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VEDTEKTER 

FOR 

SAMEIET STRANDGATEN 201 
Vedtatt 04.05.06, 20.02.07, 25.09.07 

 

 

§ 1 NAVN OG SAMEIEFORHOLD 

 

Sameieforholdet gjelder grunnen og bygg på gnr. 165 bnr. 72 i Bergen kommune. 

Gateadresse: Strandgaten 201. 

 

Eiendommen ligger i sameie mellom eierne av 7 seksjoner som vil bli oppdelt ved begjæring 

om oppdeling av eierseksjoner og tinglyst ved Bergen byfogdembete. 

 

 

§ 2 SAMEIERBRØK M.V. 

 

Den enkelte sameier har sameieandel i tomt og bygning iht. sameiebrøken samt eksklusiv 

bruksrett til sin eierseksjon. 

 

Sameiebrøken er fastsatt iht. eiendommens oppdeling i eierseksjoner basert på den enkelte 

eierseksjonens bruksareal: 

 

Seksjon 1:  470/3617 deler 

Seksjon 2:   89/3617 deler 

Seksjon 3:   85/3617 deler 

Seksjon 4:         52/3617 deler 

Seksjon 5:        195/3617 deler 

Seksjon 6:        482/3617 deler 

Seksjon 7: 2244/3617 deler 

Til sammen 3617/3617 deler 

 

Seksjon 1 er næringsseksjon (lagerlokaler i overkjeller), seksjon 2,3,4 og 5 er 

næringsseksjoner (butikklokaler i 1. etasje), seksjon nr. 6 er boligseksjon i 2. etasje og seksjon 

7 er boligseksjon (samleseksjon for 20 leiligheter).  Boligseksjonen vil bli eiet av 

andelshavere i Strandgaten 201 BRL. 

 

 

§ 3 SEKSJONER OG TILLEGGSDELER 

 

Seksjonenes avgrensning fremgår av de tinglyste seksjoneringsdokumenter. Det gjengis 

likevel i vedtektene at følgende arealer er avtalt å være tilleggsdeler til de respektive 

eierseksjonene.  Tilleggsdelene blir å anse som deler av seksjonene: 

 

a) Tilleggsdeler til boligseksjonen: 

 Terrasser og balkonger utenfor leiligheter/fellesrom i 4-8. etg. 
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§ 4 RÅDERETT OVER SEKSJONER 

 

Med de unntak som måtte følge av disse vedtekter har hver sameier full disposisjonsrett over 

sin seksjon med tilhørende plikter og rettigheter, herunder rett til salg, pantsettelse og 

fremleie. Salg og fremleie skal meddeles styret for registrering. Den enkelte bruksenhet må 

ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av andre seksjoner. 

 

Næringsseksjonene (snr. 1, 2, 3, 4 og 5) skal kunne brukes til butikk- eller kontor/ 

lagervirksomhet. 

 

 

§ 5 FELLESAREAL 

 

Fellesarealene kan disponeres av samtlige sameiere og leietakere som utleder sin rett fra 

sameierne.  Fellesarealene skal ikke nytte slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i 

den bruk av arealene som er avtalt eller forutsatt. 

 

Ventilasjonsrom, fyrrom, bereder, søppelrom og hovedtavle i kjeller er å anse som 

fellesarealer. 

 

 

§ 6 FELLESKOSTNADER 

 

Dersom ikke annet er bestemt i disse vedtektene eller regulert i egen bruksavtale mellom 

seksjonseierne skal felleskostnader fordeles etter sameiebrøken. 

 

Da eiendommen kun er oppdelt i fire seksjoner er seksjonene enige om at forholdene 

tilrettelegges slik at det blir minst mulig omfang på inntekter og kostnader som skal fordeles 

på seksjonene gjennom sameiebrøken. 

 

Partene er derfor enige om at: 

a) Kommunale avgifter og eiendomsskatt skal søkes registrert på hver av seksjonene 

slik at direkte fakturering fra kommunen kan gjennomføres. 

b) Det skal tegnes en felles huseierforsikring for råbygget og bygningsforsikringen 

skal så langt som mulig takstfastsettes direkte på hver seksjon. Premien skal 

primært – dersom det er mulig – fordeles etter takst, subsidiært etter sameiebrøken.  

Det skal søkes direkte fakturering til hver seksjon. Utgifter i forbindelse med 

forsikringsskader fordeles/dekkes på tilsvarende måte som vedlikeholdsutgiftene. 

c) Oppvarming og vannoppvarming fordeles etter sameierbrøk. 

 

Hvis en sameier driver virksomhet eller iverksetter tiltak som medfører særlig høye 

fellesutgifter, kan den andre sameieren kreve at vedkommende skal bære en større del av 

utgiftene enn det sameiebrøken tilsier. 

 

Dersom det finnes påkrevd å opprette og holde eget regnskap for sameiet , skal hver sameier 

innbetale på grunnlag av et oppstilt årsbudsjett et kvartalsvis à konto beløp forskuddsvis innen 

den første i den måned som innleder nytt kvartal. Avregning finner sted på grunnlag av hvert 

års regnskap godkjent av sameiermøtet. Eventuelt overskudd avsettes til fremtidig 

vedlikehold og/eller påkostninger. 
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§ 7 VEDLIKEHOLD 

 

Når det gjelder det ytre vedlikehold er partene enige om at alle takflater og baldakiner er 

felles ansvar og utgifter skal fordeles etter sameiebrøken. Fasader, vinduer og glassruter, 

altandører, altaner etc. skal, med mindre annet fremgår av bruksavtalen, vedlikeholdes av den 

seksjon som eier eller i det alt vesentlige disponerer arealet innenfor. Avvik fra en slik 

kostnadsfordeling som ikke fremgår av disse vedtektene, skal fremgå av evt. bruksavtale. 

 

Det kan utferdiges egen bruksavtale mellom seksjonseierne hvor det skal fastlegges hvilket 

renhold, herunder snørydding etc. som skal bekostes av den enkelte seksjonseier. Det samme 

gjelder indre vedlikehold av fellesarealer. Videre kan bruksavtalen regulere felles innkjøp av 

energi, samt drift og vedlikehold av tekniske anlegget. Evt. vaktmestertjeneste skal 

kostnadsfordeles direkte ut fra de oppgaver som skal utføres. 

 

Innvendig vedlikehold av egen seksjon samt tilleggsarealer påhviler den enkelte seksjonseier 

for egen regning. For vann- og avløpsledninger regnes vedlikeholdsplikten fra og med 

forgreiningspunkter inn til seksjonen og for elektriske ledninger regnes vedlikeholdsplikten 

fra og med seksjonens sikringsboks.  Dører og vinduer til den enkelte seksjon vedlikeholdes 

av den enkelte seksjonseier. 

 

Ved innvendige vedlikeholdsarbeider må det tas hensyn til den andre parts faste installasjoner 

som f.eks. vann- og avløpsrør, ventilasjonskanaler og kabelføringer. 

 

Dersom nødvendig vedlikehold ikke blir gjennomført, kan sameiermøtet besluttet å la 

vedlikeholdet utføres for vedkommende sameiers regning. 

 

Sameierne skal ha gjensidig rett til tilkomst til felles tekniske installasjoner, ledninger og 

lignende som går gjennom eller som har tilkomst via den annen seksjons hoveddel eller 

tilleggsdel, såfremt det er nødvendig i forbindelse med reparasjoner, vedlikehold, 

utskiftninger eller lignende. 

 

Vedlikehold av fellesarealer og utvendig vedlikehold utføres etter plan utarbeidet av styret og 

godkjent av sameiermøtet. 

 

 

§ 8 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 

 

Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning, endring av 

utvendig farge og lignende, tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal anmeldes til 

bygningsmyndighetene, kan kun skje etter plan utarbeidet av styret og godkjent i 

sameiermøtet. 

 

 

§ 9 STYRET 

 

Styret skal bestå av 3 medlemmer. Næringsseksjonen har rett til 1 representant og 

boligseksjonen har rett til 2 representanter i styret. Det skal velges personlige 

varamedlemmer. Styrerepresentantene velges for 2 år og varamedlemmene for 1 år. Hver av 

seksjonene har rett til å ha styrelederen i en toårs periode. 

 

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av 

sameiets anliggende i samsvar med lov, vedtekter og sameiermøtets vedtak. Styret skal 
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herunder treffe alle bestemmelser som ikke gjennom lov eller vedtekter er lagt til andre 

organer. 

 

Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret om ikke 

annet følger av lov eller vedtekter eller av sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle. 

 

 

§ 10 REPRESENTASJON 

 

Sameierne forpliktes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 

 

 

§ 11 SAMEIERMØTE 

 

I sameiermøtet har sameierne stemmerett etter sameierbrøk, kfr. § 2. Sameierne har rett til å 

møte med fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten 

anses å gjelde førstkommende sameiermøte med mindre det fremgår at annet er ment. 

Fullmakt kan når som helst kalles tilbake. Revisor og evt. forretningsfører har rett til å være 

tilstede på sameiermøte og å uttale seg. 

 

Når det gjelder endring av vedtekter eller endringer i råderett som bare berører en av 

seksjonene hvor det etter § 30 i lov av 23/5-1997 kreves 2/3-dels flertall, forplikter den andre 

sameieren seg til ikke å stemme imot forslaget på sameiermøtet, såfremt styrets faste 

medlemmer enstemmig har anbefalt endringen og endringen ikke er til ulempe eller hinder for 

den annen seksjon. 

 

 

§ 12 REVISOR OG FORRETNINGSFØRER 

 

Hvis det i henhold til vedtektenes § 6 siste ledd finnes påkrevd å opprette og holde eget 

regnskap for sameiet skal sameiet ha en revisor. 

Revisor velges av sameiermøte og tjenestegjør inntil annen revisor velges i dennes sted. Med 

mindre et flertall på sameiermøtet stemmer mot, skal sameiet ha samme revisor som 

Strandgaten 201 BRL. 

 

Sameiet skal ha samme forretningsfører som Strandgaten 201 BRL. 

 

 

§ 13 PANTERETT 

 

Sameierne har panterett i henhold til lov om eierseksjoner av 23/5-1997 nr. 31, § 25.1. og 2. 

ledd. 

 

 

§ 14 HUSORDENSREGLER 

 

Det påhviler styret å fremlegge husordensregler for bygget til fastsettelse på første ordinære 

sameiermøte. 

 

 

§ 15 TINGLYSING 

 

Sameieavtalen kan under henvisning til lov av 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing, § 13 tinglyses. 
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§ 16 ENHETSREGISTERET 

 

Styret skal registrere sameiet i Enhetsregisteret. 

 

 

§ 17 ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

For forhold som ikke blir regulert i disse vedtekter gjelder lov om eierseksjoner av 23/5-1997 

nr. 31, etter dennes ikrafttredelse med overgangsbestemmelser. 

 

Vedtekter og husordensregler for Strandgaten 201 BRL skal søkes utformet slik at de ikke 

strider mot eierseksjonssameiets vedtekter og/eller husordensregler. Ved motstrid skal 

eierseksjonssameiets vedtekter/husordensregler gå foran såfremt det dreier seg om forhold 

som berører næringsseksjonens interesser. 

 

* * * 

 

Foranstående vedtekter vedtas som bindende for meg og mine rettsetterfølgere. 

 


