksjon og boligseksjon skal ha ansvar et for å dekke alle
felleskostnader knyttet til eget bygg og har intet ansvar for hver andr es
kostnader av denne ar t. Det samme gjelder for eventuelle bygningsmessigeeller utvendige anleggsmessige ar beider , som utfør es av henholdsvis nær ings eller boligseksjonen, og som utfør es etter initiativ fr a eller kun i en av disse
seksjoner s inter esse. Unntak fr a dette gjelder følgende utgifter som anses som
felleskostnader for både nær ings- og boligseksjon; felles administr ative
kostnader slik som styr ehonor ar , r evisjonshonor ar , for r etnings-før er honor ar ,
kontor / adm kostnader , fellesm øter , por to, samt avsetning for fr emtidig
vedlikehold av utvendige fellesar ealer .
På gr unnlag av år sbudsjettet skal det betales et månedlig for skuddsbeløp –
fastsatt av sameiemøte – til dekning av disse kostnader .
Ekstr aor dinær e kostnader som påløper på gr unnlag av gyldige vedtak i
sameier møtet, skal i den utstr ekning de ikke dekkes over det or dinær e
budsjettet, utlignes etter samme for deling som de or dinær e månedsbeløp som
nevnt ovenfor .
Unnlatelse av å betale de utlignede felleskostnader etter påkr av anses som
vesentlig mislighold.
De andr e sameier ne har lovbestemt panter ett i seksjonen for kr av mot
sameier en som følger av sameier for holdet. Pantekr avet kan ikke over stige et
beløp som for hver br uksenhet svar er til folketr ygdens gr unnbeløp på det
tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomfør t.
Panter etten faller bor t der som det ikke senest to år etter at pantekr avet skulle
ha vær t betalt, innkommer begjær ing til namsmyndigheten om tvangsdekning,
eller der som dekningen ikke gjennomfør es uten unødig opphold.
For dr ift og vedlikehold av par ker ingsplassene som er eid av seksjon nr . 2
dekker seksjonen kostnader i henhold til egen avtale vedlikehold av disse,
inkluder t br øyting, str øing fr em til ytter dør på seksjonen.
Det for eligger også egen avtale knyt tet til seksjon 2 sin dekning av benyttelse av
r enovasjon, samt vann og avløp. I tillegg for eligger avtale knyttet til for deling av
kostnader for var mtvann, oppvar ming og ventilasjon. Seksjon 2 er ikke ansvar lig
for beløp utover dette.

§ 2 1 AVSETNING TIL VEDLIKEHOLD
Sameier møtet vedtar avsetning til dekning av fr emtidige vedlikeholdskostnader ,
påkostninger eller andr e fellestiltak på eiendommen. De beløp seksjonseier ne
skal innbetale innkr eves i den månedlige betalingen til dekning av
felleskostnadene.
M ISLIGHOLD OG FRAVIKELSE
§ 2 2 M ISLIGHOLD

Hvis en sameier til tr oss for advar sel vesentlig misligholder sine plikter , kan
styr et pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr . Eier seksjonsloven § 2 6 .
Advar sel skal gis skr iftlig og opplyse om at vesentlig m islighold gir styr et r ett til
å kr eve seksjonen solgt. Pålegget om salg skal gis skr iftlig og opplyse om at
seksjonen
kan kr eves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etter kommet innen en fr ist
som ikke skal settes kor ter e enn seks måneder fr a pålegget er mottatt.
§ 2 3 FRAVIKELSE
M edfør er sameier ens oppfør sel far e for ødeleggelse eller vesentlig for r ingelse
av eiendommen eller er sameier ens oppfør sel til alvor lig plage eller sjenanse for
eiendommens øvr ige br uker e, kan sameiets styr e kr eve fr avikelse av seksjonen
etter tvangsfullbyr delseslovens kapittel 1 3 , jfr . Lov om eier seksjoner § 2 7 .
VEDTEKTSENDRINGER OG FORHOLD TIL EIERSEKSJONSLOVEN
§ 2 4 ENDRINGER I VEDTEKTENE
Endr inger i sameiets vedtekter kan besluttes av sameier møtet med minst 2 / 3
av de avgitte stemmer .
§ 2 5 FORHOLDET TIL EIERSEKSJONSLOVEN
Der hvor ikke annet følger av disse vedtekter kommer lov om eier seksjoner av
2 7 .mai 1 9 9 7 nr . 3 1 til anvendelse.

