
?i[:;$fl'::'!Jff::"

g I : itAvil, fonRErt{tilosroil?oRr oG,FoRtAL -'

Eierqeksionssameiet (heretter kalt same.iet) bestAr

"u
..1.t.'(antall) boligseksjoner (og ...1.... (antall)

naringsseksjoner)_.i jenhold til oppdelings-
begjaring datert 1|. 9l.tl.(oato).

Sameiet har til form6l 6 ivareta sameiernes felles-
interesser og administrasjonen av ovennevnte
eiendom iTromso kommune, med fellesanlegg av
enhver art.

s 2 oRGANTSERile AVSAIiE|EIOG RADERETT

Seksjonen kan ikke skilles fra deltakerinteressen i

sameiet. Hver sameier har hjemmel til sin seksjon,
med rett til bruk av den leilighet eller det narings-
lokalet som er knyttet til bruksenheten. Hver
sameier plikter 6 overholde bestemmelsene som
falger av oppdelingsbegjaringen; eierseksjons-
loven; disse vedtekter; samt generelle ordens-
regler fastsatt av sameiermotet.

Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i

samsvar med formAlet, og mA ikke nyttes slik at
det er til unodig eller urimelig ulempe for brukerne
av ovrige seksjoner.

Fellesanleggene mi ikke nyttes slik at andre
brukere unodig eller urimelig hindres i den bruk av
anleggene som er avtalt eller forutsatt. BAde
utvendige og innvendige bygningsmessige forand-
ringer eller installasjoner skal meldes til styret.

Ledninger, rcr og liknende nodvendige
installasjoner kan fores gjennom bruksenheten
hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren.
Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for
nodvendig ettersyn og vedlikehold av
installasjonene.

s 3 FELLESUTGTFTER

Fellesutgifter er utgifter ved eiendommen som ikke
er knyttet til den enkelte bruksenhet. Felles-
utgiftene skal fordeles mellom sameierne etter
stsrrelsen pA sameiebrokene med mindre annet
gyldig vedtas med tilstrekkelig flertall. De andre
sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for
krav mot sameieren som folger av sameie-
forholdet. Pantekravet kan ikke overstige et belop
som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens
grunnbelop pA det tidspunkt da tvangsdekning
besluttes gjennomfo rt.

s 4 VEDLTKEHOLD

lnnvendig vedlikehold av egen seksjon samt andre
rom som hsrer under seksjonen, p6hviler fullt ut -

for egen regning - den enkelte sameier.
lnnvendige vann- og avlopsledninger omfattes av
vedlike-holdsplikten til og med forgreiningspunktet

inn til seksjonen, og elektriske ledninger til og med

seksjonens sikringsboks.

Ytre vedlikehold av eiendommen med bygningen,
fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr, herunder
trappeoppganger og inngangsdorer til opp-
gangene, er sameiets ansvar.

6r@urHoll)sl!.t
Sameiermstet vedtar avsetning til fond til dekning
av fremtidige vedlikeholdsutgifter, pAkostninger

eller andre fellestiltak pA eiendommen. De belop
seksjonseierne skal innbetale tilfondet, innkreves i

den mAnedlige betaling til dekning av felles-
utgiftene.

,s 6 frEC|S,TRER|XG Ay'SAtffirEBri

Erverver og leier av seksjon mA meldes til styret
for registrering.

s 7 STYRET

Sameiet skal ha et styre som skal bestA av en
leder og to andre medlemmer med varamedlem-
mer. Det kan vedtektsfestes at styret skal ha flere
medlemmer. Styret velges av sameiermotet med
alminnelig flertall og for to 6r. Styrets leder velges
sarskilt. Kun fysiske personer kan
medlemmer.

s I STYRETS KOilPETAT{SE

vare styre-

Styret skal sorge for vedlikehold og drift av eien-
dommen, og ellers sorge for forvaltningen av
sameiets anliggender i samsvar med lov,
vedtekter og vedtak i sameiermotet. S$ret har
herunder - i samsvar med lov om eierseksjoner - 6

treffe alle bestemmelser som ikke i loven eller
vedtektene er lagt til sameiermotet.

Avgjorelse som kan tas av et vanlig flertall i sam-
eiermote, kan ogsS tas av styret om ikke annet
folger av lov eller vedtekter eller sameiermotets
vedtak i det enkelte tilfelle.

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

s 9 oil STYREMoTET

Styreleder skal sorge for at det avholdes
styremoter s5 ofte som det trengs. Ett styre-
medlem eller forretningsforer kan kreve at styret
sammenkalles. Styret kan treffe vedtak nir mer
enn halvparten av medlemmene er til stede.
Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stem-
melikhet gjor lederens stemme utslaget. De som



stemmer for et vedtak, m6 likevel utgjore mer enn
en tredjedel av styremedlemmene.

Styremotene ledes av styrelederen. Er ikke styre-
leder til stede og det ikke er valgt noen nestleder,
skal styret velge en msteleder. Styret skal fsre
protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal
underskrives av de fremmstte styremedlemmene.

s ro SAIf,EtERtoTET

Den overste myndighet i sameiet utoves av
sameiermotet. Ordinart sameiermste holdes hvert
Ar innen utgangen av april m6ned. Ekstraordinart
sameiermote skal holdes n6r styret finner det
nodvendig, eller nAr minst to sameiere som
tilsammen har minst en tiendedel av stemmene
krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de
onsker behandlet.

lnnkalling til sameiermotet skal skje skriftlig til
medlemmene med varsel pA minst 6tte dager -
hoyst tjue dager. Ekstraordinart sameiermote kan
- om det er nodvendig - innkalles med kortere frist
som allikevel skal vere minst tre dager.

Styret skal pA forhAnd varsle sameierne om dato
for sameiermotet og om siste frist for innlevering
av saker som onskes behandlet.

Skal et forslag, som etter lov om eierseksjoner
eller vedtektene mA vedtas med minst to
tredjedels flertall, kunne behandles pdr motet, md
hoved-innholdet vare angitt i innkallingen.

Blir sameiermste som skal holdes etter loven,
vedtekter eller vedtak pA sameiermote, ikke
innkalt, kan en sameier, et styremedlem eller
forretningsforer kreve at skifteretten snarest, og
for sameiernes felles kostnad, innkaller til
sameiermote.

$ 11 SAKER SOU SI(AL BEHAUpLEE PA
ORDTI{ERTSAUEIERIMTE

PA det ordinare sameiermotet skal disse saker
behandles:

o Konstituering.

o Styrets regnskapsoversikt for foregiende
kalender6r til eventuell godkjenning.

o Valg av styremedlemmer.

. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

S 12IU|OTELEDELSE OG INNKALUilG

Sameiermstet skal ledes av styrelederen med
mindre sameiermotet velger en annen moteleder
som ikke behover vare sameier. Med de unntak
som folger av lov eller vedtektene avgjores alle
saker med alminnelig (simpelt) flertall av de avgitte
stem mer. Ved stemmel i khet foretas loddtrekn i ng.

Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte
stemmene i sameiermotet for vedtak om:

o ombygging, p6bygging eller andre endringer av
bebyggelsen eller tomten som etter forholdene
i sameiet gAr utover vanlig forvaltning eller
vedlikehold.

o omgjoring av fellesarealer til nye bruksenheter
eller utvidelse av eksisterende bruksenheter.

o salg, kjop, bortleie eller leie av fast eiendom,
herunder seksjon i sameiet som tilhorer eller
skal tilhore sameierne i fellesskap.

. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom
som 96r ut over vanlig forvaltning.

r samtykke til endring av form6l for bruksenhet
og til reseksjonering som medforer oking av
det samlede stemmeantallet.

o tiltak som har sammenheng med sameiernes
bo- eller bruksinteresser og som gir ut over
vanlig forvaltning og vedlikehold, n6r tiltaket
fsrer med seg okonomisk ansvar eller utlegg
for sameierne pi mer enn 5 prosent av de
6rlige fellesutgiftene.

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller
vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak
som innebarer vesentlige endringer av sameiets
karakter, krever tilslutning fra samtlige sameiere.

s r t,Qil EAlrElElillll|rET., :r,.,,,.
I sameier som bare inneholder boligseksjoner, har
hver seksjon en stemme. Sameieren har rett til 6
mote ved fullmektig. Fullmektigen skal legge fram
skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten anses 6
gjelde forstkommende sameiermote, med mindre
annet fremg6r. Fullmakten kan nAr som helst
kalles tilbake. Sameieren har rett til A ta med
ridgiver. RAdgiveren har bare reft til 6 uttale seg
dersom sameiermotet gir tillatelse.

Styreleder og forretningsforer plikter 6 vare til
stede pA sameiermotet, med mindre det er
ipenbart unodvendig eller det foreligger gyldig
forfall. Revisor og ett ekstra husstandsmedlem fra
hver boligseksjon har oppmote- og talerett pd

sameiermotet.

Det skal under motelederens ansvar fores
protokoll over de saker som behandles, og alle
vedtak som treffes av sameiermotet. Protokollen
leses opp for motets avslutning og underskrives
av motelederen og minst en av de tilstedevarende
sameierne valgt av sameiermstet. Protokollen skal
holdes tilgjengelig for sameierne.

s 14 REVTSJON OG REGNSKAP

(Sameier med 21 eller flere seksjoner skal ha 6n
eller flere statsautoriserte eller registrerte
revisorer. Det samme gjelder sameier med ni eller
flere seksjoner, der mindre enn tre fjerdedeler er
boligseksjoner. I slike sameier skal styret sorge for
at det blir fort regnskap og utarbeidet 6rsoppgjor
etter reglene i lov om regnskapsplikt av 13. mai
1977 nr.35.)

Sameiets revisor velges av sameiermotet og
tjenestegjor inntil ny revisor velges. Styret skal
sorge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsforsel.
Regnskap for foregAende kalenderAr skal legges
frem pi ordinart sameiermste.



$ISFORRETUNGSFSREII' - t .,

Sameiermotet kan med vanlig flertall vedta at
sameiet skal ha en forretningsforer.

Det horer inn under styret 6 ansette forretnings-
forer og andre funksjonarer, gi instruks for dem,
fastsette deres lonn, fore tilsyn med at de oppfyller
sine plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed.

Ansettelsen kan bare skje pA oppsigelse med en
oppsigelsesfrist som ikke md overstige seks
m6neder.

Med to tredjedels flertall kan sameiermotet
samtykke i at avtale om forretningsforsel gjores
uoppsigelig fra sameietes side for et lengre
tidsrom, men ikke for mer enn fem Ar.

s 16 ilrsuGHoLD

Hvis en sameier - til tross for advarsel - vesentlig
misligholder sine plikter, kan styret pilegge
vedkommende A selge seksjonen, jfr. eiersek-
sjonslovens $ 26. Advarsel skal gis skriftlig og
opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til
6 kreve seksjonen solgt. PAlegget om salg skal gis
skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves
solgt ved tvangssalg hvis pilegget ikke er
etterkommet innen en frist som ikke skal settes
kortere enn seks mAneder fra pilegget er mottatt.

s 17 FRAVTKELSE

Medforer sameierens oppforsel fare for
odeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen, eller er sameierens oppforsel til
alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens
ovrige brukere, kan sameiets styre kreve
fravikelse AV seksjonen etter
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13, jfr.
eierseksjonslovens $ 27.

s 18 BYGNTilGSTESSTGE ARBETDER

Utskifting av vinduer og dorer, oppsetting av
markiser, endring av fasadekledning, endring av
utvendige farger etc., kan skje etter en samlet plan
for den enkelte bygning og etter foregAende
godkjenning av styret.

Tilbygg/p6bygg og andre arbeider som skal
meldes til bygningsmyndighetene, mA godkjennes
av styret for byggemelding kan sendes. Hvis det
sokes om endringer av ikke uvesentlig betydning
for de ovrige sameierne, skal styret forelegge
sporsmAlet for sameiermotet til avgjorelse.

s 19 ENDRTNGER r VEDTEKTENE

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av
sameiermotet med minst to tredjedeler av de
avgitte stemmer.

s 20 HABTUTETSREGLER FOR SATT|EEBmTE
OG STYRE

lngen kan som sameier eller fullmektig eller ved
fullmektig delta i noen avstemning pi sameier-

motet om rettshandel overfor seg selv eller om
eget ansvar. Heller ikke kan noen delta i

avstemning om rettshandel overfor tredjemann
eller om tredjemanns ansvar dersom vedkom-
mende har en fremtredende personlig eller
okonomisk sarinteresse i saken.

Styremedlem eller forretningsforer mi ikke delta i

behandlingen eller avgjorelsen av noe sporsmil
som vedkommende har en fremtredende personlig
eller skonomisk sarinteresse i.

! 2r FORHOLITET nL LOVOT ETERSEK&,ONER

For si vidt ikke annet folger av disse vedtekter,
eller n6r vedtektene strider mot eierseksjonsloven,
gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 27. mai
1997.

********************

Dfsse .v€dtelder er v.dtatt ,.l konotittrefendq
sameiermote i me<thoH av lov om eierselajoner
23. mai 1997 nr.31 $ 28

Tromso, den
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