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§1
Navn, forretningskontor og formål
Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) har forretningskontor i Oslo. Sameiet består av 79
boligseksjoner og 4 næringsseksjoner med tilhørende boder og fellesarealer.
Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen gnr.
128 bnr. 132 i Oslo kommune, med fellesanlegg av enhver art.

§2
Organisering av sameiet og råderett
Seksjonen kan ikke skilles fra deltagerinteressen i sameiet. Hver sameier har hjemmel til sin seksjon,
med rett til bruk av den leilighet som er knyttet til bruksenheten. De deler av eiendommen som ikke
inngår i de enkelte bruksenheters hoveddel eller tilleggsdel, er fellesareal. Hoveddeler og
tilleggsdeler fremgår av seksjoneringsbegjæringen.
Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av seksjoneringsbegjæringen, lov om
eierseksjoner, disse vedtekter samt generelle ordensregler fastsatt av sameiermøtet.
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. Utskiftning av vinduer og
dører, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning, endring av utvendige farger etc. kan bare
skje etter samtykke fra sameiets styre.
Fellesanleggene må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av
anleggene som er avtalt eller forutsatt. 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 sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig
ettersyn og vedlikehold av installasjonene.

2.1 Eksklusiv bruk av fellesarealer

Nedenfor er det fastsatt at noen deler av fellesarealene kun skal benyttes av nærmere angitte
seksjonseiere. Eneretten for bruken av fellesarealene gjelder uavhengig av om arealet er innenfor
seksjonen eller tilleggsareal, og da med hjemmel i (ESL) § 25. Der en eller flere seksjonseiere er gitt

en enerett til bruk av areal skal alle kostnader til drift og vedlikehold av dette arealet dekkes av
vedkommende seksjon(er).
2.1.1 Eksklusiv bruk av fellesareal for boligseksjonene
Boligseksjonene skal ha enerett til bruk av innvendig fellesareal som ikke betjener
næringsseksjonene i 1. etasje (inngangspartier, trappeoppgang mv), trappeløp fra 1. t.o.m. 14.
etasje, takterrasse med oppholdsrom, kjøkken og toalett i 14. etasje, heiser med tekniske anlegg,
ventilasjonsanlegg og andre tekniske anlegg for betjening av boligene, samt fasader som tilhører
boligseksjonene, i inntil tretti år, jfr. ESL § 25, 5 ledd.
2.1.2 Eksklusiv bruk av fellesareal for næringsseksjon 81, 82 og 83.
Næringsseksjon 81, 82 og 83 skal ha enerett til bruk av tekniske anlegg for betjening av
forretningene, samt forretningenes fasader.
Eier av næringsseksjoner har anledning til å skilte virksomheten i normalt omfang og slik det måtte
tillates av bygningsmyndighetene for å profilere bygget. Foruten den skilting som etableres etter
avtale med Utbygger ved første gangs åpning av virksomhet i lokalene, skal evt. ytterligere skilting
kun skje på fasaden utenfor og i samme plan som vedkommende seksjon. Skiltingen skal ikke kunne
bestå av blinkende lys eller annen belysning som kan sjenere andre seksjonseiere.
Næringsseksjonene har anledning til å benytte postkasse i samme standard postkassesystem som
boligseksjoner benytter, i inngangspartier i 1. etasje. Kostnader knyttet til næringsseksjonenes
postkasse besørges av næringsseksjonene selv.
Næringsseksjon med utvendig tilleggsareal har overfor sameiet rett til å ha uteservering i slik
tilleggsareal. Hvis slik uteservering skjer er eier av den seksjon som disponerer vedkommende areal
forpliktet til å dekke alle de merkostnader dette eventuelt vil medføre for sameiet, herunder – men
ikke begrenset til – fjerning av avfall, feiing, renhold osv. Seksjonseieren forplikter seg også til å
overholde de regler Oslo kommune og eventuelt øvrige myndigheter til enhver tid har fastsatt for
slik virksomhet.

§3
Felleskostnader
Felleskostnader er kostnader ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet.
Felleskostnadene skal fordeles mellom sameierne etter størrelsen på sameierbrøkene, med mindre
annet gyldig vedtas med tilstrekkelig flertall.
Kostnader forbundet med fellesarealer hvor det er gitt rett til eksklusiv bruk, jfr. §§ 2.1, 2.1.1 og
2.1.2, skal fordeles på de sameierne som har bruksretten.
Kostnader forbundet med kollektivt bredbånd og tv fordeles med en lik andel pr. tilknyttet seksjon.
Disse kostnaden justeres årlig i henhold til leverandørens justeringer, i forbindelse med overgang til
nytt regnskapsår.
Kostnader til fjernvarme inngår i felleskostnadene, herunder kostnader til varmt tappevann i
leilighetene, radiatoranlegg etc. Dersom det installeres individuell måling for hver eierseksjon, skal
kostnadene fordeles iht. målt forbruk.
Bolig- og næringsseksjonene skal selv besørge og bekoste håndtering og fjerning av søppel fra egen
virksomhet/drift.

Næringsseksjon nr. 80 (boder) skal kun dekke felleskostnader forbundet drift og vedlikehold av bodarealet, med tilhørende gang- og adkomstarealer i plan UK, såfremt det ikke foretas en vesentlig
bruksendring.
De andre sameierne har lovbestemt 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 det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført.
Næringsseksjoner som driver virksomhet som innebærer høyere forsikringspremie for sameiets
huseierforsikring enn boligbruk, betaler denne forhøyede forsikringspremie.

§4
Vedlikehold
4.1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten

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.

Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som:
a) inventar
b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
c) apparater, for eksempel brannslukningsapparat
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) vinduer og ytterdører
j) uteareal som er tilleggsareal til seksjon.
Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.
Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Innvendig vann- og
avløpsledninger, omfattes av vedlikeholdsplikten til og med forgreiningspunktet inn til seksjonen.
Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.
Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt i annet,
tredje og fjerde ledd, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører.

Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende
veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.
Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som
er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.
Seksjonseier er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr, og at
dette fungerer og er i forskriftsmessig stand.

Balkonger er ved seksjoneringen lagt til seksjonenes hoveddel. Sameiet har like fullt
alminnelig vedlikeholdsansvar for balkongene. Den enkelte seksjonseier har imidlertid
tilsynsansvar, og må på egen bekostning sørge for daglig vedlikehold som snørydding mv.
Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert
reparasjoner og utskiftning, etter denne bestemmelsen. Denne plikten gjelder selv om
vedlikeholdet skulle ha vært utført av den tidligere seksjonseieren.
4.2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.

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 seksjonseierens vedlikeholdsplikt etter 4.1.
Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når det er nødvendig, og utbedring av
tilfeldige skader.
Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør,
ledninger og kanaler. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis
det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Seksjonseieren skal gi sameiet
adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner som nevnt i første
og annet punktum. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik
at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.
Hvis sameiet ikke vedlikeholder fellesarealene i samsvar med første og annet ledd, og det
mangelfulle vedlikeholdet står i fare for å påføre eiendommen skade eller ødeleggelse, kan en
seksjonseier utføre vedlikeholdet selv. Seksjonseieren kan i slike tilfeller kreve å få sine nødvendige
utgifter dekket på samme måte som andre vedlikeholdskostnader, jf. punkt 3. Før seksjonseieren
starter et slikt vedlikehold, skal de øvrige seksjonseierne varsles i rimelig tid. Varsel kan unnlates
dersom det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å unnlate å varsle.

4.3 Bygningsmessige arbeider

Utskifting av vinduer og ytterdører, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning, endring av
utvendige farger eller lignende, skal skje etter en samlet plan vedtatt av årsmøtet. Skal slikt arbeid
utføres av seksjonseierne selv, må det kun skje etter forutgående godkjenning av styret.
Tilbygg/påbygg og andre endringer av bebyggelsen som etter vedtektenes punkt 7.10 og
eierseksjonsloven krever årsmøtets samtykke, må ikke igangsettes før samtykke er gitt. Dette gjelder
selv om bygningsmyndighetene har gitt tillatelse til igangsettelse. Søknad eller melding til
bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes.

4.4 Seksjonseierens erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold

En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten etter 4.1, skal erstatte tap dette påfører
andre seksjonseiere. Seksjonseieren skal likevel ikke erstatte tapet dersom han eller hun kan
sannsynliggjøre at det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en hindring utenfor hans eller hennes
kontroll og det ikke er rimelig å forvente at seksjonseieren skulle ha regnet med hindringen,
overvunnet den eller unngått følgene av den.
Dersom det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en tredjeperson som seksjonseieren har valgt til å
utføre vedlikeholdet, er seksjonseieren ikke erstatningsansvarlig hvis seksjonseieren kan
sannsynliggjøre at det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en hindring også utenfor tredjepersonens

kontroll, og det ikke er rimelig å forvente at tredjepersonen skulle ha regnet med hindringen,
overvunnet den eller unngått følgene av den.
En seksjonseier er erstatningsansvarlig for indirekte tap som det mangelfulle vedlikeholdet har
påført en annen seksjonseier, men bare når seksjonseieren har vært uaktsom.
Ved eierskifte er den nye eieren bare ansvarlig for den delen av tapet som skyldes mangelfullt
vedlikehold i sin eiertid.
Dersom seksjonseierens mangelfulle vedlikehold fører til skade på bygninger, fellesarealer eller
annet som sameiet skal vedlikeholde og utbedre etter 5.2 første og annet ledd, er seksjonseieren
erstatningsansvarlig etter denne bestemmelsen.

4.5 Sameiets erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold

Hvis sameiet ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt etter 5.2, skal det erstatte tap dette påfører
seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene. Sameiet skal likevel ikke erstatte tapet dersom
sameiet kan sannsynliggjøre at det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en hindring også utenfor
sameiets kontroll, og det ikke er rimelig å forvente at sameiet skulle ha regnet med hindringen,
overvunnet den eller unngått følgene av den.
Dersom det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en tredjeperson som styret har valgt til å utføre
vedlikeholdet, er sameiet ikke erstatningsansvarlig hvis sameiet kan sannsynliggjøre at det
mangelfulle vedlikeholdet skyldes en hindring også utenfor tredjepersonens kontroll, og det ikke er
rimelig å forvente at tredjepersonen skulle ha regnet med hindringen, overvunnet den eller unngått
følgene av den.
Sameiet er erstatningsansvarlig for indirekte tap som sameiets mangelfulle vedlikehold har påført en
seksjonseier, men bare når sameiet har opptrådt uaktsomt.
Kravet om erstatning rettes mot styret. Fører erstatningskravet frem, er kostnaden en felleskostnad
for sameiet.

4.6 Fellesregler om omfanget av erstatning

Ansvaret etter 4.1 og 4.2 første og annet ledd omfatter ikke indirekte tap. Som indirekte tap regnes
tap i næring, tap som følge av skade på annet enn bruksenheten og vanlig tilbehør til denne, og tap
som følge av at bruksenheten eller deler av denne ikke kan brukes, for eksempel tapte leieinntekter.
Utgifter til erstatningsbolig for brukere av en boligseksjon er likevel ikke indirekte tap.
Ansvaret etter 4.1 eller 4.2 gjelder bare tap den ansvarlige med rimelighet kunne regne med som en
mulig følge av det mangelfulle vedlikeholdet.
Dersom den seksjonseieren som er påført skaden, ikke begrenser tapet sitt gjennom rimelige tiltak,
må eieren selv bære den delen av tapet som kunne vært unngått.
Erstatningsansvaret kan reduseres dersom det vil virke urimelig for den ansvarlige. Ved vurderingen
skal det legges vekt på tapets størrelse sammenlignet med det tap som vanligvis oppstår i lignende
tilfeller, og forholdene ellers.
For skader som en seksjonseier er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring benyttes
så langt den rekker, inkludert mulig egenandel, før sameiets forsikring benyttes. Hvis sameiets
forsikring benyttes skal den som er erstatningsansvarlig betale forsikringens egenandel.

Bestemmelsen gjelder også når skaden er forårsaket av noen av seksjonseierens husstand eller
personer som seksjonseieren har gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin seksjon til.

4.7 Krav mot tidligere avtalepart

En seksjonseier eller sameiet kan gjøre krav etter 4.1 og 4.2 og andre misligholdskrav gjeldende mot
en tidligere avtalepart som har inngått avtalen som ledd i næringsvirksomhet. Første punktum
gjelder bare i den utstrekning den ansvarlige etter 4.1 eller 4.2 kan gjøre krav gjeldende mot den

tidligere avtaleparten.

§5
Registrering av sameiere
Erverver og leier av seksjon må meldes til styret for registrering.

§6
Styret
Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder, en nestleder og to andre medlemmer med
to varamedlemmer. Det kan vedtektsfestes at styret skal ha flere medlemmer. Styret velges av
sameiermøtet med alminnelig flertall og for to år. Styrets leder velges særskilt. Kun fysiske
personer kan være styremedlemmer.
For å sikre kontinuitet i styret bør styrets leder og styremedlemmer velges annet hvert år.
Det skal velges en valgkomite på tre medlemmer på sameiets årsmøte. Valgkomiteen velges
med alminnelig flertall for to år. Også her bør man tilstrebe at ikke hele valgkomiteen velges
samme år.
Medlemmer som velges inn i styret skal ha bopel i eierseksjonen.

§7
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 vedtak i sameiermøtet.
Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret om ikke annet
følger av lov eller vedtekter eller sameiermøtets 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.
Styret skal sørge for at medlemmene i sameiet holdes løpende orientert om styrets arbeid og
om relevant informasjon som styret får som angår sameiets drift. Dette kan gjøres via månedlig
nyhetsbrev fra styret, på e-post og som lapper i postkasser/oppslag nede. Styret bør tilstrebe at
også leietakere i høyhuset kommer med på e-postlisten, slik at de ikke er avhengig av
informasjon via eierne om ting som angår huset daglige drift, regler o.l.

Styret bør gi nye innflyttere informasjon om sameiets regler, og tilbud om å stå på felles epostliste.
Styret står fritt til å gi eierne og beboerne informasjon om styrets arbeid på den måten styret
finner mest hensiktsmessig i henhold til eierseksjonsloven.

§8
Om styremøtet
Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Et styremedlem
eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles.
Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. Vedtak treffes med
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. De som stemmer for et
vedtak må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av styremedlemmene.
Styremøtene ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen
nestleder, skal styre velge en møteleder. Styret skal føre protokoll over sine handlinger.
Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmene.

§9
Sameiermøtet
Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes hvert
år innen utgangen av juni måned. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det
nødvendig, eller når minst to sameiere som tilsammen har minst en tiendedel av stemmene
krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
Innkalling til sameiermøtet skal skje skriftlig til medlemmene med varsel på minst åtte dager,
høyst tjue dager. Ekstraordinært sameiermøte kan, om det er nødvendig, innkalles med kortere
frist som likevel skal være minst 3 dager.
Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for sameiermøtet 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 sameiermøte som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak på sameiermøte, ikke
innkalt, kan en sameier, et styremedlem eller forretningsfører kreve at tingretten snarest, og for
sameiernes felles kostnad, innkaller til sameiermøte.

§ 10
Saker som skal behandles på ordinært sameiermøte
På det ordinære sameiermøtet skal disse saker behandles:
• Konstituering
• Styrets årsberetning

•
•
•

Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning
Valg av styremedlemmer
Andre saker som er nevnt i innkallingen.

§ 11
Møteledelse og innkalling
Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder
som ikke behøver være sameier. 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 sameiermøtet 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 sameierne 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.
Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, tiltak som går ut
over sameiernes bo- og bruksinteresser, vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets
karakter, samt oppløsning av sameiet krever tilslutning fra samtlige sameiere.

§ 12
Om sameiermøtet
Alle seksjonseierne har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. Ektefelle,
samboer eller et annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til å være til
stede og til å uttale seg.
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.
En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. 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.

Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over de saker som behandles, og alle vedtak
som treffes av sameiermøtet. Protokollen leses opp før møtets avslutning og underskrives av
møtelederen og minst en av de tilstedeværende sameierne valgt av sameiermøtet. Protokollen
skal holdes tilgjengelig for sameierne.

§ 13
Revisjon og regnskap
Sameiets revisor velges av sameiermøtet og tjenestegjør inntil ny revisor velges. Styret skal
sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskap for foregående kalenderår skal
legges frem på ordinært sameiermøte.

§ 14
Forretningsfører
Sameiet skal ha en forretningsfører.
Det hører inn under styret å ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem,
fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem
avskjed.
Ansettelsen kan bare skje på oppsigelse med en oppsigelsesfrist som ikke må overstige seks
måneder.
Med to tredjedels flertall kan sameiermøtet samtykke i at avtale om forretningsførsel gjøres
uoppsigelig fra sameiets side for et lengre tidsrom, men ikke for mer enn fem år.

§ 15
Mislighold
Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge
vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonsloven § 38.
Advarsel kan gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen
solgt. Pålegget om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved
tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke skal settes kortere enn seks
måneder fra pålegget er mottatt.

§ 16
Fravikelse
Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen
eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere,
kan sameiets styre kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapitel 13, jfr.
lov om eierseksjoner § 39.

§ 17
Bygningsmessige arbeider
Arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene, må godkjennes av styret før byggemelding
kan sendes. Hvis det søkes om endringer som omfattes av lov om eierseksjoner § 49 eller som
for øvrig ikke er av uvesentlig betydning for de øvrige sameiere, skal styret forelegge spørsmålet
for sameiermøtet til avgjørelse.

§ 18
Endringer i vedtektene
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst to tredjedeler av de
avgitte stemmer.

§ 19
Habilitetsregler for sameiermøte og styre
Ingen kan som sameier eller fullmektig eller ved fullmektig delta i noen avstemming på
sameiermøtet om rettshandel overfor seg selv eller om eget ansvar. Heller ikke kan noen delta i
avstemming om rettshandel overfor tredjemann eller om tredjemanns ansvar dersom
vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.
Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe
spørsmål som vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

§ 20
Forholdet til lov om eierseksjoner
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, eller når vedtektene strider mot gjeldende
eierseksjonslov, gjelder bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende lovgivning om eierseksjoner.

§ 21
Kameraovervåkning
Det er tillatt å ha videoovervåkning i garasjeanlegget.
Det er tillatt med videoovervåkning i høyhuset, begrenset til fellesarealene i første etasje,
uteområdene og i inngangen til kjelleren, samt fellesarealet i 14. etasje.

§ 22
Utleieforhold
Alle endringer av utleieforhold skal meldes styret på e-post: marienfryd.hoyhuset@gmail.com innen
14 dager etter innflytting, navn, mailadresse og tlf.

******

