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Forretningsførers oppgaver: 

S & J Eiendomsforvaltning AS er sameiets forretningsfører.  

Forretningsførers viktigste oppgaver er: 

- Løpende regnskapsførsel 

- Innberetning av likningspapirer 

- Innkreving av fellesutgifter 

- Purring av restanser 

- Utarbeide forslag til årsregnskap

- Bistå styret med forslag til budsjett

- Tilsyn med overdragelse av seksjoner og ajourføre eierregister 

- Beregne og utbetale styrehonorar og lønn til ansatte, f.eks. vaktmester 

- Delta på årsmøter

- Delta på styremøter etter avtale med styret 

- Bistå styret med forvaltningen av sameiet

- Innberette statistiske opplysninger til det offentlige 

- Være sameiets offisielle kontakt med myndigheter og andre parter

Autorisert regnskapsførerselskap
Tel: (+47) 22 20 85 00  • Postadresse: postboks 8804 St. Olavs plass, 0028 Oslo, Norway 

e- post: post@sjeiendom.no • www.sjeiendom.no
Org.no: 913 316 517 MVA • Bankgiro: 1503.43.97020 DnB
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4. Innsendte saker og forslag til årsmøtet. 
 

Fra Sadia Zaka, Elgtråkket 50 G. 

 

Gjelder § 4 som gjelder ro og orden, og som i dag er utformet slik:  

 

Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor leilighetene. Det skal være ro mellom kl. 23:00 og 06:00 slik at 

andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres. 

Ved oppussingsarbeider som medfører støy ved boring, saging, banking og lignende støy skal dette ikke forekomme i 

tidsrommet 21:00 – 07:00 på hverdager, ikke etter kl. 18:00 på lørdager og ikke i det hele tatt på søndager. Ved 

fester/større arrangement skal berørte beboere varsles senest 24 timer i forveien og støy skal begrenses til et minimum 

etter kl. 23:00. Vaskemaskiner/ sentrifuger/ tørketromler avgir støy og vibrasjoner og skal ikke benyttes i tidsrommet 

23:00 – 06:00 Det skal uansett tid på døgnet utvises forsiktighet med støy fra seksjonene. 

 

Vi ønsker en endring her sik at oppussing som medfører støy som boring, pigging av gulv, ikke kan forekomme etter kl. 

18 på hverdager, og ikke i det hele tatt på lørdager.  

 

Det står i dagens bestemmelse at andre beboeres nattesøvn ikke skal forstyrres, men den tar ikke noe hensyn til 

nattesøvnen til barn, og heller ikke at små barn sover på dagtid de dagene de ikke er i barnehagen. De fleste vet også at 

småbarn legger seg allerede ved 18-tiden, og noe større barn legger seg også mye tidligere enn kl. 23. Jeg som voksen 

legger meg allerede ved 21-tiden på hverdager.  

 

Vi har dessverre erfart at støy, spesielt boring, ifm. oppussing hos naboer, ikke bare forstyrrer søvnen til barn, men gjør 

også at de blir redde av støyen. Spesielt problematisk er det når oppussingen og borringen pågår over flere uker. Hadde 

det vært snakk om 1-2 dager kan man tilpasse seg, men oppussing over flere uker, og borring, det forstyrrer virkelig 

rutinene og hverdagslivet vårt. Håper styret ser nødvendigheten av å endre tidspunktet for når det foregår støyende 

oppussing, og at bestemmelsen kan endres slik at den også tar hensyn til ro, orden og søvn for barn.  

 

Styrets innstilling: 

Denne paragrafen i Husordensreglene ble endret, det vil si innstrammet, på ordinært sameiermøte 4. april 2013. 

Hvis man ikke skal kunne bedrive oppussing på dagtid og heller ikke lenger enn til kl. 18 på hverdager, og ikke på 

lørdager, vil det i praksis si at man ikke har noen mulighet til å gjøre oppussingsarbeider som kan medføre noe støy.  

Det fremstår som helt urimelig. 

Blir dette forslaget vedtatt vil det si at det ikke er lov til å pusse opp sine leiligheter annet enn å male.  

 

Styrets innstilling er at nåværende §4 i husordensreglene blir stående uforandret. 
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Eierseksjonssameiet Solbakken 2 

 

1 

Utarbeidet av OBOS 

 

V E D T E K T E R

for

Eierseksjonssameiet Solbakken 2 org. nr. 985 913 234

Vedtektene er vedtatt på ordinært årsmøte 4. mars 2019.i samsvar med ny 
eierseksjonslov av 16. juni 2017 nr. 65 og erstatter opprinnelige vedtekter av 
27.05.1999. 

1. Innledende bestemmelser

1-1 Navn og opprettelse
Sameiets navn er Solbakken 2. Sameiet er opprettet ved tinglysing av vedtak om 
seksjonering fra kommunen, tinglyst 19.07.1995.

1-2 Hva sameiet omfatter
(1) Sameiet består av 46 boligseksjoner på eiendommen gnr. 187, bnr. 216 i Oslo kommune. 

(2) Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel. Hoveddelen består av en 
sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, med egen inngang.

(3) De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.

1-3 Sameiebrøk
(1) Sameiebrøken er seksjonseiers forholdsmessige eierandel i sameiet. Sameiebrøken 
fremgår av seksjoneringssøknaden.

(2) Sameiebrøken bygger på bruksenhetens areal.

2.  Rettslig disposisjonsrett 

2-1 Rettslig disposisjonsrett
(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon og kan fritt selge, pantsette og leie ut 
denne med mindre noe annet følger av lov, avtaler eller disse vedtektene.

(2) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner. 

(3) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Det samme 
gjelder ny seksjonseiers/leietakers navn og kontaktinformasjon. Ved eierskifte betales et 
eierskiftegebyr.

(4) Nye begrensninger i rettslig disposisjonsrett krever samtykke fra de som berøres.
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Eierseksjonssameiet Solbakken 2 

 

2 

Utarbeidet av OBOS 

 

2-2 Godkjenning av ny eier
(1) Ny seksjonseier skal godkjennes av sameiet ved styret. Godkjenning kan bare nektes 
dersom det foreligger saklig grunn.

(2) Nekter sameiet å godkjenne erververen som seksjonseier, må melding om dette komme 
fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til sameiet. I 
motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt. 

(3) Erververen har ikke rett til å bruke seksjonen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig 
avgjort at erververen har rett til å erverve seksjonen.

2-3 Godkjenning av leier
(1) En seksjonseier har rett til å leie ut sin seksjon, men leier må godkjennes av sameiet ved 
styret. Godkjenning kan bare nektes dersom det foreligger saklig grunn.

2) Nekter sameiet å godkjenne leier, må melding om dette komme fram til seksjonseier 
senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til sameiet. I motsatt fall skal 
godkjenning regnes som gitt. 

(3) Leier har ikke rett til å bruke seksjonen før godkjenning er gitt.

3. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealene
3-1 Rett til bruk
(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til å 
bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til og til annet som er i 
samsvar med tiden og forholdene. 

(2) 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 en saklig grunn.

(3) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres 
skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.

(4) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet. Endring av bruksformålet krever 
reseksjonering etter eierseksjonslovens § 21 annet ledd.

(5) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer, 
fellesanlegg og utvendig tilleggsareal uten forhåndsgodkjenning fra styret/årsmøtet. 

Dette gjelder tiltak som:
· Alle installasjoner, herunder oppsetting/montering av antenner, varmepumper, 

sol/vindavskjerming, skillevegger/gjerder, plattinger, flislegging eller annet fast belegg 
på balkonger/terrasser, innglassing, boblebad/badestamp, fastmontert belysning og 
lignende.
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Endring av utomhusplanen som anleggelse/utvidelse av plattinger, heller, flytting av 
eksisterende beplanting, nyplanting og lignende skal på forhånd godkjennes av 
styret/årsmøtet. Dette gjelder også innenfor tilleggsdel til den enkelte seksjon.
Styret kan gi bestemmelser om høyde på hekker og annen beplantning også innenfor 
tilleggsdel.

(6) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr som nåværende eller tidligere 
seksjonseier har montert, slik som nevnt i (5) 2. avsnitt, må ved rehabilitering og andre felles 
tiltak på eiendommen, belastes den seksjon installasjonen tilhører. Styret/årsmøtet avgjør 
om remontering skal tillates.

(7) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre 
offentlige bestemmelser er ikke tillatt.

TILVALGSBESTEMMELSER 

Enerett til bruk 
Det er gitt enerett til bruk av en garasje eller parkeringsplass som følger hver boligseksjon. 
Jfr. Bruksreglement for garasjer og biloppstillingsplasser (se vedlegg) som er en del av 
vedtektene. 
Eneretten gjelder fram til 01.01.2048

Endring i etablerte midlertidige eneretter krever samtykke fra de seksjonseiere som er direkte 
berørt.

3-2 Ordensregler og dyrehold
(1) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. 

(2) Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke på en urimelig eller unødvendig måte er til skade 
eller ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

4. Sameiets parkeringsplasser
Det er både garasjeplasser, biloppstillingsplasser for seksjonseiere og 
gjesteparkeringsplasser. Det tildeles en garasjeplass eller biloppstillingsplass til hver 
seksjon. (se vedlegg med parkeringsreglement). 

4-1 Ladepunkt for el-bil og ladbare hybrider

(1) 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 samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.  

(2) Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte 
seksjonseier. Strøm betales etter målt forbruk der måler er installert, eller ved et beløp 
fastsatt av styret dersom det ikke er egen måler.
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4-2 Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne 

(1) Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne 
kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder 
bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret 
bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en 
tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.

(2) Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet 
opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne. 

(3) Denne bestemmelsen kan bare endres dersom samtlige seksjonseiere uttrykkelig sier 
seg enige. Kommunen har vetorett mot endring av vedtektsbestemmelsen. Vedtekten må 
registreres i Foretaksregisteret.

5. Vedlikeholdsplikt og erstatningsansvar.

5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten
(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre 
bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. 
Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.

(2) Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som 

a) inventar

b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker

c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat

d) skap, benker, innvendige dører med karmer

e) listverk, skillevegger, tapet

f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk

g) vegg-, gulv- og himlingsplater

h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring

i) innsiden av vinduer, veranda- og ytterdører til boligen 

(3) Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås. 

(4) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt 
ovenfor, men ikke utskifting av sluk, vinduer, veranda- og ytterdører til bolig. Seksjonseier er 
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likevel ansvarlig for utskifting av ødelagte vindusruter (f.eks. punkterte), dersom dette er et 
teknisk og økonomisk forsvarlig alternativ til å skifte ut hele vinduet.

(5) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette 
gjelder også sluk på balkong eller lignende, som ligger til bruksenheten. 

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende 
veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

(7) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som 
er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.

(8) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre, 
plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret. 

(9) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om 
innsekter og skadedyr plikter seksjonseier straks å sende skriftlig varsel til styret. 

(10) Ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskifting 
i seksjonen, selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseier.

(11) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører 
sameiet eller andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34.

5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.
(1) 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 ulemper. 
Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers 
vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når 
det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.

(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, 
slik som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer. Sameiet har rett til 
å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe 
for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig 
vedlikehold av vinduer, veranda- og ytterdører til boligene.

(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av sluk, vinduer, veranda- og 
ytterdører til boligene eller reparasjon og utskifting av tak, bjelkelag, bærende 
veggkonstruksjoner, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med 
unntak av varmekabler.

(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og 
kontrollere felles installasjoner. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og 
gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre 
brukere. 
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(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører 
seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35. 

6. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform

6-1 Felleskostnader
(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er 
felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken 
med mindre annet følger av disse vedtektene. 

(2) Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den 
enkelte bruksenhet eller etter forbruk. 

(3) Dersom de seksjonseierne som berøres, uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene 
fastsettes en annen fordeling enn den som følger av (1).

(4) Enhver endring av fordelingsnøkkelen som utføres i strid med denne bestemmelse er 
ugyldig.

6-2 Betaling av felleskostnader 
(1) Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis betale et akontobeløp som fastsettes på 
årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene. 

(2) Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger 
eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning. Midlene
skal settes på egen bankkonto. Avsetning til vedlikehold er en felleskostnad og 
innbetalingene skal følge sameiebrøk. 

6-2 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse 
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren 
som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet kan ikke overstige et 
beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det 
tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle 
ha vært betalt etter at det er kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om 
tvangsdekning.  

I tillegg kommer sameiet forbeholdes panterett i hver seksjon med kr. 20 000,- til dekning av 
sameiets fellesutgifter. Panteretten har prioritet etter den første tinglyste ervevssum, senere 
etter 90% av verditakst avholdt av godkjent takstmann. Panteretten skal nå og senere være 
uten opptrinnsrett. 

6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad 
Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk.
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7 Pålegg om salg og fravikelse av bruksenheten (utkastelse)

7-1 Mislighold
Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold 
regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig 
bruk og brudd på ordensregler

7-2 Pålegg om salg av seksjonen
Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan 
styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 38. Advarselen skal 
opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt.

7-3 Pålegg om fravikelse av bruksenheten (utkastelse)
Hvis seksjonseierens eller brukerens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig 
forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens eller brukerens oppførsel er til alvorlig 
plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av 
seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf. eierseksjonsloven § 
39. 

8.  Styret og dets vedtak

8-1 Styret – Sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag
(1) Sameiet skal ha et styre. Styret skal bestå av en leder og minimum 2 styremedlemmer.

(2) Styreleder tjenestegjør i ett år. Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet 
har bestemt noe annet. Styremedlemmer kan gjenvelges. 

(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styreleder skal 
velges særskilt. 

(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styret for foregående styreperiode. Styret 
bestemmer fordelingen av vederlaget.

(5) Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er ute. 
Styret skal ha et rimelig forhåndsvarsel om fratredelsen. Ved fratreden må forretningsfører 
varsles.

(6) Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at et medlem av styret skal fratre.

8-2 Styremøter
(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte det trengs. Et styremedlem eller 
forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt 
noen nestleder, skal styret velge en møteleder.

(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. 
Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene 
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likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel 
utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene

(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal 
undertegne protokollen. Protokollen kan undertegnes elektronisk. Protokollen skal sendes til 
forretningsfører.

8-3 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 beslutninger på årsmøtet. 

8-4 Styrets beslutningsmyndighet
(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke 
annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.

(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen 
seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

8-5 Inhabilitet
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 
medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk 
særinteresse i.

8-6 Styrets representasjonsadgang og ansvar
(1) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i 
saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter også å 
gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers 
angår fellesareal og fast eiendom. 

(2) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

9. Årsmøtet

9-1 Årsmøtets myndighet og mindretallsvern.
(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet. 

(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere 
eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

9-2 Tidspunkt for årsmøtet
(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd 
varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes 
behandlet.

(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to 
seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig 
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 
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9-3 Innkalling til årsmøte
(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue 
dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men 
varselet kan aldri være kortere enn tre dager. Innkallingen skal samtidig sendes til 
forretningsfører.

(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne 
behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels 
flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. 

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i 
innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 9-2 (1).

9-4 Saker årsmøtet skal behandle 
(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.

(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet:
· behandle styrets årsberetning/årsrapport
· behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår 
· velge styremedlemmer 
· behandle vederlag til styret

(3) Årsberetning/årsrapport, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før 
ordinært årsmøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten 
være tilgjengelige i årsmøtet.

(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta 
beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til stedet 
på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i 
innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å 
innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.

9-5 Hvem kan delta i årsmøtet
(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale- og stemmerett. 
Ektefelle, samboer, eller annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til 
å være til stede på årsmøtet og uttale seg.

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til 
stede på årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til 
stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall.

(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles.
Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme. Seksjonseieren har rett til å ta med 
en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på 
årsmøtet tillater det.
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9-6 Møteledelse og protokoll
(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder 
behøver ikke å være seksjonseier.

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle 
beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av 
årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver 
tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne. 

9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøte
(1) I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall avgitte stemmer. 

(2) For en seksjon med flere eiere kan det bare avgis en stemme. 

(3) Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, 
avgjøres saken ved loddtrekning.

9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet
(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet 
flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Vedtektene kan ikke fastsette 
strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven. 

(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta 
beslutning 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 eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet 
punktum

f) Overføring av vedlikeholdsplikt fra seksjonseier til sameiet, jf. eierseksjonsloven § 32 
åttende ledd.

g) endring av vedtektene
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(3) Vedtak om overføring av vedlikeholdsplikt fra sameiet til en eller flere seksjonseiere 
kreves i tillegg til to tredjedeler av de avgitte stemmer, også samtykke fra de berørte, jf.
eierseksjonsloven § 33 tredje ledd.

9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak
(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens 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 flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på 
årsmøtet.

(2) Hvis tiltakene fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte 
seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket 
besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.

9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere
(1) 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 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 seksjonseiere.

9-11 Inhabilitet
Ingen kan delta i en avstemning om

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående
b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet
c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i 

saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser
d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller 

ens nærstående.

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.

10 Forretningsfører, regnskap, revisjon og forsikring

10-1 Forretningsfører
Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i 
samsvar med eierseksjonsloven § 61.

 

10-2 Regnskap og revisjon
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Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. 
Regnskapet skal revideres av en revisor valgt av årsmøtet. Revisor tjenestegjør inntil annen 
revisor blir valgt.

10-3 Forsikring
(1) Styret er ansvarlig for at eiendommen til enhver tid er forsvarlig forsikret i et godkjent 
forsikringsselskap. Innboforsikring er den enkelte sameier selv ansvarlig for å tegne.

(2) Selv om sameiets forsikring brukes, skal styret pålegge seksjonseier å betale 
egenandelen dersom skadeårsaken ligger innenfor seksjonseiers ansvar.

11 Diverse opplysninger

11-1 Definisjoner

I disse vedtektene menes med

a) eierseksjon: eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med 

enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen.

b) bruksenhet: et avgrenset areal av en seksjonert eiendom som en seksjonseier har 

enerett til å bruke til bolig eller annet formål. En bruksenhet består av en hoveddel og 

kan også ha tilleggsdeler. Bruksenheten må ha innvendige arealer og kan også ha 

utvendige arealer.

c) bruksenhetens hoveddel: en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, 

med egen inngang.

d) bruksenhetens tilleggsdel: de delene av bruksenheten som ikke er hoveddel.

e) fellesareal: de delene av eiendommen som ikke inngår i bruksenhetene.

f) boligseksjon: en seksjon som skal brukes til helårsbolig eller fritidsbolig.

g) sameiebrøk: seksjonseierens forholdsmessige eierandel i sameiet.

h) seksjonering: å dele en eiendom i flere bruksenheter etter reglene i loven her.

i) reseksjonering: en ny seksjonering av en eller flere seksjoner i en allerede seksjonert 

eiendom.

j) sameiet (eierseksjonssameiet): fellesskapet av alle seksjonseierne.

11-2 Endringer i vedtektene
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de 
avgitte stemmer om ikke disse vedtektene eller eierseksjonsloven stiller strengere krav. 

11-3 Generelle plikter
Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av kommunens 
seksjoneringsvedtak, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt eventuelle ordensregler 
fastsatt av årsmøtet. Dersom ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i 
eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65.

Vedlegg 1
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Bruksreglement for garasjer og biloppstillingsplasser

§ 1. Begrenset parkering 
Kjøretøy SKAL parkeres i seksjonseiers garasje-/biloppstillingsplass. Det er IKKE tillatt for 
seksjonseier/ andre beboere å parkere 
på gjesteparkeringsplass eller andre steder på sameiets grunn uten styrets godkjenning. 
Kjøring til seksjonene er kun tillatt for nødvendig transport av personer eller varer. 
Ved overtredelse kan kjøretøy borttaues på eiers regning og risiko. 

§ 2. Garasjer og biloppstillingsplasser 
§ 2-1: Antall 
Sameiets parkeringsområder består av følgende areal: 
a. garasjeplasser 
b. biloppstillingsplasser for seksjonseiere 
c. gjesteparkeringsplasser 

§2-2: Eierforhold 
Garasjeplassene, biloppstillingsplassene og gjesteparkeringsplassene er sameiets eiendom i 
samsvar med sameierlovens regler. 
§ 2-3: Fordeling 
Styret fordeler parkeringsområdene mellom sameiets seksjonseiere. Garasjeplassene 
tildeles ved skriftlig leiekontrakt sameiet v/styret 
og leier (seksjonseier), og etter at leier har innbetalt leieinnskudd. Ved overtegning vil 
tidspunkt for innbetaling av leieinnskudd være 
avgjørende for prioriteringen. Biloppstillingsplassene fordeles av styret. 
§ 2-4: Bruksrett 
Leier gis ved skriftlig avtale eksklusiv bruksrett til sin garasjeplass. Til hver boligseksjon skal 
det til enhver tid være knyttet bruksrett til en 
garasjeplass eller en biloppstillingsplass. Plassene kan byttes internt mellom seksjonseierne. 
En ombytting krever godkjenning av styret. 
Hvor byttingen gjelder garasjeplass, må det også undertegnes ny avtale om bruksrett til 
garasjen mellom sameiet og ny leier. 
Seksjonseierne avtaler selv hvilket vederlag som skal ytes ved slik ombytting. Fremleie 
tillates ikke, likevel med følgende unntak; 
den seksjonseier som ikke har motorvogn kan fremleie sin garasje-/ biloppstillingsplass til 
annen seksjonseier i S/E Solbakken II. 
Fremleier vil da ikke ha rett til å benytte andre plasser på sameiets parkeringsområde. Et 
fremleie kan ikke iverksettes før styrets godkjenning 
foreligger. Når en seksjon selges, eller på annen måte realiseres, medfølger den garasje 
eller biloppstillingsplass som er knyttet til vedkommendes 
bruksrett. Ny seksjonseier som skal overta garasje er forpliktet til å undertegne avtale om 
bruksrett til garasjeplass med sameiet. 

§ 2-5: Bruksrettens innhold 
Garasje-/biloppstillingsplassen kan kun brukes til parkeringsformål. Ved strømuttak til motor-
/kupevarmer skal det benyttes tidsbryter. 
Ved gjentatte brudd på reglene, kan styret frata leier garasjen ved oppsigelse. 
Den oppsagte leier skal i såfall tildeles en biloppstillingsplass og har krav på et 
refusjonsbeløp. Refusjonsbeløpet settes til et beløp tilsvarende 
høyeste bud ved overtakelse til ny leier, likevel slik at beløpet ikke kan overstige opprinnelig 
innbetalt leieinnskudd. 
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Dersom ingen andre seksjonseiere ønsker å overta garasjeplassen, kan sameiet overta 
plassen mot å betale opprinnelig innbetalt leieinnskudd til den oppsagte leier. 
Sameiet har rett til å motregne i refusjonsbeløpet for skyldige fellesutgifter knyttet til 
garasjeplassen. 
§ 2-6: Finansiering (leieinnskudd) 
Leier skal betale leieinnskudd tilsvarende garasjens totalkostnader. 

§ 2-7: Drift 
Sameiet v/styret er ansvarlige for den daglige drift av garasjene samt det øvrige 
parkeringsareal. 
§ 2-8: Løpende kostnader 
Leierne betaler sin andel av fellesutgiftene. Utgiftene fastsettes av styret og inndrives ved et 
tillegg i fellesutgiftene eller på annen hensiktsmessig måte. 
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Husordensregler for sameiet Solbakken II 

Vedtatt på ordinært sameiermøte 22. april 1996. Endret på ordinært sameiermøte 16. april 1998, 

ordinært sameiermøte 27. april 1999, ordinært sameiermøte 20. april 2004, ordinært sameiermøte 

14. mars 2012, ordinært sameiermøte 4. april 2013, ordinært sameiermøte 13. mai 2014, ordinært 

sameiermøte 17. april 2021. 

 

Kap. I: Innledning 

§ 1 

Beboere plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av husstanden og de 

som gis adgang til leiligheten og fellesarealet. 

 

§ 2 

Beboere plikter å ta tilbørlig hensyn til andre beboere, samt bidra til å skape et trivelig og trygt 

bomiljø. Styret utpeker kontaktpersoner i hvert hus. 

§ 3 

Meldinger fra styret til beboere er å betrakte som midlertidige husordensregler som må vedtas 

endelig av påfølgende sameiermøte. 

Kap. II: Innomhus 

§ 4 

Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor leilighetene. Det skal være ro mellom kl. 23:00 

og 06:00 slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres. 

Ved oppussingsarbeider som medfører støy ved boring, saging, banking og lignende støy skal dette 

ikke forekomme i tidsrommet 21:00 – 07:00 på hverdager, ikke etter kl. 18:00 på lørdager og ikke i 

det hele tatt på søndager. Ved fester/større arrangement skal berørte beboere varsles senest 24 

timer i forveien og støy skal begrenses til et minimum etter kl. 23:00. Vaskemaskiner/ sentrifuger/ 

tørketromler avgir støy og vibrasjoner og skal ikke benyttes i tidsrommet 23:00 – 06:00 Det skal 

uansett tid på døgnet utvises forsiktighet med støy fra seksjonene. 

§ 5 

Alle rom må holdes oppvarmet slik at vann og avløp ikke fryser. Annet enn klosettpapir må ikke 

kastes i klosettet. 

§ 6 

Hver seksjonseier har ansvar for at det finnes forskriftsmessig brann- og slukningsutstyr montert og 

at dette til enhver tid fungerer. 

Kap. III: Utomhus 

§ 7 

Den enkelte beboer skal påse at det er rent og ryddig rundt sin egen leilighet (seksjon). Den enkelte 

er ansvarlig for å fjerne gjenstander, avfall og annet som denne tar med inn på fellesarealet. 

§ 8 

Større ytre forandringer av leiligheten må ikke utføres uten styrets samtykke. Som større ytre 

forandringer regnes for eksempel fargeforandringer, tilbygg eller lignende, herunder montering av 

parabolantenner. Ved valg av markiser bør naboer samarbeide for å unngå for store ulikheter. 
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§ 9 

Seksjonseier i husets 2. etasje disponerer og har eiendomsretten til byggets loft, med rettigheter til å 

utvikle dette til boligareal. Seksjonseier i underetasjene disponerer og har ansvar for et nærmere 

område som grenser til seksjonen. På inngangssiden disponeres området fram til trappen. 

For de seksjonene som har inngang fra endevegg, disponeres arealmessig tilnærmet like stort 

område. På terrassesiden disponeres det fram til naturlig avgrensing av tomten. 

Seksjoner i underetasjer disponerer et areal langs seksjonens side delt likt mellom husene. Arealene 

mellom husene er ikke å betrakte som fellesarealer, men hvor seksjonseier i underetasje har 

disposisjonsrett og vedlikeholdsplikt for sin del av tomten mellom husene. 

§ 10 

Gjerder på fellesarealet eller gjerder som skiller mellom fellesareal og areal med privat 

disposisjonsrett skal ikke overstige en høyde på 80 cm målt fra grunnplanet. Gjeldende farge på disse 

gjerdene er hvitt. 

§ 11 

Styret/velforeningen utarbeider forslag til fargevalg på bygningene. Beslutningen om fargevalg 

treffes på sameiermøtet. 

Seksjonseierne forplikter seg til å respektere flertallets beslutning. 

§ 12 

Lufting av hund må skje under kontroll og i samsvar med reglene for båndtvang.  

Det er absolutt båndtvang inne på sameiets område. 

Ekskrementer skal fjernes staks. Hunder kan luftes på sameiets fellesarealer, men ikke på avgrenset 

lekeområde for barn, der hvor det er lekeapparater. Hundeeier må påse at hunden ikke er til 

sjenanse for øvrige sameiere, og vise særlig hensyn overfor disse. 

Katteeiere må ta ansvar for sine egne katters forurensing i sameiet. Det er ikke tillat å sette ut mat til 

sine husdyr utenfor husene. 

§ 13 

Tørking av tøy, teppebanking og lignende må utføres slik at det ikke er til sjenanse for naboene. 

Blomsterkasser skal henge på innsiden av terrassen. 

§ 14 

Ved grilling må det utvises tilbørlig hensyn til andre beboere. 

All bruk av fyrverkeri på sameiets eiendom skal og må skje på lekeplassen. 

§ 15 

Beboer plikter å påse at vegbommene er låst i lukket stilling ved hver passering. 

Kap. IV: Avfall 

§ 16 

Søppel/avfall skal pakkes godt inn før det kastes i avfallscontainerne. Lokket på containerne skal 

ALLTID være lukket. 

Søppel må ikke hensettes på utsiden av containerne da dette ikke blir fjernet ved søppeltømming. 
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Kap. V: Parkering 

§ 17 

Begrenset parkering 

Begrenset parkeringsrett mv gjelder i samsvar med parkeringsreglementet, se vedtektenes § 4 med 

vedlegg. 

§ 18 

Garasjer og biloppstillingsplasser 

For eierforhold, organisering mv gjelder bestemmelsene i parkeringsreglementet, se vedtektenes § 4 

med vedlegg. 

Kap. VI: Regelbrudd, utgifter 

§ 19 

Beboerne plikter å følge de husordensregler som til enhver tid er fastsatt, og er innforstått med at 

brudd på disse anses som brudd på sameierens forpliktelser overfor sameiet. 

Meldinger fra styret til beboere er å betrakte som midlertidige husordensregler som må vedtas 

endelig av påfølgende sameiermøte. 

§ 20 

Sameiets utgifter skal fordeles på sameierne etter størrelsen på sameierbrøkene.  

Styret fastsetter akontobeløp som innbetales forskuddsvis hver måned av den enkelte sameier. 

Ved for sen betaling kan ilegges renter og gebyrer. 

Unnlatelse av å betale de utliknete andeler av sameiets forpliktelser etter påkrav anses som vesentlig 

mislighold som gir sameiet rett til å pålegge vedkommende, med 6 måneders skriftlig varsel, å flytte 

og selge seksjonen. 

Kap. VII: Klager mv. 

§ 21 

Brudd på reglene bør først rettes til den respektive beboer. I alvorlige tilfeller eller ved gjentatte 

klager, kan klage rettes til styret. Klagen skal være skriftlig. 

§ 22 

Dersom eier oppdager skade, feil, mangler eller annet som han/hun ikke mener seg forpliktet til å 

utbedre, plikter denne å melde fra styret SKRIFTLIG. 

Kap. VIII: Erstatningsansvar 

§ 23 

Beboere er ansvarlig for skade på felles eiendom, med eller uten skyld. Sameiet kan søke regress hos 

skadevolder dersom skaden skyldes hærverk, skjødesløshet eller lignende. 

Ved utvendig skade på bygning som dekkes av sameiets forsikring, skal sameiet betale egenandelen. 

Ved uaktsomhet kan styret bestemme at seksjonseier selv må dekke skaden/egenandelen. 
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