Engebråten Boligsameie
Vedtekter
Sist endret på ordinært sameiermøte 10. april 2019
Sist endret på ordinært sameiermøte 29. april 2014
Sist endret på ordinært sameiermøte 29. mars 2012
(med endringer av 8. mai 2008, og 12. april 2011)
§1

NAVN

Sameiets navn er Engebråten boligsameie. Sameiet består av 19 bygninger med totalt
196 seksjoner av gnr. 73, bnr. 739 i Oslo i henhold til oppdelingsbegjæring.
Kun fysiske personer kan være medlemmer av sameiet.
§2

SAMEIERMØTET

Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte
holdes hvert år innen utgangen av april måned. Ekstraordinært sameiermøte holdes
når styret finner det nødvendig, eller når minst en tiendedel av sameierne krever det og
samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.
Innkalling til sameiermøte skal skje skriftlig til sameierne med varsel på minst 8 og
høyst 20 dager. Ekstraordinært sameiermøte kan likevel om nødvendig innkalles med
kortere frist som dog skal være minst 3 dager.
Sammen med innkalling, som skal inneholde tid og sted for møtet, sendes saksliste.
Saker som sameier ønsker behandlet på sameiermøtet, skal sendes skriftlig til styret
senest 21 dager før møtet.
Ordinært sameiermøte skal behandle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konstituering
Årsmelding
Regnskap og budsjett, herunder avsetning til vedlikeholdsfond
Valg av styremedlemmer og vararepresentanter
Valg av valgkomite som består av 2 medlemmer
Andre saker som er nevnt i innkallingen

I sameiermøtet har sameierne stemmerett med én stemme for hver seksjon de eier.
Foruten eieren har ett husstandsmedlem møte- og talerett i sameiermøtet. Sameierne
har rett til å møte ved fullmakt. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde på førstkommende sameiermøte med mindre det
fremgår at noe annet er ment.
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Fullmakten kan når som helst trekkes tilbake.
Sameiermøtet vedtar vedtekter og husordensregler.
Revisor/firma velges av sameiermøtet. Disse tjenestegjør inntil annen velges.
Sameiermøtet ledes av styrets leder, dog kan møtet ledes av en av sameierne eller en
annen oppnevnt. Sameiermøtet må velge annen møteleder dersom styreleder ikke skal
være møteleder. Møteleder behøver ikke å være medlem av sameiet.
Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle
vedtak som treffes på sameiermøtet. Møteleder skal sørge for at alle forslag som settes
under avstemning, blir utformet skriftlig og lest opp av møteleder.
Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall i forhold til de avgitte stemmer. Ved
opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt,
avgjøres saken ved loddtrekning. 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. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer ved vedtak
om:
1. nyanskaffelser samt forbedringer og utbedringer som etter forholdene i
sameiet eller utgiftenes størrelse må ansees som vesentlige,
2. endring av vedtektene,
3. salg eller bortfeste av mindre deler av eiendommen når vedtaket i nevneverdig grad endrer utnyttingen av den enkelte bruksenhet eller fører til
nevneverdig ulempe for den enkelte sameier,
4. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten
som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
5. omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter,
6. salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet
som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap,
7. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig
forvaltning,
8. samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til annet formål eller omvendt,
9. samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 12 annet
ledd annet punktum,
10. tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og
som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med
seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av
de årlige fellesutgiftene.
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Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt
vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra
samtlige sameiere.
§3

STYRET

Sameiet ledes av et styre som står for forvaltning av sameiernes felles anliggender i
samsvar med lov, vedtekter og vedtak på sameiermøtet.
Styret velges av sameiermøtet og består av fem medlemmer med tre varamedlemmer
som alle velges for to år ad gangen. Styreleder velges særskilt for ett år ad gangen
blant styremedlemmene. Styret velger innen sin midte nestleder. Vararepresentant
som trer inn for et styremedlem blir sittende ut hele valgperioden for vedkommende
styremedlem.
Styret velges av og blant sameierne. Styremedlemmer og vararepresentanter kan
gjenvelges. Styremedlemmer eller vararepresentanter som avhender sin seksjon må
samtidig tre ut av styret.
Hvert rekkehus, hver blokk samt bungalowene i fellesskap utgjør nominasjonskretser
som foreslår kandidater til valg av styremedlemmer. Hver nominasjonskrets fremmer
innen 31. desember én kandidat til å supplere styret. Valg/innstilling av kandidater
skjer i rekke-/husmøte der alle er innkalt og minst halvparten representert. Valgkomitéen fremmer forslag til styremedlemmer blant de nominerte.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er
lederens stemme avgjørende. Vedtak treffes med alminnelig flertall.
Styret kan etablere arbeidsutvalg med sameiere som medlemmer. For spesielle behov
kan ett utenforstående medlem med særskilt kompetanse innenfor det aktuelle utvalgs
arbeidsoppgaver utpekes. I så fall må utvalget ha tre medlemmer. Utvalget arbeider
under styrets kontroll og ansvar, og har kun rådgivende funksjon. Utvalget kan ikke
binde sameiet juridisk.
Styret inngår avtale om forretningsførsel og vaktmesterarbeid. Det siste kan etter
sameiermøtets avgjørelse utføres av fast ansatt vaktmester eller på annen måte. Styret
fører tilsyn med at forretningsfører og vaktmester/vaktmesterfirma etc. oppfyller sine
forpliktelser.
I fellesanliggender representere styret sameierne og forplikter dem med underskrift av
styrets leder og et styremedlem i fellesskap.
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§4

DISPOSISJONS- OG RÅDERETT

Ingen kan erverve mer enn to seksjoner i sameiet. Den enkelte sameier har full rettslig
råderett over sin seksjon, herunder rett til salg, bortleie og pantsettelse.
Seksjoner kan bare brukes til beboelse, og ikke til ervervsformål.
Ved salg og bortleie plikter sameier å melde dette skriftlig til styret. Sameier plikter
ved utleie å gjøre leietaker oppmerksom på vedtekter, husordensregler og øvrige
bestemmelser som gjelder for sameiet.
Sameierne plikter å følge husordensreglene og vedtektene. De er inneforstått med at
brudd på disse anses som brudd på sameiernes forpliktelser overfor sameiet.
De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av
sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet
svarer til folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes
gjennomført.
Panteretten faller bort dersom det ikke senest to år etter at pantekravet skulle ha vært
betalt innkommer begjæring til namsmyndigheten om tvangsdekning, eller dersom
dekningen ikke gjennomføres uten unødig opphold.
Med tilslutning fra de sameiere det gjelder kan det vedtektsfestes en mer omfattende
panterett for krav mot sameierne enn etter foregående ledd. Slik panterett får rettsvern
etter vanlige regler.
Panteretten som omhandlet i denne paragraf kan gjøres gjeldende av styret og den
enkelte sameier som har dekket mer enn sin del, jfr. eierseksjonslovens § 23 fjerde
ledd.
Sameiet forbeholdes panterett, som tinglyses i hver seksjon med kr. 20.000, til dekning
av fellesutgifter. Denne panterett skal ha prioritet etter 90% av verditakst og være uten
opptrinnsrett.
§5

DISPOSISJON AV FELLESANLEGG

Sameiet ved styret disponerer fellesrom i blokkkjellerne. Seksjoner som har bakkekontakt disponerer og har ansvar for vedlikehold av tilliggende uteareal som ble
fordelt av Engebråten Borettslag og som i prinsipp går ut på:
Rekkehusene: Arealet går maksimalt 10 m ut fra vegg og begrenses for øvrig av
seksjonens bredde. Gavlseksjonen tildeles i tillegg maksimalt 6 m ut fra gavl.
Bungalowene: Arealet går maksimalt 6 m ut fra vegg hele veien rundt og begrenses for
øvrig av seksjonene.
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Blokkene: Arealet går maksimalt 4 m ut fra bygningens langside.
Generelt gjelder at de oppsatte avstander tilpasses på stedet under hensyntagen til
nabo, gang/kjørevei og til tørkestativer.
§6

VEDLIKEHOLD

Med vedlikehold forstås alle nødvendige tiltak for å opprettholde funksjonelle
bygninger ut fra tidens krav.
Det påhviler den enkelte sameier det fulle ansvar for det innvendige og utvendige
vedlikehold av sin seksjon med tilhørende vinduer og dører, samt andre rom og alt det
øvrige som hører inn under seksjonen.
Den som til enhver tid eier seksjon nr. 107 (Hesteskoen 4), seksjon nr. 133 og 134
(Hesteskoen 6) seksjon nr.142 (Hesteskoen 8), seksjon nr 143 (Hesteskoen 10) og
seksjon nr. 160 (Hesteskoen 12), samt seksjon 124 (Sømveien 31) og som har fått
tidligere tilfluktsrom tillagt sin seksjon ved sameiemøtets vedtak 29. april 2014:
- er solidarisk ansvarlig for kostnadene ved felles reseksjonering. Skjer
seksjoneringen etappevis, betaler seksjonseier egen reseksjonering og fritas for
kostnader ved de øvrige seksjoneringene. Seksjonseier som selger sin seksjon
før reseksjoneringen er gjennomført, plikter å varsle ny eier skriftlig om denne
kostnaden.
- er selv ansvarlig for alle kostnader knyttet til eventuell omgjøring av arealet til
boligareal, herunder alle kostnader knyttet til ev. drenering, samt ventilasjons- og
fuktproblematikk m.v..”
Ansvaret for alt annet vedlikehold, så som felles trappeoppganger og inngangsdører i
blokkene, tak og takrenner samt innvendige felles rør og ledninger, påhviler den
enkelte bygning i fellesskap.
Ansvaret for vedlikehold av sameiets fellesanlegg (se § 5) påhviler sameiet. Vedlikeholdsansvaret begrenses til utvendige dreneringsgrøfter for den enkelte bygning, til
forgreninger frem til den enkelte bygning hva angår vann- og avløpsledninger samt
elektriske opplegg inkl. TV-anlegg.
Ved manglende vedlikehold i bygninger kan styret etter 3 –tre– måneders varsel la
dette utføres for sameier(e)s regning.
Innen den enkelte bygning avgjøres tiltak av felles interesse ved simpelt flertall. Hver
bygning skal ha et utvalg blant beboerne på 1 à 2 tillitsvalgte som skal koordinere det
felles vedlikehold, og som skal stå for kontakten med styret. Tillitsvalgte kan ikke bli
pålagt arbeidsoppgaver av styret. Bungalowene H 14, H 16 og N 19 betraktes som
egne bygningsenheter, det samme gjelder H 1, H 3 og N 21.
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Alle arbeider skal skje etter en samlet plan for den enkelte bygning og etter forutgående godkjennelse av styret. Styret har et overordnet ansvar for gjennomføringen
og kan forskuttere utgiftene dersom det er økonomisk forsvarlig i forhold til budsjettet.
Ved tilbakebetaling gis sameierne valget mellom å betale kontant eller i avdrag via
fellesutgiftene.
Det skal finnes et sentralt vedlikeholdsfond som skal stå i beredskap for dekning av
sameiets felles vedlikeholdsansvar. Fondets størrelse fastsettes av sameiermøtet.
§7

SKADER/FORSIKRING/EGENANDEL

Sameiet tegner huseierforsikring på vegne av alle sameierne. Ved innvendig skade
som dekkes av forsikringen, og som inntreffer på rør og ledninger etter avgreninger til
den enkelte seksjon, betaler sameier(ne) egenandelen. Ved skade som skyldes ytre
forhold dekkes egenandelen av sameiet.
Den enkelte sameier dekker ”hjemforsikring” i forbindelse med sitt innbo og
bygningsmessige innredning.
§8

DRIFT AV FELLESANLEGG

Faste utgifter og utgifter som erfaringsmessig vil påløpe eiendommens drift og
vedlikehold utlignes på seksjonene i en fast månedlig sum. Den månedlige sum
fastsettes på grunnlag av årsbudsjettet.
Fordelingen på seksjonene skjer i henhold til sameierbrøken som er fastsatt på
grunnlag av husleien i det oppløste Engebråten Borettslag.
§9

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Standardhevning, som utskiftning av vinduer og dører, oppsetting av markiser og
endring av fasadekledning, skal skje etter en samlet plan for den enkelte bygning og
etter forutgående godkjennelse av styret. Arbeidene bekostes av sameierne i den
enkelte bygning.
§ 10 GARASJENE
Garasjene disponeres av den enkelte sameier. Bruksretten kan overføres til andre
sameiere. Det kan ikke være bruksrett til mer enn én garasje pr. seksjon.
Regnskapet for sameiet føres slik at inntekter og utgifter ved garasjene kommer klart
frem. Ekstraordinære utgifter og underskudd utlignes direkte på garasjebrukerne.
Utgifter til vaktmestertjenester belastes etter reelle ytelser.
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§ 11 FELLESVASKERI
Hesteskoen 2 gis anledning til å disponere de gamle vaskerilokalene i Hesteskoen 2,
disposisjonsretten er midlertidig og kan tilbakekalles ved vedtektsendring.
§ 12 BUNGALOWENE
Bungalowene gis anledning til å sette opp boder i kjelleren i Hesteskoen 9 (tidligere
vaskeri) for egen regning. Eneretten er midlertidig og kan tilbakekalles ved vedtektsendring. Plan for bodene godkjennes av styret.
§ 13 INNFRIELSE AV ANDEL FELLESGJELD TIL BESTEMTE LÅN
Eierseksjonssameiet har vedtatt en ordning for innfrielse av andel fellesgjeld knyttet til
bestemte lån. Denne ordningen er betinget av at det er signert en administrasjonsavtale
mellom Eierseksjonssameiet og forretningsfører og hver enkelt seksjonseier som
ønsker å benytte ordningen må inngå en egen avtale med Eierseksjonssameiet
v/forretningsfører. Ved en individuell innfrielse av fellesgjeld vil banken anse
innbetalingen som en regulær ekstraordinær nedbetaling av Eierseksjonssameiets
felleslåns hovedstol, uten at långiver gir aksept for at seksjonseiere som innfrir sin
andel blir fritatt for sitt debitoransvar. Dette betyr at alle nåværende og fremtidige
seksjonseiere, også for de seksjoner hvor fellesgjelden er innfridd, risikerer å måtte
dekke sin forholdsmessige andel av sameiets betalingsforpliktelser ved mislighold.
Forretningsfører påtar seg intet ansvar for eventuelle konsekvenser for
Eierseksjonssameiet, seksjonseierne eller seksjonseiernes rettsetterfølgere, av dette.
§ 14 LOV OM EIERSEKSJONER
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende versjon av Lov om eierseksjoner.
§ 15 BRUK AV LADESTASJONER
Ladestasjonene på felles parkeringsplasser er til disposisjon for seksjonseiere mot
betaling og forutsatt gyldig medlemskap. Bruk av ladestasjonene er regulert i
«Bestemmelser for bruk av ladestasjoner». Det utpekes årlig en ladeansvarlig som
følger opp disse bestemmelsene.

