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Tilstandsrapport for bolig og dens avgrensninger
Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de
byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes
at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers
undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke
tryggheten for alle impliserte parter.

Tilstandsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som
takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved
eierskifte.

Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader
og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av
konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for
rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige
kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var
korrekt.

Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi
tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette
gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.

Takstrapporten
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk Takst
og er utført i henhold til Norsk Takst sine instrukser.

Om takstingeniøren
Norsk Takst er ledende i taksering. Våre takstingeniører har en god
kompetanse, samt lang erfaring innenfor alle typer byggvurdering. Etter å ha
gjennomgått Norsk Taksts opplæring innenfor spesialområdet
Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet
Tilstandsrapport for bolig. Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er
omsatt, velger du å la en takstingeniør fra Norsk Takst utføre en
Tilstandsrapport for bolig.

Rapportens struktur
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i
Tilstandsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424
(tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler).

Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i
tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og
terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne
standarden på følgende måte:

Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer
Tilstandsgrad 1: Svake symptomer
Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer
Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total
funksjonssvikt)

Befaringen
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på
undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå.
I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske
inngrep ( f. eks. riving).
Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For
eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede
gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle
tilsi det.
Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre
synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke
omtales i rapporten.
Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert.
Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.
Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon,
piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.
Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller
fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres
dersom annet ikke er nevnt.

Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten
forhåndskunnskap om objektet.
Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for
fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i
rapporten.

Levetidsbetraktninger
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien
Byggforvaltning februar 2010, 700.320 "Intervaller for vedlikehold og
utskifting av bygningsdeler". Relevante deler av tabellen fremkommer i
rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er
angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid
avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for
eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere
noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk,
økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn.
Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid.

Tilleggsundersøkelser
Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal
besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige
godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker
påkrevet.

Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan
kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å
konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.

Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det.

Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om
det.

Andre uttrykk og definisjoner
Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et

definert referansenivå.
Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet

vurdert ut fra alder og normal bruk.
Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og

referansenivået.
Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp

av små stikk med en spiss gjenstand.
Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en

bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger
og det materiale som objektet består av.

Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt
benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.

Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til
referansenivået, gradert i forhold til avvik fra
referansenivået. Se ”Tilstandsgrader” under punktet
om Rapportens struktur.

Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder
det en begrensning i befaringsmetoden slik at
befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet
ikke inngår.

Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter
fuktighet i konstruksjoner.

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi
tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes
opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for
ny befaring og oppdatering.

Eiers egenerklæringsskjema
Egenerklæringsskjema skal kontrolleres av takstingeniøren. Eventuelle avvik
fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold takstingeniøren har
registrert skal kommenteres i rapporten. Ved dødsbo eller andre forhold som
egenerklæringsskjema ikke foreligger, skal dette kommenteres.
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Personvern
Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For personvernerklæring
og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden: http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes
det tilstands- og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden:
https://samtykke.vendu.no/578799

Egne premisser
Denne rapporten er utarbeidet av en ekstern takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til
eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet.
Det er ikke undersøkt eller lagt vekt på andre heftelser enn de som eventuelt måtte være tinglyst - med mindre annet er særskilt omtalt i rapporten. Det er kun
lett synlige og åpenbare feil og/eller skade som er påpekt, og det er ikke flyttet på inventar, løsøre m.v. Takstmannen er derfor ikke ansvarlig for eventuelle feil,
skader m.v. som nødvendiggjør undersøkelser utover det som fremgår foran.
Rapporten reflekterer takstmannens forhold og vurderinger på besiktigelsestidspunktet.
Dersom oppdragsgiver vil påklage rapporten eller finner den uklar, må oppdragsgiver og/eller annen bruker av taksten gjøre dette gjeldende skriftlig og senest
innen 7 dager etter at taksten er mottatt av oppdragsgiver.
Mål er oppgitt etter Norsk Standard 3940. Vær oppmerksom på at denne standarden ikke hensyntar plan- og bygningslovens krav til f.eks. oppholdsrom.
Eiendommen er ikke kontrollert opp mot kommunens arkiv over byggesaker, og takstmannen forholder seg derfor til eiers opplysninger og slik eiendommen er
innredet på befaringsdagen.
Taket er besiktiget fra bakkenivå.
Arealet er oppmålt med lasermåler på stedet. Avvik kan forekomme.

Eiendomsopplysninger
Adresse Hetlevikåsen 29

Postnr./sted 5173 LODDEFJORD

Kommune 4601 Bergen Gnr 124 Bnr 76 Fnr  Snr 11 

Hjemmelshaver Preben Mjaatvedt

Rekvirent Preben Mjaatvedt

Befaringsdato 26.10.2021

Tilstede / opplysninger gitt
av

Preben Mjaatvedt

Bygninger på eiendommen
Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Eierseksjon/Rekkehus 1967

Dokumentkontroll
Opplysninger fra eier.
Egenerklæring.

Det er ikke registrert avvik fra selgers egenerklæring.

Andre opplysninger
Generell informasjon til kunde (er). Er det behov for oppgradering av takst ved senere anledning ( eks ved refinansiering/ salg etc) kan underskrevne takstmann
kontaktes på nytt da alle utførte takstoppdrag er lagret i database. Det vil følgelig bli gitt rabatt pga nevnte forhold. Dette gjelder både for person oppført som
oppdragsgiver av takstrapport og eventuelle nye eier (e) som besitter takst etter et kjøp/ salg. Se kontaktinfo/ tlf og mail på framsiden av denne rapport.

Konklusjon
Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser.

Lite rekkehus med gode solforhold i Hetlevikåsen. Kort vei til butikk, buss og leke- og turområder.
Fine overflater, men bad må påregnes oppusset.

Eieres egenerklæringsskjema er gjennomgåttRegistrerte avvik fra eiers egenerklæring
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Kr.

Arealopplysninger
Arealmålingene i denne rapporten målesetter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS3940:2012
som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av
boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for
arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn.

Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med
byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg. "Takstbransjens
retningslinjer ved arealmåling 2014" er tilgjengelig på www.norsktakst.no.

Eierseksjon/Rekkehus Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

1 43 38 33 5 Entrè/vindfang 1,1m², Gang/hall
10,9m², Gang 1,5m², Bad 6,6m²,
Soverom 10,6m².

Bod 4,8m².

 

2 45 40 40 0 Stue 23m², Kjøkken 8,8m²,
Soverom 6,2m². 

Sum 88 78 73 5  

Sum alle bygninger 88 78 73 5  

Til grunn for arealberegningen ligger NS3940, samt veiledningen til denne utarbeidet av takstbransjen. Bruttoarealet er beregnet.
Vær observant på at hvert enkelt rom er oppmålt for å gi et bilde på rommenes størrelse, mens innervegger skal medtas i det samlede arealet. Det kan derfor
forekomme avvik ved utelukkende summering av enkeltrom.
Markterasse mot vest på ca. 11m².

Boder i 1 etg. er omgjort til rom for lek, men har ikke vindu. Undertegnede betegner derfor rommet som en bod og dermed et S-rom.

Eiendomsbetegnelse m.m.
Boligselskapets navn Hetlevikåsen Sameie Org.nr. 912971155 Leilighetsnr. Andel-/aksjenr.

Månedlig andel fellesutgifter 1 622,-  

Felles forsikring og gjeld, brøyting, salting osv på felles vei og parkering, tv & bredbånd godtgjørelse for dugnadsarbeid og styret i sameiet.

Spesielle forhold
Utleieforhold  Ja        Nei

Borett  Ja        Nei

Konsesjonsplikt  Ja        Nei

Forkjøpsrett  Ja        Nei

Særeie  Ja        Nei

Har boligen livsløpsstandard  Ja        Nei

 

Reguleringsmessige forhold
Den reguleringsmessige status er ikke kontrollert. Det henvises til meglerpakken som innhentes ifbm salg.

Kommentar til grunnboksblad (evt. sameiekontrakt)
Det henvises til meglers salgsoppgave for ytterligere opplysninger vedrørende grunnboksopplysninger.

Tomt / område / miljø
Tomteareal 6 113 m2 Type tomt Eiet   

Kommentarer til arealberegningen

Kommentarer til planløsningen

Inkludert i andel fellesutgifter

Beskrivelse
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Felles vei hele veien inn til huset. Gruslagt på framsiden.
På baksiden er det terrasse med muligheter for utvidelse av denne. Busker ut mot vei gjør at man sitter svært fint skjermet uten særlig innsyn. Sol til ca. 21/22
midtsommers.
Det er kort vei til Kiwibutikk, bussholdeplass og turområde i Alvøskogen. Det er flere områder med lekeplasser i området, foruten ballbinge og skatepark.
 

Det er offentlig vann og avløp, via private ledninger.
Parkering foran eget hus eller på sameietsts tomt etter egne regler. Hver seksjon har to parkeringskort til disposisjon.

Sted og dato
Godvik, 28.10.2021

  
 Øyvind Westrheim  

Opplysninger om adkomst, vann og avløp
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TilstandsrapportBygg A: Eierseksjon/Rekkehus

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt.

Fundamentert på antatt faste masser/sprengsteinsmasser.

Det er ikke tilgang for inspeksjon av bygningsdelen og undertegnede forholder seg derfor til de opplysningene som er gitt på befaringen. TG ansettes ikke.

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Betongkonstruksjon med tilbakefylling mot terreng.

Det er ikke synlige deler av grunnmuren på dette huset, og det ansettes derfor ikke tilstandsgrad.

Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle.

På bygningstidspunktet var det helt andre former for drenering enn det vi kjenner i dag. Det var ikke vanlig å sikre grunnmuren med knotteplast og drensrør på
samme måte som i dag. Det bør derfor tas høyde for at det kan være fuktighet i grunnmuren selv om ikke dette tydelig fremkom på befaringen.

Det er ikke funnet synlige holdepunkter for å si at dreneringen er svekket utover vanlig slitasje som følge av alderen. På grunn av dreneringens alder settes
tilstandsgrad 2.

Normal levetid for drenering er 20-60år.

Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene
er foretatt fra bakkenivå.

Reisverk i bindingsverk i tre med trekledning. Eldre trekledning.

Eldre kledning som har svekkelser i tråd med det som kan forventes utfra alder. Eier opplyser at det har vært diskutert om utvendig kledning skal skiftes i
sameiet.

Normal levetid for trepaneler er 20-60år.
Normal levetid for vindskier er 20-30år.

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det
anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet.

Altandør i tre med brystning fra 2017.
Fabrikkmalt ytterdør trolig skiftet etter 2010.
Hvitmalte glatte finèrte innerdører(også med glassfelt) fra byggeår. 
Innerdører er i også i hvit formpresset utførelse.
Vinduer mot øst er to lags isolèrglass i trekarmer fra 1986.
Vinduer mot vest er to lags isolèrglass fra 2017.

Altandør i tre med brystning fra 2017. TG:1
Fabrikkmalt ytterdør trolig skiftet etter 2010. TG:1
Hvitmalte glatte finèrte innerdører(også med glassfelt) fra byggeår. TG:1
Innerdører er i også i hvit formpresset utførelse. TG:1
Vinduer mot øst fra 1986 er slitt. TG:2
Vinduer mot vest er to lags isolèrglass fra 2017. TG:1

Grunn og Fundamenter

Beskrivelse

Vurdering

Grunnmur

Beskrivelse

Vurdering

Drenering TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Levetid

Veggkonstruksjon og utvendige fasader TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Levetid

Vinduer og dører

Beskrivelse

Vurdering
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I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har:
- Tredører en levetid på 20-40 år.
- Trevinduer en levetid på 20-60 år.

Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Det er ikke flyttet på lagrede
gjenstander og lignende.

Taket er oppbygget som plassbygd sperrekonstruksjon og sutaksbord.

Det var ikke tilgang til taket på befaringdagen og beskrivelse er utelukkende erfaringsmessig.
Tilstandsgrad ansettes ikke pga. manglende tilkomst

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser.

Taket er tekket med betongstein. Eier opplyser at taktekkingen er skiftet i 2018.

Det er ikke tilkomst til taket på befaringsdagen, og tilstandsgrad ansettes utelukkende på bakgrunn av at taktekkingen ble skiftet i 2018.

Normal levetid for betongtakstein er 30-50år.

Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale.

Felles pipe med nabo, trolig oppbygget av teglstein. Det er ikke tilkoblet ildsted, kun rør ut fra pipe.
Det ble montert ny pipehatt ifbm ny taktekking i 2018.

Pipen kan ikke kontrolleres tilstrekkelig til å ansette tilstandsgrad.
På eldre teglsteinspiper anbefales alltid innvendig fòringsrør.

Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik.

Etasjeskillere er trebjelkelag. 

Det er ikke funnet skjevheter som gir betydelig konstruksjonsmessige avvik, men det er skjevheter som påregnelig for alderen.

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og
vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett
tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Helfliset bad med varmekabler. Malte 60x120 plater i himling.
Badet inneholder: Helstøpt Lind servant med skuffeseksjon. Speil overskap med belysning. Badekar med glassvegg. Ikea innredning med benkeplate og
underskap/-skuffer, utslagsvask og opplegg for vaskemaskin. Elektrisk avtrekksvifte.

Badets alder er ukjent. Det er ikke spor av at det er benyttet smøremembran.
Det er bom i de fleste flisene på gulvet. Flere sprukne fliser og flere har hakk/knusinger i emaljen.

Badet bør påregnes oppussing.

Normal levetid for bad er 15-25år.

Levetid

Takkonstruksjon

Beskrivelse

Vurdering

Taktekking TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Levetid

Piper og ildsteder

Beskrivelse

Vurdering

Etasjeskillere TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Bad TG 3

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid
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Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder som for eksempel oppvaskbenk,
oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Ikea innredning med slette fronter. Laminat benkeplate. Eier opplyser at flatene over benkeplate er malt med krittmaling.
Innebygde hvitevarer: Steikeovn, induksjonstopp, ventilator(2019). Eier opplyser at også oppvaskemaskin følger med.

Normal bruks- og aldersslitasje pluss en liten svelling i bunnen av skapet under vask.
Hvitevarene er ikke funksjonstestet

Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har
vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert.

Gulvene har laminatfliser og parkett.
Veggene har malte slette flater.
Himlingene har malte flater og malte 60X120 takplater. Downlights i stue.

Normal bruks- og aldersslitasje.
 

Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk. Rekkverkshøyder er også vurdert.

Trappen er en malt furutrapp, trolig fra byggeår. Det er lagt belegg i trinn med aluminiumslist.

Det mangler håndløper på den ene siden av trappen for å tilfredstille dagens krav til trapp.
Litt knirk og skjevheter i trappen som påregnelig utfra alder.

Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle
observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter.

Eldre kobberrør og eldre soilrør. Støpejernssluk.
VV-bereder:

Plassert under trapp. Det er ikke funnet sluk som kan ta unna evt. lekkasjevann fra vv-bereder.
Størrelse 200liter.
1,95kw effekt.
Produksjonsår ukjent

Støpejernsluk må skiftes ifbm oppgradering av bad for å få nødvendig klemring til å feste membran.
Støpejernsrør er utgått på levetid.

Forventet levetid sanitærinstallasjoner:
- Sluk av plast: 30-50 år.
- Tappearmaturer: 10-25 år.
- Vasker, servanter, klosett: 30-50 år.
- Varmtvannbereder: 15-25 år.

Generelt: Forventet levetid avhenger bruk, kvalitet og vedlikehold.

Kjøkken TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Innvendige overflater TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Innvendige trapper TG 2

Beskrivelse

Vurdering

VVS TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Levetid
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Sikringsskap er plassert i vindfang 1 etg.
Automatsikringer.
Kombivern og jordfeilbryter: 40amp.
Platetopp: 25amp.
Stikkontakt komfyer og oppvaskemaskin: 20amp.
Varmepumpe, stikk stue: 16amp.
Kurser forøvrig: 13amp.

Kontroll av det elektriske anlegget krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det kontroll av el-anlegget av autorisert
elektroinstallatør.
 

Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard.

Leiligheten har:
- Luft-til-luft varmepumpe.

Utstyret er ikke funksjonstestet og det ansettes derfor ikke TG.

Elektrisk anlegg
Beskrivelse

Vurdering

Diverse utstyr

Beskrivelse

Vurdering
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Bad 1

Elektrisk anlegg

Støpejernsluk

Ikke funnet spor av membran.

Hakk i fliser og oppsprukne fuger

Oversikt sikringsskap Kursfortegnelse
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Oppdragsnummer 6210267

Adresse Hetlevikåsen 29

Postnummer 5173 Poststed LODDEFJORD

Er det dødsbo? Ja Nei

Salg ved fullmakt? Ja Nei

Har du kjennskap til

eiendommen?

Ja Nei

Når kjøpte du boligen? 2015 Hvor lenge har du bodd i boligen? 6 år1 mnd

Har du bodd i boligen siste 12 mnd? Ja Nei

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring? IF Polise/avtalenr. SP773868

Selger 1 fornavn Preben Selger 1 etternavn Mjaatvedt

EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

X

X

X

X

Nei Ja

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Kommentar

Nei Ja

3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?

Kommentar

Nei Ja

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?

Kommentar

Nei Ja

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

Kommentar

Nei Ja

7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

Kommentar

Nei Ja

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?

Kommentar

Nei Ja

9. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Kommentar

Nei Ja

10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

12. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el‐anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Kommentar

Nei Ja

13. Kjenner du til om det utført kontroll av el‐anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?

Kommentar

Nei Ja

14. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

Kommentar

Nei Ja

15. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på
drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

Kommentar

Nei Ja

16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei Ja

17. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser?

Kommentar

Nei Ja

18. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

Kommentar

Nei Ja

19. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?

Kommentar

Nei Ja

20. Er det foretatt radonmåling?

Kommentar

Nei Ja

21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

Kommentar

Nei Ja

22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Kommentar

Nei Ja

23. Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Kommentar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tilleggskommentar

Jeg la ut limfeller da jeg leste dette og hadde dem plassert på bad, bod og yttergang i litt over et halvt år uten funn (2020/2021)

Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med tegning
av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved
oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at
eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller
nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med
forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at
8% av total forsikringskostnad er honorar til Söderberg & Partners.

Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.

Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.

Boligselgerforsikring

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om
eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for
boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4. Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt
etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar
over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver frem til
og med 31.12.21. Det betyr at hvis budaksept er fra og med 01.01.22 vil ikke dette tilbudet om forsikring være bindende for forsikringsselskapet. Grunnen
til dette er at for eiendommer som er solgt (budaksept) fra og med 01.01.22 gjelder det nye regler i avhendingsloven. Hvis eiendommen ikke er solgt
(budaksept) innen 31.12.21 er jeg klar over at jeg ikke har boligselgerforsikring, med mindre jeg har tegnet en ny forsikring som gjelder i de tilfeller
eiendommen er solgt (budaksept) fra og med 01.01.22. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet
signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn. Det
vil bli mulig å tegne en ny boligselgerforsikring hos forsikringsselskapet som gjelder i de tilfeller boligen er solgt (budaksept) fra og med 01.01.22.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:
‐ mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
‐ mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
‐ når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
‐ etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.
Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.
Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3‐10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).

Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Söderberg & Partners og Idfy Norge AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og
ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Idfy Norge AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger,
herunder BankID.

Nei Ja

24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?

Kommentar

Nei Ja

25. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

Kommentar

Nei Ja

26. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

Kommentar

Nei Ja

27. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som: rotter, mus,
maur eller lignende?

Hvis ja, beskrivelse Det ble observert mus/rotter ved felles bosshus og satt ut felle der

Nei Ja

28. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

Hvis ja, beskrivelse Leste at det ble markert ja på dette ved salg i nr 35 og at dette hadde blitt håndtert av skadedyrfirma.

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP

X

X

X

X

X

X
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PLANINFORMASJON 

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling 
Plan- og bygningsetaten 

 
Planinformasjon for gnr/bnr 124/76 
Utlistet 26.10.2021 

Om rapporten 
Opplysningene er fremkommet etter en teknisk analyse av kartdataene der eiendommens utstrekning er 
sammenholdt med ulike arealplaners utstrekning (omkretser). Følgende plannivåer er testet: 

• gjeldende kommuneplans arealdel inkl. kommunedelplaner og kommunedelplaner under arbeid 

• reguleringsplaner i vertikalnivå 'under grunnen', 'på grunnen', 'over grunnen' og ‘på bunnen’ 

• reguleringsplaner under arbeid 
 
I den grad vektoriserte (geometriske) arealformålsflater, hensynsoner, båndlegginger og restriksjoner eksisterer 
blant kartdataene er også disse testet og kvantifisert på eiendommen. 

I tillegg til overnevnte testes eiendommens beliggenhet i forhold til noen aktuelle planrelaterte temaer som område 
for midlertidig tiltaksforbud og ulike typer støysoner. Videre testes også forekomster av gjeldende planer og planer 
under arbeid, samt godkjente tiltak (byggesaker) som ligger nærmere enn 100 meter fra eiendommens yttergrenser. 

Mer informasjon om angitte planer som berører eiendommen kan hentes i Bergen kommunes digitale planregister. 

Informasjon om plan- og byggesaker knyttet til eiendommen er tilgjengelig i kommunens nettbaserte 
saksinnsynsløsning. 

For øvrig er det lagt hyperkoblinger på arealplan-id'er (plannumre) og saksnumre for med dette kunne foreta 
direkteoppslag i nevnte informasjonssystemer. 

Påliteligheten av analyseresultatene henger nøye sammen med eiendommens oppmålingskvalitet. Av denne grunn 
er utvalgt matrikkelinformasjon om eiendommen oppgitt innledningsvis. Legg her spesielt merke til arealkvalitet og 
eventuelle arealmerknader knyttet til eiendomsteig(ene). Mer informasjon om eiendommen i Kartverkets 
innsynsløsning  Se eiendom. 

I tilfelle matrikkelenheten er part i et jordsameie (brukssameie) med andre matrikkelenheter eller matrikkelenheten 
har felles teig med annen matrikkelenhet, inngår arealet av felles teig(er) i analysen. Dersom matrikkelenheten er 
registrert som eier av del av annen matrikkelenhet (ikke jordsameie/brukssameie), inngår imidlertid ikke arealet av 
teig(er) til det registrerte realsameiet i beregningen. 

Eiendommens teiger beskrevet i Matrikkelen 
Teigid Type Snr Hovedteig  Beregnet areal Arealkvalitet Arealmerknad Inngår 

260306228 Grunneiendom 0 Ja 3731,2 m ² Sikker - Ja 

260306173 Grunneiendom 0 Nei 2381,4 m ² Sikker - Ja 

 

https://www.arealplaner.no/bergen4601/nki?funksjon=VisPlanerForEiendom&gaardsnummer=124&bruksnummer=76&festenummer=0&kommunenummer=4601
http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/search/msearch.asp?gnr=124%26bnr=76
http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/search/msearch.asp?gnr=124%26bnr=76
http://www.seeiendom.no/services/Matrikkel.svc/GetDetailPage?type=property&knr=4601&gnr=124&bnr=76&fnr=0&snr=0&showpwm=true&customer=kartverket&pagename
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Dekningsgrad 

Dekningsgrad refereres her til prosentvis geometrisk dekning av eiendommen. I enkelte tilfeller vil også arealplaner 
som kun tangerer eiendommen vises i utlistingen. 

Reguleringsplaner på grunnen 
PlanID Plantype Plannavn Status Ikrafttrådt Saksnr Dekningsgrad 

40650000 32 LAKSEVÅG. GNR 124, HETLEVIK, 
FORSVARETS EIENDOM 

3 - Endelig 
vedtatt 
arealplan 

24.05.1968  99,5 % 

40520000 30 LAKSEVÅG. LODDEFJORDOMRÅDET, 
HETLEVIK, FELT 11A 

3 - Endelig 
vedtatt 
arealplan 

21.10.1970  0,5 % 

40240000 30 LAKSEVÅG. GNR 124 BNR 1, 
HETLEVIKSHØYDEN 

3 - Endelig 
vedtatt 
arealplan 

02.10.1963  < 0,1 % (0,0 
m²) 

40340100 30 LAKSEVÅG. HETLEVIK, ENDRING 
REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN 

3 - Endelig 
vedtatt 
arealplan 

30.03.1967  < 0,1 % (0,0 
m²) 

 

Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom 
PlanID Plantype Plannavn Saksnr Ikrafttrådt 

40340110 31 LAKSEVÅG. GNR 124 BNR 1, HETLEVIK  17.03.1981 

OBS! Flere planendringer kan evt. også ha relevans til eiendommen, - sjekk punktrepresentasjon i kartet og 
planarkivsystem 

Kommuneplan 
PlanID  Plannavn  Ikrafttrådt Dekningsgrad 

65270000 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 19.06.2019 100,0 % 

 

Arealformål i kommuneplanen 
PlanID Arealstatus Arealformål Beskrivelse Områdenavn Dekningsgrad 

65270000 2 - Framtidig 1001 - Bebyggelse og anlegg Ytre fortettingssone Y 95,5 % 

65270000 1 - Nåværende 1001 - Bebyggelse og anlegg Øvrig byggesone ØB 4,5 % 

 

Hensynssoner Angitt hensyn - kulturmiljø i kommuneplanen 
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn  Beskrivelse Dekningsgrad 

65270000 KpAngittHensynSone H570_4 Historiske veifar 7,8 % 

 

https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=40650000
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=40520000
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=40240000
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=40340100
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=40340110
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=65270000
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Hensynssoner Sikringsone i kommuneplanen 
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn  Beskrivelse Dekningsgrad 

65270000 KpSikringSone H190_1 M1 Haakonsvern og Knappen 4,5 % 

 

Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen 
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn  Beskrivelse Dekningsgrad 

65270000 KpStøySone H220_1 Flystøy gul sone iht. T1442: 2028 og 2060 
prognose 

83,6 % 

65270000 KpStøySone H220_3 Vei støy - gul sone 45,4 % 

65270000 KpStøySone H220_13 Haakonsvern skytefelt - gul sone 33,4 % 

 

Hensynssoner Rød støy i kommuneplanen 
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn  Beskrivelse Dekningsgrad 

65270000 KpStøySone H210_3 Vei støy - Rød sone 54,6 % 

 

Temakart blågrønne strukturer 
Temakart sammenhengende blågrønne strukturer  

Kommunedelplaner under arbeid 
PlanID Plantype Plannavn Saksnr Dekningsgrad 

65680000 21 LAKSEVÅG. STRATEGISK PLANPROGRAM FOR LODDEFJORD 201800418 100,0 % 

 

Planer i nærheten av eiendommen 
PlanID Type Plannavn Saksnr 

40640000 30 LAKSEVÅG. GNR 124, ENEBOLIGFELT HETLEVIKTOPPEN  

40480000 30 LAKSEVÅG. GNR 125 BNR 195 OG 196, MATHOPEN, VESTRE HETLEVIK, HETLEVIKHØYDEN  

40370000 30 LAKSEVÅG. GNR 124 BNR 1, 11, 15 MFL., SØNDRE HETLEVIK  

15680100 30 LAKSEVÅG. GNR 124 BNR 52, HAAKONSVERNVEIEN 61, VESENTLIG REGULERINGSENDRING 200209082 

15680100 30 LAKSEVÅG. GNR 124 BNR 52, HAAKONSVERNVEIEN 61, VESENTLIG REGULERINGSENDRING 200209082 

 

  

https://bergen.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=2c86019f4528448d8365fdb514bc3119
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=65680000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201800418
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=40640000
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=40480000
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=40370000
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=15680100
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200209082
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=15680100
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200209082
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Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen 
Eiendom Bygningsnr Endring Bygningstype Status Dato Saksnr 

124/115 139576969-
1 

Tilbygg Enebolig m/hybel/sokkelleil. Tatt i bruk 28.02.2007 200608895 

124/121 9481877-1 Tilbygg Enebolig m/hybel/sokkelleil. Tatt i bruk 15.11.1988 871252 

124/128 139577086-
1 

Tilbygg Enebolig m/hybel/sokkelleil. Tatt i bruk 27.11.2008 200808712 

124/128 139577086-
2 

Tilbygg Enebolig m/hybel/sokkelleil. Meldingssak tiltak 
fullført 

17.04.2012 201008634 

124/33 139576535-
1 

Påbygg Enebolig Bygging avlyst 02.12.2014 200904776 

124/434 139909356-
1 

Tilbygg Tomannsbolig, vertikaldelt Tatt i bruk 01.01.2018 201521164 

124/434 14020810-1 Tilbygg Garasjeuthus anneks til bolig Meldingssak 
registrer tiltak 

24.08.2012 201214314 

124/75 9428089-1 Tilbygg Butikk/forretningsbygning Tatt i bruk 02.01.1986 840141 

124/75 9428089-2 Tilbygg Butikk/forretningsbygning Tatt i bruk 28.02.2001 967491 

124/78 139727851-
1 

Tilbygg Stort frittliggende boligbygg på 3 
og 4 etg. 

Ferdigattest 30.09.2009 200810880 

124/78 139727878-
1 

Tilbygg Stort frittliggende boligbygg på 3 
og 4 etg. 

Ferdigattest 16.06.2010 200805001 

125/134 139579488-
1 

Tilbygg Enebolig Tatt i bruk 01.01.2007 200408572 

 

Andre opplysninger 
Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, 
motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens 
bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen 
av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for 
tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak. 

http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200608895
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200808712
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201008634
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200904776
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201521164
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201214314
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200810880
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200805001
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200408572
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Opplysningene er gitt etter de dokumenter som finnes i vårt arkiv med direkte betydning for 

eiendommen og gir ingen garanti med hensyn til fremtidige planer. 

Denne informasjonen ikke er uttømmende, og at det gjøres oppmerksom på at det kan være feil i 

datagrunnlaget. 

Noen plankart har også en dårlig oppløsning og er av eldre kvalitet og inneholder heller ikke 

tegnforklaring til fargebruken. For å unngå feiltolkning bør det for nærmere oppklaring tas kontakt 

med seksjon for arealinformasjon ved  Plan- og bygningsetaten. 

 
Plannivåene 

De etterfølgende plannivåene vedtas av Bergen bystyre, kun reguleringsplan gir rettsvirkning til 

ekspropriasjon, med virkning i 10 år regnet fra kunngjøring av bystyrets vedtak. 

 

Kommuneplan 

Kommuneplanens areadel er et virkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå de 

mål som blir vedtatt for kommunens utvikling. Arealdelen brukes for å vise områder der kommunen 

ønsker en spesiell planinnsats på kommunedelplan- og detaljplannivå, og til å illustrere arealer som 

er viktige å forvalte på bestemte måter.  

Arealdelen inngår i kommuneplanens langsiktige del. Den skal ta utgangspunkt i kommuneplanens 

overordnede retningslinjer for den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i 

kommunen. Arealdelen skal samtidig legges til grunn for og sikre gjennomføringen av de nasjonale 

og regionale retningslinjene for arealpolitikken.  

Kommuneplanens arealdel er rettslige bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av Plan- og 

bygningsloven. Det betyr at grunneiere, rettighetshavere og myndighetene er juridisk bundet av 

planen. Kommuneplanen skal opp til kommunestyret til vurdering i gjennomsnitt hvert fjerde år.  

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030, KPA 2018. Arealplan-ID 65270000 ble vedtatt i Bergen 

bystyre onsdag 19.juni 2019. 

Les mer her: 
https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2015-2019/7014/7018/article-162001 

 
Kommunedelplan 

Kommunedelplanene er en del av kommuneplanens arealdel, men kan for eksempel være en mer 

detaljert utdyping for et geografisk område som tettsted, kystsonen eller et bestemt tema med 

tilhørende kartdel med bestemmelser. En kommunedelplans arealdel har formelt samme innhold, 

behandlingsform og rettsvirkning som en kommuneplan.  

I likhet med arealdelen for hele kommunen består den geografiske kommunedelplanen av kart og 

bestemmelser med tilhørende planbeskrivelse.  
 

Reguleringsplan 

Hensikten med reguleringsplan, er å fastsette mer i detalj hvordan grunnen innenfor planens 

begrensningslinje skal nyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig 

rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon. 

Reguleringsplan består av ett eller flere kart med eventuelle tilhørende bestemmelser. Planen kan 

inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål, hver for seg eller i kombinasjon, eventuelt i 

rekkefølge.  

Planen gjelder på ubestemt tid inntil den blir endret eller opphevet. Imidlertid kan ny arealdel til 

kommuneplan sette rettsvirkningene av reguleringsplanen helt eller delvis til side. En 

reguleringsplan vil virke fremover i tid slik at den bare fanger opp nye tiltak og ny/endret bruk av 

arealer. 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2015-2019/7014/7018/article-162001
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Utarbeidet av OBOS 

 

V E D T E K T E R 

 

for 

 

Hetlevikåsen Sameie, org. nr. 912 971 155 

 

Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjoneringen av sameiet. 

(Endret på EO årsmøte 14.04.2021) 

 

 

1. Innledende bestemmelser 

 

1-1  Navn og opprettelse 

Sameiets navn er Hetlevikåsen Sameie. Sameiet er opprettet ved tinglysing av vedtak om 

seksjonering fra kommunen, tinglyst 10.07.2013. 

 

1-2 Hva sameiet omfatter 

(1) Sameiet består av 18 boligseksjoner på eiendommen gnr. 124, bnr 76 i Bergen 

kommune. Hetlevikåsen 3-13 og 21-43. 

 

(2) Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, og tilleggsdeler slik det fremkommer i 

seksjoneringssøknaden.   

 

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

 

1-3  Sameiebrøk 

 

o Snr 1-6 Hetlevikåsen 3-13 Seksjonsbrøk 7/102 

o Snr 7-18 Hetlevikåsen 21-43 Seksjonsbrøk 5/102 

 

(1) Sameiebrøken er seksjonseiers forholdsmessige eierandel i sameiet. Sameiebrøken 

fremgår av seksjoneringssøknaden. 

 

(2) Sameiebrøken bygger på hoveddelens BRA areal. Balkonger/terrasser/uteareal/boder og 

parkeringsplasser er ikke med i hoveddelenes BRA.  

 

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. 

 

2-2 Ervervsbegrensning 

Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve en boligseksjon hvis ervervet fører til at man 

blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. 
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Første ledd gjelder tilsvarende hvis et erverv av en boligseksjon eller av aksjer eller andeler i 

et selskap fører til at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har slik tilknytning til 

hverandre: 

a) eierne er nærstående som nevnt i aksjeloven § 1-5 første ledd 
b) eierne er selskaper i samme konsern. Aksjeloven § 1-3 gjelder tilsvarende, likevel slik 

at det regnes som konsern også hvis morselskapet har en annen foretaksform enn 

aksjeselskap 

c) eierne er selskaper som en fysisk person alene eller sammen med nærstående har 

bestemmende innflytelse over. Aksjeloven §§ 1-5 og 1-3 gjelder tilsvarende. 

 
Annet ledd bokstav a er ikke til hinder for at en nærstående erverver en boligseksjon som 

den nærstående selv eller dennes nærstående skal bruke som egen bolig. 

Begrensningen i første ledd gjelder ikke kjøp og erverv av fritidsboliger, erverv ved 

ekspropriasjon, arv eller forskudd på arv til livsarving eller en kreditors erverv for å redde en 

fordring som er sikret med pant i en seksjon. Borettslag, staten, fylkeskommuner, kommuner 

samt selskaper og organisasjoner som eies eller kontrolleres av staten, en fylkeskommune 

eller en kommune, og som har til formål å skaffe boliger, kan erverve flere seksjoner. Det 

samme gjelder institusjoner eller sammenslutninger med samfunnsnyttig formål som har til 

formål å skaffe boliger, eller en arbeidsgiver som skal leie ut seksjonene til sine ansatte. 

 

2-3  Eierskifte  

Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med 

opplysning om hvem som er ny eier/leietaker. Det samme gjelder for bortleie av tilleggsdel til 

seksjon. 

Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr. 

 

Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett. Oppløsning av Sameiet krever tilslutning 

fra samtlige sameiere. 

 

2-4  Kortidsutleie  

Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie 

menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. 

Kortidsutleie er utleie inntil 30 døgn sammenhengende.  
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2-5 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. 

 

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. 

 



 

 

4 

Utarbeidet av OBOS 

 

(7) Fasade inkludert farge, vinduer og takoverbygg skal være lik i sameiet. Endringer skal 

godkjennes av styret.  

 

(8) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre 

offentlige bestemmelser er ikke tillatt. 

 

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.  

 

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 

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 takrenner, 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.  
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(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) Takrenner på forsiden (inngangsparti) av hus nr. 21-43 vedlikeholdes av sameiet, 

herunder rensing/fjerning av løv og annet for å sikre fri vannføring. 

 

(5) 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.  

 

(6) 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.  
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(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. 

 

5) Kostnader ved bytte av tak blir likt fordelt på de seksjonene det gjelder ved ekstraordinær 

innbetaling. Vedtatt på generalforsamling 09.10.2017. 

 

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.  

 

6-3 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.   

   

6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad  

Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk. 

 

 

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 
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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 to styremedlemmer.  

 Det kan velges inntil 1 varamedlemmer. 

 

(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. 

Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem 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. Innkallingen skal angi tid og sted for 

møtet og de saker som vil bli behandlet. Forretningsfører har møterett i styremøter, men kan 

la seg representere ved fullmektig som medbringer skriftlig fullmakt. 

 

(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 

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 
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(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.  

 

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.  
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(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. 

 

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.  
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(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 

 

(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. 
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(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 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 

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.  

Årsmøtet kan velge revisor. Revisor tjenestegjør inntil annen revisor blir valgt eller 

beslutningen blir omgjort. 

 

10-3 Forsikring 

 (1) Styret er ansvarlig for at eiendommen til enhver tid er forsvarlig forsikret i et godkjent 

forsikringsselskap. Forsikringen skal også omfatte huseieransvarsforsikring, 

styreansvarsforsikring og rettshjelpsforsikring. 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. 
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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 Hjemmelshaver til formuesgode 

Sameie kan registreres som hjemmelshaver til et formuesgode som er registrert i et 

realregister. 

 

11-3 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.  

 

11-4 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 29. mai 2017 nr. 91. 

 

12 Pålegg om salg av seksjoner 

Styret kan uten varsel pålegge erververen å selge en boligseksjon som er ervervet i strid 

med eierseksjonsloven §23. 
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Innledning 

Det forventes at alle i sameiet skal bidra til at sameiets bygninger og uteområder holdes i så 

god stand som mulig og ikke beskadiges eller ramponeres. Husordensreglene gjelder for alle, 

seksjonseiere, beboere, besøkende etc. 

Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta 

vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvorav at ingen tar seg til rette på 

andres bekostning. 

1. Alle sameiere plikter å overholde bestemmelser og husordensregler fastsatt av 
sameiet.  

a. Hver sameier har selv ansvar for at husordensregler, gjeldende bestemmelser 
i lov, vedtekter, ordensregler, HMS hefte og vedtatte regler i sameiet blir 
overholdt. Samt beboere, besøkende etc. 

 
2. Styrets medlemmer er pliktet til å påse at husordensreglene blir overholdt.  

a. Styret i sameiet er bemyndet til å følge opp at dette skjer.  

 

3. Eventuelle brudd på husordensreglene forutsettes forsøkt ordnet direkte mellom 

berørte parter/beboere.  

a. Skulle det vise seg at dette fører til vanskeligheter, skal forholdet 

videreformidles til sameiets styre for behandling. Kun skriftlige klager blir 

behandlet.  

b. Klager på overtredelser av husordensreglene må være konkrete med hensyn 

til hvem det klages på, hva årsaken er og når grunnlaget skjedde (dato / 

klokkeslett). 

 

4. For forhold som ikke er særskilt regulert i husordensreglene, kan styret gi instrukser 

som sameierne plikter å forholde seg til.  

a. Dersom slike instrukser er av generell karakter skal det vurderes om disse bør 

innlemme i husordensreglene. 

5. Styret forplikter/ har fullmakt til å oppdatere/endre husordensregler etter det styret 

anser som behov/nødvendig. Endringer fattes ved styrevedtak. Sameierne plikter og 

følge endringer i hus reglene. 

Generelt 

1. Seksjoner i sameiet skal bare benyttes til boligformål.  
Bruk av seksjonen skal ikke føre til/være til sjenanse/ulempe for beboere i de øvrige 
seksjoner. 

2. Klager eller forslag sendes skriftlig til sameiets styre. 
3. Risting eller banking av tepper og lignende må ikke foretas fra vinduer, 

balkonger/terrasser eller svalganger slik at det er til sjenanse for øvrige beboere. 
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Støy / Ro og orden 

1. Den enkelte i sameiet plikter å sørge for ro/særlig hensynsfullhet mellom klokken 
23:00 og 07:00 både innendørs og utendørs. Vis hensyn ved bruk av vaskemaskin 
ol. i dette tidsrommet. 
 

2. Volumet på radio, tv, musikkanlegg, eller annen lyd må ikke være så høyt at det 
sjenerer naboene. Skal det brukes før eller etter oppgitt klokkeslett, må det 
dempes slik at det overhodet ikke sjenerer naboene. 
 

3. Støyende arbeid som f. eks musikkinstrumenter, banking, boring, oppussing skal 
bare foregå på hverdager mellom 07:00 til 21:00.På lørdager mellom kl 11:00 og 
18:00. Det må utvises hensynsfullhet ved boring, banking og bruk av annen 
støyende redskap. Slik aktivitet bør legges til et tidspunkt på dagen når det er til 
minst sjenanse for øvrige beboere. Støyende arbeider er ikke tillatt på søndag- og 
helligdager. 
 

4. Ved selskapeligheter som forventes å kunne medføre noe støy, bør nabovarsel 

sendes ut i forkant. 

 
5. Søndager, helligdager og offentlige høytidsdager anses som hviledager.  

 
6. Beboere bes utvise hensyn til naboer når de benytter balkongene, og da spesielt 

mht til støy. Vis hensyn ved høylytt snakk, musikkavspilling eller roping fra 
verandaene etter kl. 22.00. 

 

7. Støyende kjøretøy skal ikke parkeres utenfor boenhetene mellom 23:00 -07:00. 
Kjøretøy skal heller ikke stå på tomgang utenfor boenhetene.  

Fellesområder 

1. For å bidra til trivsel i bo-området, plikter alle beboere å benytte sameiets 
fellesarealer på en aktsom måte inklusiv å holde fellesarealer inne og ute ryddig. 

2. Enhver forurensing/forsøpling av fellesarealer er forbudt og er brudd på 
husordensreglene. Det er ikke tillatt å kaste fra seg papir, sigarett-stumper, snus, 
søppel ol. på sameiets fellesarealer.  

3. Seksjonene har et særlig ansvar for vedlikehold/renhold der området naturlig tilligger 

ens egen seksjon. Eieren eller beboerne i den enkelte boligseksjon er ansvarlig for 

renhold av sitt eget inngangsparti. 

4. Beboerne oppfordres til i egen interesse å verne om fellesarealene, beplantninger og 

grøntanlegg. Alle må medvirke til at eiendommen holdes ryddig og ren. 

5. All skade som påføres felleseiendom må erstattes av den eller de som forvolder 
skaden. Forvoldes skaden av utenforstående skal den erstattes av den som eventuelt 
har gitt vedkommende adgang til området. 

6. Foreldre har plikt til å rydde fellesarealer etter egne barns aktiviteter. 
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7. Oppussingsmateriale og «unødig» skrot, etc skal ikke oppbevares rett utenfor 
seksjonene da dette skjemmer helhetsinntrykket til sameiet og øvrige seksjonseiere.  

8. Styret organiserer dugnad ved behov 
9. Hageflekkene til seksjonseierne skal vedlikeholdes ved at seksjonseier holder det 

ryddig og klipper/steller med hageflekken. 
10. Dersom man parkerer på hageflekkene slik at det blir gjørme er man pliktig til å koste 

etter seg, da det blir skittent på veien og skjemmer inntrykket. 
11. Maling som er brukt på rekkene: Farger som er brukt utvending hus er: Sandbeige 

(1939/s3005-y20r), olje. Infra.  Perlehvit (101416/0604-04r), olje. Drygolin. 

Terrasser  

1. Ha omtanke for nabolaget når det benyttes grill på terrassene. Kun gassgrill og 
elektrisk grill er tillatt.  Vær særlig oppmerksom på brannfaren og ikke plasser grillen 
under brennbart tak eller inntil trevegg på terrassen når det grilles. Sørg for å ha 
riktig slukkemiddel innen rekkevidde når det grilles. 

2. Det forventes og kreves varsomhet ihht bruken av gassbeholdere, da disse kan 
utgjøre stor eksplosjonsfare hvis de ikke håndteres riktig. Gassbeholdere må 
oppbevares forsvarlig i vinterperioden. Slangen frakobles når den ikke er i bruk. 

3. Det er den enkeltes beboers ansvar å sørge for at takrenner på terrassen holdes i en 
slik stand at de ikke hindrer fritt utløp av vann. 

4. Det er forbudt ved generell lagring av avfall, rot bygningsmateriell og lignende på 
terrasser som kan være til sjenanse for naboer og/ eller det generelle utrykket av 
bygningene.  

5. Det er ikke tillatt og kaste sigarettsneiper fra terrassen eller annet. 
6. Seksjonseier er ansvarlig for at flater av terrassene vedlikeholdes i sine opprinnelige 

farger 

Vedlikeholdsplikt 

I forhold til innvendig vedlikehold henviser vi til vedtektene;  

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 
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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 

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 takrenner, 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. 

Dyrehold 

1. Dyrehold i sameiet er tillatt. Forutsetningen er imidlertid at dyrene skjøttes på en 
forsvarlig måte, slik at de ikke er til sjenanse for øvrige sameiere. 

2. Ved klager avgjør styret om husdyrholdet må opphøre eller hva som kreves av 
forbedring. 

3. Beboere med ansvar for hund plikter å fjerne hundens ekskrementer fra sameiets 
fellesarealer umiddelbart. 

4. Hunder må føres i bånd på sameiets eiendom. 
5. Eier av dyrene forplikter eieren seg til å erstatte eventuelle skader som dyret måtte 

påføre så vel sameiet som den enkelte seksjonseiers eiendom. 
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Bosshus – Bir- Resirkulering  

Enhver sameier er pliktig til å påse at bosshuset til enhver tid er ryddig og rent. Sameierne 
må også følge reglene som står på plakatene i bosshuset, laget av styret på vegne av bir. 

Større ting skal ikke kastes i søppeldunkene. I søppeldunken skal det i regelen bare kastes 
vanlig husholdningsavfall. Papir og pappesker skal kastes i eget spann. Emballasjekartonger 
og lignende må flatklemmes. Beboere oppfordres til å benytte seg av resirkuleringstilbud 

Større enkeltgjenstander må hver enkelt beboer for egen regning sørge for å få fjernet. 
Sortert avfall kan også leveres på gjenbruksstasjoner. Maling, kjemikalier o.l kan levers på 
miljøstasjoner. 

Det skal ikke under noen omstendigheter hensettes gjenstander og avfall i eller ved 
bosshuset. Dersom dette hensettes der vil styret få dette fjernet for seksjonseiers regning. 

Bilkjøring - tomgang 

All ferdsel med motorkjøretøy skal foregå i gangfart, slik at det ikke oppstår ulykker. Det er 
også per dags dato dårlig belyst. Vis hensyn. 

Det skal unngås å stå på tomgang utenfor 21-43 da dette går på helse miljø og sikkerhet. 
Bilene står utenfor soveromsvinduet til sameierne. 

Parkering 

1) Per seksjon har fått utdelt 2 stk oblater. Vest park parkeringsselskap er 
parkeringsvakter for felles parkeringsplassen. 

2) Per husstand har EN parkeringsplass på fellesparkeringen, med mulighet for 
dobbeltparkering. Se under. 

3) Dersom man har flere biler, skal disse stå bak hverandre, det samme gjelder om du 
har gjest. Eller henstille bil nummer 2 utenfor sin egen seksjon. Man har kun mulighet 
til 2 biler på fellesparkeringen dersom det er mulig å stå bak sin bil. Bilene skal ikke 
hindre annet kjøretøy eller være til ulempe. 

4) Biler som skal stå bak hverandre skal foregå på høyre side mot det grå huset, så sant 
det er mulig. Det skal ikke forekomme dobbel parkering på begge sider. Begge bilene 
MÅ ha synlig oblat. 

5) Alle bilene på parkeringsplassen skal ha synlig oblat i frontruten. Dette gjelder også 
med bil nr 2 som står bak eller gjest som står bak. Da bruker man oblat nr 2 som man 
har fått utlevert. 

6) De to innerste parkeringsplassene til høyre mot det røde huset benyttes per dags 
dato av det rødet huset. De har tinglyst en bruksrett hver. 

7) Uregistrerte kjøretøy er ikke tillatt. 
8) Alle klager går direkte til Vest Park: kontrollavgift@vestpark.no 
9) Parkeringsmåten skal ikke være til hinder for andre biler/utrykningskjøretøy eller 

passasje/tilkomst. Av og pålessing er tillatt. 
10) Se under støy/orden angående støyende kjøretøy utenfor seksjonene. 

mailto:kontrollavgift@vestpark.no
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Elbil-lading 

1) Det er ikke tillatt å lade elbil med skjøteledning. Verken det elektriske anlegget i 
boligen, eller ladekabelen som følger med, har kapasitet til å lade bilen på lang sikt. 
Dette handler om sikkerhet og brannfare. 

2) Seksjonseier har rett til å etablere ladestasjon knyttet til sin private 
seksjon/parkeringsplass. Alle kostnader vs installering, vedlikehold, forsikring ol må 
seksjonseier betale selv. 

Skader og forsikring 

Skader som beboere gjør på sameiets eiendom eller fellesarealer skal meldes til styret. 

Sameiet har en bygg/eiendomsforsikring i IF: polisenummer: SP773868. Dersom det oppstår 
skade som kan antas å gå inn under forsikringen, må den straks meldes inn til styret.  Alle 
bør gjøre seg kjent med vilkårene. Når en skade oppstår, er man forpliktet til å begrense 
skadeomfanget. 

Seksjonseierne/beboere må selv forsikre eget innbo og løsøre, og er selv ansvarlig for og 
melde eventuell skade til sitt eget forsikringsselskap.  

Eierskifte og utleie 

1. Sameierne som selger eller leier ut sin leilighet plikter å melde dette til sameies 
forretningsfører. 

2. Leietaker skal godkjennes av sameiet ved styret. 
3. Utleiere er ansvarlige for at samtlige leietakere informeres om og følger 

gjeldende vedtekter og husordensregler ved at disse følger leiekontrakten. 
4. Se vedtekter for nærmere regler angående utleie i sameiet 
5. Erverver av seksjon, leietaker og fremleietaker skal samtidig med melding skriftlig 

bekrefte at de er kjent med og godtar som bindende for seg sameiets vedtekter, 

husordensregler og reglene for erverv, utleie og fremleie av seksjoner og for klager 

på leietaker eller fremleietaker. Seksjonens eier er til enhver tid ansvarlig for 

seksjonen og for påhvilende forpliktelser og har ansvaret for at rundskriv og annen 

informasjon fra styret blir gjort kjent for ny eier eller leietaker. 

6. Både leilighets-/ seksjonseieren og leietakeren har ansvaret overfor sameiet for alle 
skader og ulemper som påføres av leietakeren. Dette gjelder både ved utleie av hele 
eller en del av leiligheten. Leilighets-/ seksjonseieren er ansvarlig overfor 
boligsameiet for at husordensreglene overholdes av leietakeren 

Ansvarsforhold 

Leilighets-/seksjonseier er ansvarlig for eventuell skader på sameiets eiendom. Dette gjelder 
uansett om skaden skyldes uforsiktighet av eier eller andre han/ hun har gitt adgang til 
eiendommen. 
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Reaksjoner ved brudd på husordensregler 

Seksjonseier er erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av 
husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Seksjonseier er også ansvarlig for at 
husordensreglene blir overholdt av eierens husstand/leietaker eller andre personer som 
eieren har gitt adgang til eiendommen. 

Reaksjoner: 

1. Ved brudd på husordensregler vil det bli sendt ut skriftlig advarsel. 
2. Avhengig av omfanget av eventuell skade/sjenanse, kan styret gi instrukser til 

seksjonseier og komme med umiddelbart krav om frist til utbedring og hva som skal 
til ved brudd på husordensreglene. 

3. Utilfredsstillende forhold vil medføre advarsel med krav om utbedring. 
4. Styret har rett til å fakturere seksjonseierne for ekstrakostnader som er påført 

sameiet i forbindelse med opprydding og sanering av skrot de respektive 
seksjonseierne eventuelt hensetter i fellesarealer og vedlikehold som ikke utføres av 
seksjonseier. 

5. Seksjonseier er erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av 
overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. 

6. Ved grovere mangel av renhold i inngangspartiene/områder som naturlig tilhører ens 
egen seksjon kan styret bestille den nødvendige rengjøring utført for de ansvarliges 
regning. 

Seksjonseier plikter til enhver tid å rette seg etter de husordensreglene som gjelder. Brudd 
på Husordensreglene kan føre til pålegg om salg av seksjonen etter eierseksjonslovens § 38. 

Hvis seksjonseiers oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 
eiendommen, eller seksjonseiers oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for 
eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksretten etter 
bestemmelsene i eierseksjonslovens § 39. 

__________________________________________________________ 

Et trivelig og rent miljø er et godt sted å bo ☺ Ønsker du kontakt med styret?  

E- post: hetlevikaasensameie@gmail.com   

Skrevet første gang: Bergen 03.03.2014 

Revidert: Bergen 11.10.2015 og 15.10.2019 
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