
Oppdragsnummer 7210193

Adresse Jacob Kjødes veg 2A

Postnummer 5232 Poststed PARADIS

Er det dødsbo? Ja Nei

Salg ved fullmakt? Ja Nei

Navn på hjemmelshaver Paradis Boligutvikling AS

Har du kjennskap til

eiendommen?

Ja Nei

Når kjøpte du boligen? 2020 Hvor lenge har du bodd i boligen? 0 år0 mnd

Har du bodd i boligen siste 12 mnd? Ja Nei

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring? Tryg Polise/avtalenr. 4022947

Selger 1 fornavn May Elin Selger 1 etternavn Sola

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
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Nei Ja

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

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?

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tilleggskommentar

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.

Kommentar

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?

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP
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Signert av

Sola, May Elin





 

 

 
 

 

Romskjema Paradisalleen - standard 
 

ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENTILASJON ANNET 
 
GENERELT 

 
Gulvlister lik 
parkett.  

  
Innkassinger pga tekniske 
føringer kan forekomme 
 
 

 
NEK 400 – 2014 
Røykvarsling iht krav 

 
Sprinkleranlegg 
 

 
Balansert ventilasjon for 
leilighetene  

 
Nød. utstyr iht. brannkrav skal 
leveres. 
Det skal utarbeides egen teknisk 
tegning pr leilighet som viser 
plassering av alle synlige punkter, 
slik at dette blir plassert ryddig 
både i tak og på vegg 
(avstemmes med sprinklerhode) 
 
 

 
ENTRÉ 

 
3-stavs eikeparkett 
– hvitpigmentert 
og matt lakk 
 
 

 
Malt slett fiberduk  

 
Hvitmalt betonghimling 
med v-fuge.  
Gipshimling kan 
forekomme.  
 
 

 
Iht norm. 
 
Svarapparat for 
porttelefon med 
fargebilde. 
 
 

   
 

 
STUE/ 
KJØKKEN 

 
3-stavs eikeparkett 
– hvitpigmentert 
og matt lakk 
 
 

 
Malt slett fiberduk 
 

 
Hvitmalt betonghimling 
med v-fuge.  
Gipshimling kan 
forekomme.  
 
 

 
Iht norm.  
 
Spottskinne under 
overskap kjøkken.  
 
 
 

 
Ett-greps benkebatteri 
svingbart  
 
Opplegg for oppvaskmaskin 
eks. tilkobling. 
 

 
Kjøkken: Slimline ventilator 
 
 
 
 
 

 
Kjøkkeninnredning: Type Sigdal 
Horisont som standard. Lys og 
moderne med hvite, slette 
fronter, grepsløse.  
Laminat benkeplate 
Skuffer og skap har demping.  
 
Egen kjøkkentegning pr leilighet.  
 

 
SOVEROM 

 
3-stavs eikeparkett 
– hvitpigmentert 
og matt lakk 
 
 

 
Malt slett fiberduk  

 
Hvitmalt betonghimling 
med v-fuge.  
Gipshimling kan 
forekomme.  
 

 
Iht norm.  
 

 
 

  
1 meter garderobeskap pr. vist 
sengeplass 
 

 
BAD/ 
BADEROMSKABIN 
 

 
Fliser 20x20 cm 
Grå matt 
 
Dusjnisje:  
Grå matt mosaikk 
5 x 5 cm 
 
 

 
Fliser hvit 40x20 cm 
 
 

 
Hvite overflater. 
 
Inspeksjonsluke kan 
forekomme 

 
Innfelte spotter i tak. 
 
Vannbåren varme i 
gulv m/termostat 

 
Ett greps servantbatteri. 
Vegghengt toalett.  
Dusjnisje 90x90cm med 
profiler og herdet glass,  
ettgreps dusjbatteri og 
dusjgarnityr. 
Kran og avløp for 
vaskemaskin. 
 

  
Servant med skuffeseksjon under 
vask. Hvite fronter. 
 
Speil over servant med lys 
Opplegg for vaskemaskin og 
tørketrommel.  
 
De fleste badene leveres som 
prefabrikerte kabiner.  
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENTILASJON ANNET 
 
VASK 
 

 
Våtromsbelegg 

 
Malt slett fiberduk 

 
Hvitmalt betonghimling 
med v-fuge.  
Gipshimling kan 
forekomme.  
 

 
Iht norm.  

 
Avløp og vannuttak for 
vaskemaskin. Sluk i gulv.  

  
Vaskemaskin og tørketrommel 
leveres ikke.  

 
BOD  

 
3-stavs eikeparkett 
– hvitpigmentert 
og matt lakk 
 
 

 
Sparklet og malt fiberduk  

 
Hvitmalt betonghimling 
med v-fuge.  
Gipshimling kan 
forekomme.  
 

 
Iht norm. 
Belysning i tak 

 
 

  
 

 
TEKNISK ROM 

 
Belegg 
 

 
 

  
Iht norm.  

  Aggregat for balansert 
ventilasjon 
Tekniske skap 
 

 
BOD I U-ETG.  

 
Støvbundet betong  

 
Tette vegger/modulvegger med 
nødvendig luftespalte i toppen.  
 

 
Støvbundet betong  
 

 
Belysning i gang og 
bod.  
1stk dobbel stikk 
  

 
 

  
Bod i kjeller er ikke oppvarmet. 
 
 

 
BALKONG/ 
TERRASER 

 
Terrassebord 

 
Trekledning 

 
 

 
1 stk utelys m/bryter 
1 utv.stikk 

 
 

  
 
 
 

 
FELLESAREALER, 
GANGER OG 
TRAPPER 

 
I underetasje og 1. 
etasje leveres fliser 
30x30cm.  
I trapper, repos og 
fellesareal foran 
leiligheter leveres 
trinnlyddempende 
belegg.  
 

 
Sparklet og malt. 
 
 
 
 
 

 
Sparklet og malt  
 
Gjelder også underside av 
trapper og repos. 
Akustikkdempende plater.  

 
Nødvendig belysning 
iht norm. 

   
Rekkverk/håndløpere i 
pulverlakkert stål. 

 
SVALGANG 
 

 
Betongoverflate 
 
 
 

 
 
 

 
Betongoverflate 

 
Iht norm 

 
 

  
 

 
SYKKELROM 

 
Betongoverfalte 
 

 
Sprøytemalt betong, 2 strøk hvit 

 
Sprøytemalt betong, 2 strøk 
hvit 
 

 
Iht norm. 

   
Sykkelstativ. 
1-2 stk pr leilighet 
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENTILASJON ANNET 
 
PARKERINGS-
ANLEGG 
 

 
Betongoverflate 

 
Sprøytemalt betong til full dekk, 2 
forskjellige farger 

 
Sprøytemalt betong til full 
dekk 

 
Det gis mulighet til å 
bestille stikk/ 
ladepunkt til 
parkeringsplass som 
tilvalg.  
 
Takbelysning med 
bevegelsesdetektor  
 

 
Slukkeutstyr iht forskrifter.  

 
Iht krav 

 

 

 
 
GENERELLE OPPLYSNINGER: 
 
Utførelse:  Alle arbeider / leveranser skal være ihht. NS 3420 normal utførelse. 
Toleranser:  Alle arbeider / leveranser skal tilfredsstille NS 3420 d.  
Tegninger:  Utstyr og innredninger som er stiplet leveres ikke. 
Betong:  Alle synlige flater støvbindes. 
Himlingshøyder:  Vil kunne variere noe. Ekstra takhøyde i stue. Baderommene har himlinghøyde 2,2 meter. 
Ringeanlegg  Ringeanlegg ved hovedadkomst på bakkeplan, med betjeningsforbindelse til hver leilighet. Leveres med toveis kommunikasjon og fargeskjerm. 
Oppvarming:  Energi til produksjon av varmt vann til forbruk og oppvarming av leilighetene leveres med stor andel fra fornybar energi.  Denne fremskaffes av fjernvarme. 

Varmen leveres til leilighetene som vannbåren gulvvarme i bad og konvektor i stue/kjøkken. Soverom leveres uten oppvarming. Energimåler i hver leilighet. 
Varmtvann:  Fellesanlegg. Måler i hver leilighet.  
Ventilasjonsanlegg:  Balansert ventilasjon som betjener alle rom, eget aggregat i hver leilighet.  
TV/Tele/Bredbånd:  1-2 uttak per leilighet Cat 5. Tilrettelagt for dekoder for TV, inkludert fast grunnpakke.  Det levers minimum 50/50 Mbps bredbånd. Månedlige serviceavgifter 

inkluderes i fellesutgiftene. Tilknytningsavgift og abonnementsavgift må kjøper selv betale. Utbygger inngår avtale med leverandør på vegne av sameiet.  
Dører fellesanlegg:  Skal være i stål eller aluminium, pulverlakkert standard RAL-farge. Dørpumpe ihht forskrift. 
Ytterdører leilighet:  Slett dør, ferdig malt, med listverk og foringer i standard NCS farger. Spikerhull kittes.  
Innvendige dører:  Leveres slette hvite med hvitmalt karm/listverk.  Beslag i børstet stål.  
Vinduer:  Trevinduer med aluminiumsbelegg utvendig. Hvitmalte karmer, foringer og listverk innvendig. Spikerhull kittes. Lukkevindu til alle soverom.  
Listverk og foringer: Gulv- dør- og vinduslist leveres hvitmalt fra fabrikk. Spikerhull blir kittet. Overgang mellom vegg og tak fuges og males uten taklister. 
El. anlegg:  El. Anlegg leveres iht. NEK400-2014. Det leveres el. skap med strømmåler. 
Tørketrommel:  Kun kondenstrommel kan brukes. 
Fasader:  Kombinasjon tegl, puss- og trekledning. Platekledning i svalganger.  
Heis:   Båreheis.  
Søppelhåndtering:  Nedfelte søppelcontainer iht. krav fra Bergen Kommune. Mobilt boss-sug for restavfall.  
Utendørsanlegg / lek: Utføres iht. utendørsplan. 
Sykkelparkering:  Sykkelstativ 
Nøkler:   3 stk nøkler til hver leilighet, som passer til fellesarealer, inngangsdør til leilighet, postkasse og bod. 
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Postkasser:   Plasseres sentralt i inngangspartier.  
Skilting:   Det skal leveres skilt på alle bygg med adresse over hovedinngang, og merking av parkeringsplass for bil.  Etasjemerking utenfor heisene og dører til fellesrom / 

tekniske rom skal merkes. Alle skilt skal ha en enhetlig utforming. 
 
Leveransen er i henhold til TEK 10. 
 
Prosjektet er planlagt iht. reguleringsplan for Paradis Sentrum, plan 60760000, i Bergen kommune. I tillegg til nevnte reguleringsplan vises det til reguleringsplaner for naboeiendommene 
som viser tilgjengelig informasjon om hva som er planlagt for disse. Det er kjøpers plikt å sette seg inn i disse planene og hvordan de påvirker de aktuelle leilighetene i prosjektet. 
 
I nye bygg vil det normalt oppstå sprekker i tapet, maling med mer, ved skjøter og sammenføyninger, pga setninger og uttørking av materialer.  Det påpekes spesielt at sprekker i 
materialoverganger mellom tak/vegg og i hjørner ikke kan kreves utbedret. Leilighetene blir rengjort før overlevering, men kjøper må likevel påregne egen rengjøring ved innflytting. 
 
Leilighetene leveres i en normalt god standard som beskrevet i denne beskrivelsen.  
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V E D T E K T E R 

 

for 

 

Sameiet Paradisalleen, org. nr. 925 166 162  

 

 

Vedtektene er fastsatt utbygger i forbindelse med seksjoneringen av sameiet. 

 

1. Innledende bestemmelser 

 

1-1  Navn og opprettelse 

Sameiets navn er Sameiet Paradisalleen. Sameiet er opprettet ved tinglysing av vedtak om 

seksjonering fra kommunen, tinglyst 24.4.2020. 

 

1-2 Hva sameiet omfatter 

(1) Sameiet er et kombinert sameie som består av 107 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner 

(lokale) og 1 næringsseksjon parkering (for næringslokalene) og 1 næringsseksjon parkering 

(for boligseksjonene) på eiendommen gnr. 13, bnr 127 i Bergen kommune. 

 

(2) Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, og en eller flere tilleggsdeler. Hoveddelen 

består av en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, med egen inngang.  

Seksjonerte tilleggsdeler består av  

• bod 

• private terrasser 

• annet slik som angitt i seksjoneringssøknaden  

 

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

 

(4) Eiendommen er et kombinasjonsbygg, og verken årsmøte eller sameiets styre kan fatte 

beslutninger som på en urimelig og vesentlig måte begrenser eller vanskeliggjør lovlig 

næringsvirksomhet i eiendommens næringsseksjoner eller virksomhet i seksjon 36-57 (Blokk 

A2). 

 

1-3  Sameiebrøk 

 

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

fremgår av seksjoneringssøknaden. 

 

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

evt andre tilleggsarealer er ikke med i hoveddelenes BRA. For næringsseksjon (p-plasser) 

fastsettes en vektet sameierbrøk basert på antall p-plasser som inngår i seksjonen. 
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2.  Rettslig disposisjonsrett  

 

2-1 Rettslig disposisjonsrett 

(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon og kan fritt selge, pantsette og leie ut 

denne med mindre noe annet følger av lov, avtaler eller disse vedtektene. 

 

(2) Ingen kan erverve flere enn to boligseksjoner.  

 

(3) Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med 

korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. 

 

(4) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Det samme 

gjelder ny seksjonseiers/leietakers navn og kontaktinformasjon.  

 

For oversikt over leieforhold i seksjon 36-57 (Blokk A2) skal styret henvende seg til eier av 

seksjon 36-57, Selvaag Utleiebolig AS eller dennes rettsetterfølger. Ved eierskifte betales et 

eierskiftegebyr. 

 

(5) For butikk/forretning (næring) skal gjelde alminnelige åpningstider og tidspunkt for 

varelevering iht. offentlige normer godkjent av Bergen kommune til enhver tid. 

Næringsseksjonen har fortrinnsrett til bruk av utomhusarealer ved forretningsinngangene 

innenfor rammen av sine salgsaktiviteter, begrenset til 4 m fra fasade eller eiendomsgrense. 

Dette må skje på en slik måte at adgangen og adkomst til boligseksjonene ikke hindres.   

 

(6) Nye begrensninger i rettslig disposisjonsrett krever samtykke fra de som berøres. 

 

 

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, med de begrensninger 

som følger av bestemmelser om enerett til bruk til deler av fellesareal jfr vedtektenes pkt 3-2, 

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.  

Fellesarealer utvendig og innvendig skal ha likt estetisk uttrykk, kvalitet og utforming. 

 

Dette gjelder tiltak som: 
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• 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. 

• Eier av næringsseksjon har rett til å skilte og profilere egen næringsvirksomhet i 

normalt omfang ved reklame og markedsføringsutstyr på fasade i tilknytning til 

næringsseksjonen. Fasade til næringsseksjonen defineres som fasadeareal frem til 

tilstøtende seksjoner eller øvrig fellesareal. 

 

Øvrig reklame eller markedsføringsutstyr på resterende fasade skal godkjennes av 

styret. Det forutsettes at eventuelle inngrep har nødvendige offentlige tillatelser og for 

øvrig ikke bryter med fasadens visuelle profil og ikke er til urimelig ulempe for andre 

seksjonseiere. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. 

 

Eier av næringsseksjon er ansvarlig for drift og vedlikehold reklame og 

markedsføringsutstyr på sameiets fasade, og for evt. følgeskader dette medfører.  

 

 

 

Endring av utomhusplanen som anleggelse/utvidelse av plattinger, heller, flytting av 

eksisterende beplanting, nyplanting, oppsetting av gjerder og lignende skal på forhånd 

godkjennes av styret/årsmøtet. Dette gjelder også innenfor tilleggsdel til den enkelte seksjon. 

Styret kan gi bestemmelser om høyde på hekker og annen beplantning også innenfor 

tilleggsdel. 

 

(6) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr som nåværende eller tidligere 

seksjonseier har montert, slik som nevnt i (5) 2. avsnitt, må ved rehabilitering og andre felles 

tiltak på eiendommen, belastes den seksjon installasjonen tilhører. Styret/årsmøtet avgjør 

om remontering skal tillates. 

 

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

offentlige bestemmelser er ikke tillatt. 

 

3-2 Enerett til bruk 

Iht lov om eierseksjoner § 25 6.ledd har næringsseksjon 108-111, boligseksjoner i blokk A2 

seksjon 36-57, boligseksjoner i blokk A1, B og C seksjon 1-35 og 58 -107 vederlagsfri 

evigvarende enerett til å benytte den delen av sameiets fellesareal som er beskrevet under 

og  markert på vedlegg 1  

 

Endring i etablerte evigvarende eneretter krever samtykke fra de seksjonseiere som er 

direkte berørt. 

 

3-2.1 Næringsseksjonene 108-111 har herunder enerett til bruk av følgende arealer: 

  

 • Inngangspartier, oppganger, trappeløp, korridorer, heiser, boder og tekniske rom og 

anlegg som utelukkende betjener næringsseksjonene. 
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3-2.2 Boligseksjoner i blokk A2 seksjon 36-57 har herunder enerett til bruk av følgende 

arealer: 

  

 • Inngangspartier, oppganger, trappeløp, korridorer, heiser, boder og tekniske rom og 

anlegg som utelukkende betjener disse boligseksjonene 

 

3-.2.3 Boligseksjonene i blokk A1, B og C seksjon 1-35 og 58-107 har herunder enerett til 

bruk av følgende arealer: 

 

 • Inngangspartier, oppganger, trappeløp, korridorer, heiser, boder og tekniske rom og 

anlegg som utelukkende betjener disse boligseksjonene 

 

3.2.4 Boligseksjoner i 1-107 har herunder enerett til bruk av følgende arealer: 

  

 • Atrium/indre gårdsrom, boder, tekniske rom og anlegg som betjener boligseksjonene 

 

 

3-3   Ordensregler og dyrehold 

(1) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.  

 

(2) Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke på en urimelig eller unødvendig måte er til skade 

eller ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.  

 

 

4. Parkeringsplasser 

4-1 Organisering 

(1) Sameiet disponerer 90 parkeringsplasser i garasjeanlegg plan U2. P-plassene er 

seksjonert som egen næringsseksjon S 112. P-plassene disponeres av boligseksjonseiere 

og andre som har ervervet ideell eierandel med bruksrett til p-plass fra Utbygger.  

 

I tillegg er det 1 næringsseksjon parkering S 111 som består av 28 p-plasser som eies og 

disponeres av næringsseksjon 111. 

 

(2) Det fremgår av egen liste hvilke plasser som disponeres av de enkelte seksjoner/eiere. 

Listen følger som vedlegg 2 til vedtektene. Ajourhold av liste anses ikke som vedtektsendring 

og kan utføres av styret/forretningsfører. 

 

4-2 Rettslig disposisjonsrett næringsseksjon S 112 

(1)P-plasser som inngår i næringsseksjon 112 er organisert i et eget tingsrettslig sameie: 

Paradisalleen Garasjesameie, hver p-plass utgjør en ideell eierandel i denne, slik at en p- 
plass har eierandel 1/90 av seksjon 112. 

Nærmere bestemmelser om rettigheter og plikter fremgår av vedtektene for Paradisalleen 

Garasjesameie. Styret i Sameiet Paradisalleen er ansvarlig for drift- vedlikehold og 

administrasjon av Paradisalleen Garasjesameie, seksjon 112. 

(2) Bruksrett/eierandel til p-plass kan fritt selges eller overføres til andre. Melding om salg 

eller overføring eller utleie av p-plass skal meldes til styret/forretningsfører.  

(3) Utbygger [Paradis Næringseiendom AS] vil eie og disponere p-plasser og boder som ikke 

er solgt 
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(5) Iht utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og utbygger Paradis Næringseiendom AS, 

datert 4.4.2018 er det avtalt det ved fremtidig utbygging av delfeltene BB1, S6 og S8 kan 

etableres inntil 90 flere parkeringsplasser i garasjeanlegget ved bruk av Multipark eller 

lignende system. Sameiet Paradisalleen plikter å bidra med nødvendige samtykker til 

tinglysning ol. Sameiet Paradisalleen plikter også å bidra praktisk med alt som er nødvendig 

for etablering av Multipark eller tilsvarende system. Nærmere bestemmelser og plikter er 

regulert i Tilleggsavtale til utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Paradis 

Næringseiendom AS, datert 14.3.2018, jfr også tinglyst erklæring av .XX.XX.XXX 

 

Styret står fritt til å endre innbyrdes fordeling av p-plasser ved utvidelse av garasjeanlegget 

 

(6) Styret kan også, når andre særlige grunner tilsier det, foreta ombytting av p-plasser ved å 
endre parkeringsoversikten, vedlegg 1. Styret kan ikke ved slik ombytting endre det antall p-
plasser som rettighetshaverne disponerer.  
 

4-3 Fysisk bruk av parkeringsarealer 

Alle bruksrettshavere til og eiere av p-plass må innrette seg etter bestemmelser fastsatt i 

sameiets vedtekter og husordensregler for bruk av garasjeanlegg og for atkomst til sameiets 

eiendom.  

All ferdsel i sameiets eiendom og i kjørebane og adkomstarealer skal skje hensynsfullt og 
slik at annen ferdsel ikke unødig hindres eller skade unødig forvoldes. Det er ikke tillatt å 
parkere utenfor oppmålte parkeringsplasser. 
 
Parkeringsareal kan kun benyttes som oppstillingsplass for bil/MC, med mindre annen bruk 
er godkjent av styret. 
 

4-4 Drift, vedlikehold og administrasjon 

Sameiet Paradisalleen er ansvarlig for drift og vedlikehold og administrasjon næringsseksjon 

112 og for garasjeanlegget i U1 og U2 med felles adkomst-, kjørebane, port og andre felles 

funksjoner knyttet til anlegget. 

 

4-5 Fordeling kostnader drift og vedlikehold garasjekjeller 

Sameierne som har bruks- eller eiendomsrett til parkeringsplass i næringsseksjon S111 eller 

S112 dekker kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av garasjekjeller. Kostnadene fordeles 

mellom rettighetshaverne med likt beløp pr plass som disponeres, og skal innbetales til 

Sameiet Paradisalleen. 

 

Det samme gjelder blant annet kostnader til: 

 

• snørydding/feiing garasjekjeller 

• rengjøring av garasjekjeller 

• forsikring for garasjen 

• strøm/oppvarming i garasjekjeler 

• sprinkling og ventilasjon i garasjekjeller 

• snømelteanlegg i tilknytning garasjekjeller 

• garasjeport, herunder GSK-Key el. tilsvarende. 

• andre felles utgifter knyttet til drift og vedlikehold og administrasjon av garasjekjeller 

 

Dersom kostnader forbundet med energi mv. som ikke klart kan atskilles eller måles, skal det 
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betales en forholdsmessig andel etter en fordelingsnøkkel basert på nytte eller forbruk. 

 

Næringsseksjon parkering skal dekke alle særskilte kostnader forbundet med at sameiet har 

påtatt seg administrasjonen av drift, vedlikehold, regnskapsførsel og innkreving, jf 4-4. 

 

4-6 Ladepunkt for el-bil og ladbare hybrider 

(1) En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare 

hybrider i tilknytning til en parkeringsplass, eller andre steder som styret anviser. Styret kan 

bare nekte samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.   

 

(2) Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte 

seksjonseier. Strøm til el-bil betales etter målt forbruk der måler er installert, eller ved et 

beløp fastsatt av styret dersom det ikke er egen måler. 

 

4-7 Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne  

(1) Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne 

kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder 

bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret 

bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en 

tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. 

 

(2) Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet 

opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.  

(3) Denne bestemmelsen kan bare endres dersom samtlige seksjonseiere uttrykkelig sier 

seg enige. Kommunen har vetorett mot endring av vedtektsbestemmelsen. Vedtekten må 

registreres i Foretaksregisteret. 

 

5. Vedlikeholdsplikt og erstatningsansvar 

 

5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten 

(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre 

bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. 

Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten og for 

fellesarealer, tekniske rom, bodarealer og anlegg mv. hvor det er gitt rett til enerett til bruk jfr 

vedtektenes § 3-2, og øvrige bestemmelser/avtaler hvor dette er angitt. 

 

(2) Næringsseksjon 108 - 110 (lokaler) har overflatevedlikeholdsplikt for ”sin” fasade i 1. 

etasje, herunder utskifting og vedlikehold av vinduer og dører tilhørende sine seksjoner, og 

bærer selv kostnadene for dette. Tilsvarende er næringsseksjon 108-110 fritatt for 

felleskostnader for overflatevedlikehold av sameiets øvrige fasade og utskifting og 

vedlikehold av dører og vinduer i boligseksjonene.  

 

Næringsseksjon 108-110 (lokale) har ansvar for overflatevedlikehold for utomhusarealer ved 

forretningsinngangene innenfor rammen av sine salgsaktiviteter, begrenset til 4 m fra 

fasade/eiendomsgrense. 

 

Næringsseksjon 108-110 (lokale) skal for egen regning vedlikeholde tekniske anlegg 

installert særskilt for denne, uavhengig av plassering i bygget. 
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Boligseksjonene 36-57 i (Blokk A2) har ansvar for utskifting og vedlikehold av vinduer og 

ytterdører tilhørende sine seksjoner og bærer selv kostnadene for dette. Tilsvarende er 

seksjon 36-57 fritatt for felleskostnader utskifting og vedlikehold av dører i boligseksjonene 

og næringsseksjoner. 

 

(3) Dersom sameiet utfører vedlikehold og utskifting som felles tiltak for fellesarealer, 

tekniske rom, bodarealer og anlegg mv. hvor det er gitt rett til enerett til bruk jfr vedtektenes § 

3-2, skal kostnadene fordeles slik det er angitt i vedtektenes pkt 6. 

 

 

(3) 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 

 

j) individuelle ventilasjonsaggregat i den enkelte boligseksjon.  

 

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

 

(5) 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. 

  

(6) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette 

gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.  

 

(7) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende 

veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner. 

 

(8) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som 

er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk. 

 

(9) 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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(10) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om 

innsekter og skadedyr plikter seksjonseier straks å sende skriftlig varsel til styret.  

 

(11) 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. 

 

(12) 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.og punkt 4-4.  Vedlikeholdsplikten for fellesarealer, tekniske 

rom, bodarealer og anlegg mv. hvor det er gitt rett til enerett til bruk jfr vedtektenes § 3-2, og 

øvrige bestemmelser hvor dette er angitt, ligger på de seksjonseierne som har bruksretten, 

med mindre annet fremkommer av disse vedtekter eller etter avtale.  

 

Hvis en seksjonseier ikke ivaretar sin vedlikeholdsplikt for fellesarealer, tekniske rom, 

bodarealer og anlegg mv. hvor det er gitt rett til enerett til bruk og det mangelfulle 

vedlikeholdet står i fare for å påføre eiendommen skade eller ødeleggelse, kan sameiet 

utføre vedlikeholdet selv. Sameiet kan i slike tilfeller kreve å få sine utgifter dekket av 

seksjonseier. Før sameiet starter slikt vedlikehold, skal seksjonseier varsles i rimelig tid. 

Varsel kan unnlates dersom det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å unnlate å 

varsle  

 

Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når det er nødvendig, og utbedring 

av tilfeldige skader. 

 

(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, 

slik som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer. Sameiet har rett til 

å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe 

for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig 

vedlikehold av vinduer, veranda- og ytterdører til boligene. 

 

(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av sluk, vinduer, veranda- og 

ytterdører til boligene eller reparasjon og utskifting av tak, bjelkelag, bærende 

veggkonstruksjoner, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med 

unntak av varmekabler.  

 

(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og 

kontrollere felles installasjoner. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og 

gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre 

brukere.  

 

(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører 

seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.  



9 

 

 

 

6. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform 

6-1 Felleskostnader 

(1) Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift og vedlikehold som ikke gjelder 

den enkelte bruksenhet eller andre arealer seksjonseier har enerett til å bruke, jfr 

vedtektenes pkt 3-2.  

 

Følgende prinsipper skal være førende ved fordeling av sameiets kostnader:  

 

- Kostnader ved eiendommen skal så langt det er praktisk mulig henføres til 

næringsseksjoner (lokaler) 108-110, boligseksjoner i Blokk A2 seksjon 36-57, 

boligseksjoner i Blokk A1, B C, seksjon 1-35 og 58-107, og næringsseksjoner 

(parkering) seksjon 111 og 112, slik det er angitt i 6-1 (2)-(5) nedenfor.  

- Fordelingen baseres dels på de enkelte seksjoners nytte av tiltakene, dels på 

likedelingsprinsippet, dels etter forbruk og dels etter eierbrøk. 

- Der hvor det er eller bli satt opp målere, foretas fordelingen etter målt forbruk.  

 

Kostnader ved eiendommen som ikke lar seg henføre til eller bekostes direkte av 

seksjonseier iht kostnadsfordelingsprinsipper angitt over skal fordeles mellom seksjonseierne 

etter sameiebrøken med mindre annet følger av disse vedtekter. 

 

(2) Næringsseksjonene 108-110 (lokale) skal dekke følgende kostnader kostnadselementer:  

 
Kostnader til egen andel av kommunale avgifter, drift og vedlikehold av tekniske 
installasjoner, anlegg, innvendige fellesarealer, overflatevedlikehold av «egen fasade» 
utskifting av vinduer og dører i/til næringsseksjonene, avfallshåndtering, service og 
driftsavtaler (eksempelvis brann-, sprinkling-, ventilasjon, og nøkkelsystemer), vakt- og 
alarmtjenester og øvrige anlegg og funksjoner som bare eller i det vesentlige betjener 
næringsseksjonene og øvrige kostnader hvor næringsseksjonene har enerett til bruk, jfr 
vedtektenes pkt 3-2, eller har særskilt vedlikeholdsansvar for, jfr  5-1  
 

(3) Boligseksjoner i blokk A2 seksjon 36-57 skal selv dekke følgende kostnadselementer:  

 
Kostnader til egen andel (etter at næringsseksjonens andel i blokk A2 er trukket fra) av 
kommunale avgifter, drift og vedlikehold av tekniske installasjoner, anlegg, innvendige 
fellesarealer i blokk A2, utskifting av vinduer og dører til boligseksjonene i blokk A2, 
avfallshåndtering, service og driftsavtaler (eksempelvis brann, sprinkling-, ventilasjon og 
nøkkelsystemer, vedlikehold av navneskilt mv.), strøm i «egne» fellesarealer, TV- og 
bredbåndsløsning for seksjon 36-57, vakt- og alarmtjenester, vaktmester- og 
renholdstjenester og øvrige anlegg og funksjoner, herunder heis og boder som bare eller i 
det vesentlige betjener boligseksjoner i blokk A2 og øvrige kostnader hvor seksjonene i 
Blokk A2 har enerett til bruk, jfr vedtektenes pkt 3-2 eller har særskilt vedlikeholdsansvar for 
jfr 5-1.  
 

(4) Boligseksjoner i blokk A1, B, C,  seksjon 1-35 og 58-107 skal selv dekke følgende 

kostnadselementer : 

 
Kostnader til egen andel av kommunale avgifter, drift og vedlikehold av tekniske 
installasjoner, anlegg, innvendige fellesarealer i blokk A1,B,C, utskifting av vinduer og dører 
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til boligseksjonene i Blokk A1, B og C,  avfallshåndtering, service og driftsavtaler 
(eksempelvis brann, sprinkling-, ventilasjon og nøkkelsystemer, vedlikehold av navneskilt 
mv.), strøm i «egne» fellesarealer, vakt- og alarmtjenester og øvrige anlegg og funksjoner, 
herunder heis, tv/bredbånd, takterrasse og boder som bare eller i det vesentlige betjener 
boligseksjoner i blokk A1,B og C, øvrige kostnader hvor seksjonene i Blokk A1, B og C har 
enerett til bruk, jfr vedtektenes pkt 3-2, eller har særskilt vedlikeholdsansvar for.  
Kostnadene skal fordeles etter innbyrdes sameierbrøk. 
 
Kostnader forbundet med kollektivt bredbånd og tv for boligseksjonene 1-34 og 58-107 

fordeles med en lik andel pr. tilknyttet seksjon. 

 

(5) Samtlige boligseksjoner skal dekke følgende kostnader etter innbyrdes sameierbrøk: 

Kostnader til drift og vedlikehold av utvendige trapper, atrium/indre gårdsrom jfr 3-2.4 

Øvrige kostnader med eiendommen som gjelder boligseksjoner i Blokk A2 og Blokk A1 B,C 

som ikke lar seg henføre til Blokk A2 eller Blokk A1, B,C,, iht vedtektenes 6-1 (3) og 6-1 (4)- 

herunder, men ikke begrenset til felles tekniske anlegg og utstyr, felles sprinkling, felles 

brannvarslingsløsninger, og øvrige fellesfunksjoner. 

 

(6) Felleskostnader næringsseksjon parkering 111 og 112 

Kostnader til drift og vedlikehold av parkeringskjeller fordeles mellom rettighetshaverne med 

likt beløp pr p-plass som disponeres, jfr pkt 4-5. 

Parkeringsseksjonene skal ikke dekke andre felleskostnader enn det som er nevnt i 

vedtektenes pkt 4-5. 

 

  

(7) Følgende kostnader skal fordeles etter sameierbrøk for samtlige seksjoner: 

- Generell skadedyrbekjempelse 

- Bygningsforsikring 

- Kostnader til forretningsførsel, revisjon og andre administrasjonskostnader, herunder 

kostnader til telefon, kontordata, trykksaker, porto, bank-/kortgebyr, møtevirksomhet, kurs, 

gaver og andre fremmede tjenester. 

- Honorar til tillitsvalgte, med arbeidsgiveravgift 

- Kostnader tilknyttet øvrig ytre, indre og/eller konstruksjonsmessig vedlikehold av 

eiendommen som ikke er særskilt omtalt i pkt. 6-1 (2-6) herunder bla. alle tak, fasader og 

øvrige bygningskonstruksjoner, felles teknisk anlegg og utstyr, herunder felles sprinkling, 

felles brannvarslingsløsninger, membranløsninger, adkomstveier rundt bebyggelsen og 

øvrige fellesarealer, og øvrige fellesfunksjoner og anlegg, så langt plikten til utføre 

vedlikehold og/eller kostnadsdekning ikke påhviler enkelte seksjonseiere etter disse 

vedtekter.  

 

(8) Kostnader til fjernvarme inngår i felleskostnadene, herunder kostnader til varmt 

tappevann, radiatoranlegg etc. Det er installert individuelle målere for hver eierseksjon. 

Kostnadene fordeles iht. målt forbruk. Det kreves inn et månedlig akontobeløp som avregnes 

iht avtalt periode. Kostnader til fjernvarme som ikke lar seg avregne mot den enkelte 

næringsseksjon eller boligseksjon skal fordeles mellom næringsseksjonene og 

boligseksjonene etter innbyrdes sameierbrøk. 

 

(9) Dersom en seksjonseier driver virksomhet eller iverksetter tiltak som påfører Sameiet 

særlig høye kostnader kan vedkommende sameier pålegges å bære en større del av 
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kostnadene enn fordelingen i denne bestemmelse skulle tilsi. Slik endring kan fastsettes av 

årsmøtet med 2/3 flertall. 

 

(10) Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den 

enkelte bruksenhet.  

 

(11) Dersom de seksjonseierne som berøres, uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene 

fastsettes en annen fordeling enn den som følger av 6-1. 

 

(12) Enhver fordeling som utføres i strid med denne bestemmelse er ugyldig. 

 

(13) Ved kostnadsfordeling iht prinsippene angitt i vedtektenes  pkt 6-1 skal det av sameiet 

føres avdeligsregnskap med spesifisert fordeling av kostnader innad i sameiet. 
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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 for boligseksjonene 1-34 og 57-107 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.  

 

(3) For næringsseksjon(lokaler) 108-110 og boligseksjoner i Blokk A2 seksjon 36-57, skal det 

foretas årlig avregning iht avdelingsregnskap, jfr 6-1 (13). Med mindre det avtales annet skal 

det foretas nullregnskap for næringsseksjon 108 -110 og boligseksjoner i Blokk A2 seksjon 

36-57. Resultat av avdelingsregnskap for boligseksjoner i Blokk A2 seksjon 36-57 skal 

godkjennes av eier av seksjon 36-57 før avregning foretas.  

 

Dersom den årlige avregningen avdekker at en seksjonseier har innbetalt for lite faktureres 

dette særskilt. I motsatt fall blir tilgodehavende beløp godskrevet 

kundespesifikasjon(reskontro) og kommer til fradrag ved neste akontoinnbetaling fra 

seksjonseier eller tilgodehavende beløp utbetales. 

 

For boligseksjon 1-35 og 58-107 skal resultat av avdeligsregnskap videreføres over 

balansen, med mindre årsmøtet beslutter noe annet.  

 

Denne bestemmelse kan bare endres dersom de seksjonseiere som berøres sier seg 

uttrykkelig enige.   

 

 

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. Ved evt. mislighold fra bruker/leietaker av 

seksjon/bruksenhet seksjon 36-57  Blokk A2, skal styret først påtale misligholdet til eier. 
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7-2 Pålegg om salg av seksjonen 

Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan 

styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 38. Advarselen skal 

opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. 

 

7-3 Pålegg om fravikelse av bruksenheten (utkastelse) 

Hvis seksjonseierens eller brukerens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig 

forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens eller brukerens oppførsel er til alvorlig 

plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av 

seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf. eierseksjonsloven § 

39.  

 

 

8.  Styret og dets vedtak 

 

8-1 Styret – Sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag 

 (1) Sameiet skal ha et styre. Styret skal bestå av en leder og to til fire medlemmer. Det kan 

velges varamedlemmer. Varamedlemmer kan være personlig. Styret bør bestå av 

representanter fra de ulike eierinteresser i sameiet.  

 

(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. 

 

(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. 
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8-3 Styrets oppgaver 

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

sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.  

 

8-4 Styrets beslutningsmyndighet 

(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. 

Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke 

annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle. 

(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen 

seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 

 

8-5 Inhabilitet 

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 

medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk 

særinteresse i. 

 

8-6 Styrets representasjonsadgang og ansvar 

(1) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i 

saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter også å 

gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers 

angår fellesareal og fast eiendom.  

(2) Styret kan også gjøre gjeldende krav seksjonseiere har mot utbyggeren dersom kravet 

knytter seg til mangler ved fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.  

(3) 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 
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varselet kan aldri være kortere enn tre dager. Innkallingen skal samtidig sendes til 

forretningsfører. 

 

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

 

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne 

behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels 

flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.  

 

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i 

innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 9-2 (1). 

 

9-4 Saker årsmøtet skal behandle  

(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet. 

 

(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet: 

• behandle styrets årsrapport   

• behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår  

• velge styremedlemmer  

• behandle vederlag til styret 

 

(3) Årsberetning, 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 stedet 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. 
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(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 regnes flertallet etter sameierbrøk. 

 

(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, 
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besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg 

økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de 

årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på 

årsmøtet. 

 

(2) Hvis tiltakene fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte 

seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket 

besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige. 

 

9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere  

(1) Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg 

enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om 

 

a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen 

b) oppløsning av sameiet 

c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter 

d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av 

størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk 

ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere. 

 

9-11 Inhabilitet 

Ingen kan delta i en avstemning om 

 

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående 

b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet 

c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i 

saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser 

d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller 

ens nærstående. 

 

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

 

 

10 Forretningsfører, regnskap, revisjon og forsikring 

 

10-1 Forretningsfører 

Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i 

samsvar med eierseksjonsloven § 61. 

 

10-2 Regnskap og revisjon 

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.  

Regnskapet skal revideres av en revisor valgt av årsmøtet. Revisor tjenestegjør inntil annen 

revisor blir valgt. 

 

10-3 Forsikring 

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

forsikringsselskap. Forsikringen skal også omfatte huseieransvarsforsikring, 

styreansvarsforsikring og rettshjelpsforsikring. Innboforsikring er den enkelte sameier selv 

ansvarlig for å tegne 
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(2) Selv om sameiets forsikring brukes, skal styret pålegge seksjonseier å betale 

egenandelen dersom skadeårsaken ligger innenfor seksjonseiers ansvar. 

  

 

11 Diverse opplysninger 

 

11-1 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.  

 

11-2 Generelle plikter 

Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av kommunens 

seksjoneringsvedtak, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt eventuelle ordensregler 

fastsatt av årsmøtet. Dersom ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i 

eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr 65. 

 

11-4 Bortfall av bestemmelser om enerett til bruk og særskilte bestemmelser om 

kostnadsfordeling vedr. Blokk A2, seksjon 36-57 

 

For boligseksjoner i blokk A2 seksjon 36-57 bortfaller bestemmelser om enerett til bruk og 

særskilte bestemmelser om kostnadsfordeling, vedlikehold  mv i disse vedtekter dersom 

nåværende eier « Selvaag Utleieboliger AS» eller dennes rettsetterfølger i fremtiden selger 

eller overfører  seksjonene 36-57  enkeltvis til individuelle kjøpere, og disse ikke oppretter 

eget driftsstyre el. for ivaretakelse av Blokk A2’s rettigheter og plikter etter disse vedtekter.  

 

Samtlige seksjonseiere er forpliktet til å medvirke til nødvendige vedtektsendringer i den 

forbindelse. 



Årsmøte 2021

Sameiet Paradisalleen

Digitalt årsmøte avholdes 21. april - 24. april 2021



Digital avstemning
Velkommen til årsmøte i Sameiet Paradisalleen. Avstemningen åpner 21. april kl. 12:00 
og lukker 24. april kl. 12:00. Du kan f inne det digitale møtet på følgende adresse:

https://vibbo.no/6796

Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet.

Saker til behandling

1. Godkjenning av møteinnkallingen

2. Valg av protokollvitner

3. Årsrapport og årsregnskap

4. Fastsettelse av honorarer

5. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,
Styret i Sameiet Paradisalleen

Arne Opheim

Claus Andreas Gundersen

Jeron Joseph

Maren Kartvedt

May Elin Sola
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Sak 1

Godkjenning av møteinnkallingen

Forslag fremmet av: Styret
Krav til f lertall: Alminnelig (50%)

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak 
Møteinnkallingen godkjennes
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Sak 2

Valg av protokollvitner

Forslag fremmet av: Styret
Krav til f lertall: Alminnelig (50%)

Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.

Styrets innstilling
Styret foreslår Sharooz Lahooti og Olav Løkkebø til å signere protokoll.

Forslag til vedtak 
Shahrooz Lahooti og Olav Løkkebø velges.
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Sak 3

Årsrapport og årsregnskap

Forslag fremmet av: Styret
Krav til f lertall: Alminnelig (50%)

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 

Forslag til vedtak 
Årsrapport og årsregnskap godkjennes.  Årets resultat overføres til egenkapital.

Vedlegg

1. 6796 ÅRSRAPPORT FOR 2020.pdf
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ÅRSRAPPORT FOR 2020 

 

Tillitsvalgte 

Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: 
 

Styret 
Leder  Arne Opheim   Jacob Kjødes Veg 2 E 

Styremedlem  Claus Andreas Gundersen   Nesttunhalsen 11 B 

Styremedlem  Jeron Joseph   Jacob Kjødes Veg 2 E 

Styremedlem  Maren Kartvedt   Leirvikveien 67 I 
Styremedlem  May Elin Sola   Austre Håbakken 18 

 

Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 2 kvinner. Sameiet sørger for at det 
ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 

Generelle opplysninger om Sameiet Paradisalleen 

Sameiet består av 110 seksjoner.   
Sameiet Paradisalleen er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 925166162, og ligger i BERGEN kommune med følgende 
adresse: 
  
 

Gårds- og bruksnummer :  
13                   127     
 

Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk 
av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.  
 

Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
 

Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, og tilstreber et godt arbeidsmiljø. 
Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.  
 

Sameiet Paradisalleen har Ingen ansatte. 
 

Forretningsførsel og revisjon 

Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. 
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. 
Sameiets revisor er Revisorgruppen Hordaland. 
 

Styrets arbeid 
Styret har gjennomført 9 styremøter siden styret ble opprettet. 5 av disse har blitt 
utført som Teams-møter. I et par av tilfellene har en eller to deltatt digitalt.  

Situasjonen har uten tvil vært spesiell dette året, delvis på grunn av Covid-19, men 
også på grunn av at dette har vært et år der svært mange parter har vært involvert i 
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byggeprosessen, og nye aktører har kommet inn i oppfølginga av den videre drifta av 
sameiet.  

Saker styret har jobbet med er alt fra oppretting av bankkontoer, inngåelse av mange 
kontrakter, flere overtakinger av bygga i sameiet, parkering, ordensregler, tekniske 
utfordringer, til det å prøve holde kontakt med de mange beboerne som har spørsmål 
til, eller ønsker hjelp av styret.  

Mye arbeid står att, men styret opplever at vi har fått et fysisk godt bofellesskap som 
er et godt utgangspunkt for også et miljømessig godt fellesskap. Dette gjør seg ikke 
selv. Her må vi alle sammen bidra aktivt.  

Berre to av styrets medlemmer har hatt botilknytning til Paradisalleen, noe som ikke 
er ønskelig. Det har likevel fungert bra ettersom mye av samarbeidet har skjedd 
digitalt, og alle har vært sterkt motiverte for å få ting på plass til beste for beboerne. 

KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2020 

 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske 
utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2021. 
 

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 er satt opp 
under denne forutsetning. 
 

Inntekter 
Driftsinntekter i 2020 var til sammen kr 1.138.550. 
Andre inntekter består i hovedsak av oppstartkapital. 
 

Kostnader 

Driftskostnadene i 2020 var til sammen kr 283.286. 
 

Resultat  
Årets resultat på kr 854.663 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til. 
 

Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2020.  
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra 
omløpsmidler og viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2020 var kr 
854.663  
 

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2021 

 

Til orientering for årsmøtet fremkommer budsjettet for 2021 i kolonnen til høyre i 
resultatregnskapet. 
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Revisorgruppen 

Hordaland AS 

Nøstegaten 56, 

N-5011 Bergen 

Tlf.: +47 55 21 07 80 

 

Avdeling Kvam: 

Sandvenvegen 40, 

N-5600 Norheimsund 

Tlf.: +47 56 55 00 70 

 

E-post: 

hordaland@rg.no 

 

Foretaksregisteret 

NO 987 547 502 MVA 

Bank 8580.14.20880 

 

www.rg.no 

 

Statsautoriserte 

revisorer 

 

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper. 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
Til årsmøtet i Sameiet Paradisalleen 
 
 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2020 

Konklusjon 

Vi har revidert Sameiet Paradisalleen sitt årsregnskap som viser et overskudd på           
kroner 854 663. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
og gir et rettvisende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets 
resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens 
regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av sameiet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning 
er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

 

Øvrig informasjon  

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsrapport og 
budsjett, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer 
ikke den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon 
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde 
konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner 
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
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Statsautoriserte 

revisorer 

 

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 
avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar 
med lov og god bokføringsskikk i Norge.  

 
 Bergen, 24. mars 2021 

 

 
Revisorgruppen Hordaland AS 
 
 
 
Roger Sleire 
Statsautorisert revisor 
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SAMEIET PARADISALLEEN 

ORG.NR. 925 166 162, KUNDENR. 6796 

        
RESULTATREGNSKAP 

Fra stiftelsesdato 24.04.2020 - 31.12.2020 

        

        

   Note Regnskap  Budsjett Budsjett 

    2020  2020 2021 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 899 665  4 264 000 4 264 000 

Andre inntekter  3 238 885  0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   1 138 550   4 264 000 4 264 000 

        
DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader   0  -17 000 -17 000 

Styrehonorar   0  -119 999 -119 999 

Revisjonshonorar   0  -18 479 -18 479 

Forretningsførerhonorar  -48 750  -159 950 -159 950 

Konsulenthonorar   0  -29 951 -29 951 

Drift og vedlikehold  4 -46 541  -953 600 -953 600 

Forsikringer   -113 873  -320 000 -320 000 

Kommunale avgifter   0  -22 000 -22 000 

Energi/fyring   -5 348  -1 551 288 -1 551 288 

TV-anlegg/bredbånd   -31 294  -127 116 -127 116 

Andre driftskostnader  5 -37 480  -635 572 -635 572 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -283 286   -3 954 955 -3 954 955 

        
DRIFTSRESULTAT     855 264   309 045 309 045 

        
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  6 5  -2 937 -2 937 

Finanskostnader  7 -606  0 0 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -601   -2 937 -2 937 

        
ÅRSRESULTAT     854 663   306 108 306 108 

        
Overføringer: 

Til opptjent egenkapital  854 663    
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SAMEIET PARADISALLEEN 

ORG.NR. 925 166 162, KUNDENR. 6796 

        
BALANSE 

    Note  2020  
EIENDELER 

        
OMLØPSMIDLER 

Restanser på felleskostnader    140 635  
Kundefordringer     88 840  
Forskuddsbetalte kostnader    181 445  
Andre kortsiktige fordringer  8  48 885  
Driftskonto OBOS-banken    723 245  
Sparekonto OBOS-banken    25 005  
SUM OMLØPSMIDLER       1 208 055   

        
SUM EIENDELER         1 208 055   

        
EGENKAPITAL OG GJELD 

        
EGENKAPITAL 

        
Opptjent egenkapital Blokk A1    806 218  
Opptjent egenkapital Blokk A2    36 282  
Opptjent egenkapital Garasje bolig   12 163  
SUM EGENKAPITAL       854 663   

        
GJELD 

KORTSIKTIG GJELD 

Forskuddsbetalte felleskostnader    39 236  
Leverandørgjeld     109 710  
Energiavregning   9  137 844  
Annen kortsiktig gjeld   10  66 601  
SUM KORTSIKTIG GJELD       353 392   

        
SUM EGENKAPITAL OG GJELD     1 208 055   

        
Pantstillelse     0  
Garantiansvar     0  

        
Bergen, __.__.2021 

Styret i Sameiet Paradisalleen 

      
Arne Opheim/S/  Claus Andreas Gundersen/S/ Jeron Joseph/S/ 

Styrets leder 

   Maren Kartvedt/S/ May Elin Sola/S/ 
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NOTE: 1 

REGNSKAPSPRINSIPPER 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god 

regnskapsskikk for små foretak. 

 
INNTEKTER 

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet. 

 
HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. 

Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes 

til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 

etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til 

virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld 

balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler 

balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. 

 
FORDRINGER 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for 

avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger 

av de enkelte fordringene. 

 
ANSATTE 

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet 

er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk 

tjenestepensjon. Det har heller ikke vært utbetalt styrehonorar. 

        
NOTE: 2 

INNKREVDE FELLESKOSTNADER 

Felleskostnader Blokk A1     776 609 

Felleskostnader Blokk A2     55 742 

Altibox  Blokk A1     31 500 

Garasje Bolig      30 420 

Altibox  Blokk A2     7 194 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     901 465 

        
REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD 

Garasje Bolig      -1 800 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     899 665 

        
NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Næring       48 885 

Oppstarts kapital      190 000 

SUM ANDRE INNTEKTER         238 885 
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NOTE: 4 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Drift/vedlikehold heisanlegg     -41 316 

Drift/vedlikehold brannsikring     -5 225 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -46 541 

        
NOTE: 5 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Vaktmestertjenester      -9 610 

Renhold ved firmaer      -23 250 

Andre kontorkostnader     -2 250 

Bank- og kortgebyr      -2 370 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER       -37 480 

        
NOTE: 6 

FINANSINNTEKTER 

Renter av sparekonto i OBOS-banken    5 

SUM FINANSINNTEKTER         5 

        
NOTE: 7 

FINANSKOSTNADER 

Renter på leverandørgjeld     -606 

SUM FINANSKOSTNADER         -606 

        
NOTE: 8 

ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Garasje Næring      3 254 

Næring       45 631 

SUM ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER     48 885 
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NOTE: 9 

ENERGIAVREGNING 

INNTEKTER 

Forskuddsinnbetalinger (a konto)     -313 018 

SUM INNTEKTER           -313 018 

 
KOSTNADER 

Fjernvarme      175 174 

SUM KOSTNADER           175 174 

 

 
SUM ENERGIAVREGNING         -137 844 

 
Oppstillingen ovenfor viser hvilke energikostnader som avregnes etter hver enkeltes forbruk. 

For å dekke de løpende kostnadene, krever selskapet inn et forskuddsbeløp fra hver enkelt. 

På fastsatte frister, blir deretter inntektene avregnet mot kostnadene. For lite innbetalt blir 

krevd inn, og for mye innbetalt blir tilbakebetalt. På den måten betaler hver enkelt kun for 

sitt eget forbruk. 

 
Ettersom disse inntektene og kostnadene avregnes etter hver enkeltes forbruk, blir de 
bokført i  

balansen, og ikke via resultatregnskapet. De påvirker derfor likviditeten, og ikke resultatet. 

        
NOTE: 10 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Påløpte kostnader      -66 601 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD       -66 601 
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Annen informasjon om sameiet 
 
 

Vaktmester 

Sameiet har inngått avtale med Newsec Basale A/S. Selskapet skal gjennom 
vaktmester/driftspersonell være oppdragsgivers representant på eiendommen, og 
skal forestå tilsyn/representasjon samt ivaretakelse av oppdragsgivers interesse med 
de intervaller som følger av inngått avtale. Arbeidsoppgavene vil bli utført innenfor en 
tidsramme på 5 timer/uke. 
 

Bygg A2 har egen vaktmester. 
 

Parkering 

Sameiet disponerer i dag ingen gjesteparkeringsplasser utover de 
parkeringsplassene i garasjeanlegget som hver enkelt beboer eier. 
 

Nøkler 
Ekstra nøkler kan bestilles hos Lockit. Styret sin kontaktperson har vært Jeron 
Joseph. 
 
Forsikring 

Sameiets eiendommer er forsikret i TRYG FORSIKRING med polisenummer 
4022947. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også 
veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte 
bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense 
skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes 
til forsikringsavdelingen i OBOS Eiendomsforvaltning AS på telefon 22868398, eller 
e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til 
forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at 
kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. 
 

Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av 
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. 
Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og 
løsøre. 
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Sak 4

Fastsettelse av honorarer

Forslag fremmet av: Styret
Krav til f lertall: Alminnelig (50%)

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 155.000,- som styret selv fordeler.

Forslag til vedtak 
Styrets godtgjørelse settes til  kr 155.000,- som styret selv fordeler.
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Sak 5

Valg av tillitsvalgte
Det skal velges  styreleder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Styreleder og styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år.

Innstilling
Valkomiteen har bestått av: Stig Solstad og Arne Opheim

I oppsettet av nytt styre har det blitt teke omsyn til vedtektene for Sameiget som seier 
at styremedlemar blir valt for 2 år. Av praktiske grunnar har styreleiar Arne Opheim og 
May Elin Sola trekt seg frå styret, noko som medfører at to nye kandidatar vil kunne tiltre 
styret. 

May Elin Sola representerer i dag næring, og valkomiteen meiner, i tråd med vedtektene, 
at næring bør vere representert i styret, noko som utan tvil vil vere tenleg for styret sitt 
arbeid. 

Valkomitéen foreslår også at det blir valt to vararepresentantar til styret. Etter vedtektene 
skal desse bli valt for eitt år. Det blir ikkje lagt opp til personlege vara. 

Følgjande styremedlem set då vidare for eitt år, og er soleis ikkje på val: Jeron Joseph, 
Maren Kartvedt og Claus Gundersen. Valkomiteen har innstilt Jeron Joseph som ny 
styreleiar etter Arne Opheim slik at det må også velges et styremedlem for Jeron Joseph. 
Ingen andre har bede om å ta på seg vervet som styreleiar.

Med dette som bakgrunn vil valkomiteen føreslå følgjande oppsett for nytt styre 

Styreleiar:        På val            2 år

Styremedlem: Maren Kartvedt   1 år

Styremedlem: Claus Gundersen  1 år

Styremedlem: På val            2 år

Styremedlem: På val            2 år

Varamedlem: På val            1 år

Varamedlem: På val            1 år

Kandidatar som har sagt seg positive til å stille til val:

Styreleiar: Jeron Joseph

Stryremedlem/varamedlem:

• Shahrooz Lahooti

• Astrid Skaali Volden

• Thomas Langli (næring)

• Gro Stenerud
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• Mirza Mujic

For valkomiteen

Arne Opheim  Stig Solstad

Roller og kandidater

Valg av 1 Styreleder Velges for 2 år

Jeron Joseph
 

Valg av 2 Styremedlem Velges for 2 år

Shahrooz Lahooti
Mitt navn er Shahrooz Lahooti. Jeg er 44 år, bor i B-blokken. Jeg er utdannet 
byggingeniør med videre utdanning innenfor brannsikring. Jeg har jobbet som brann, 
og overingeniør i Bergen brannvesen i mange år. Idag jobber jeg i 110vest ( fremdeles 
Bergen brannvesen). 110vest er nødalarmeringsentral i brannvesenet.
Fra jeg f lyttet inn i sameiet, har jeg i samarbeid med styret og tatt for meg det 
branntekniske i Paradisalleen.

Jeg ønsker å være med i styret for å kunne gjøre en innsats for fellesskapet, samt ta tak 
i de branntekniske utfordringene.

Thomas Langli
Jeg er eiendomsforvalter for Midgard Gruppen, eier av næringsseksjonene i 
Paradisalleen. 

Jeg er utdannet siviløkonom og har 10 års erfaring fra ulike felt innen eiendom.

Mirza Mujic
Mitt navn er Mirza Mujic og jeg er 32 år gammel, født i Mostar i Bosnia-Hercegovina og 
vokst opp i Kristiansund og Bergen. Jeg bor i B-bygget i Paradisalleen og trives veldig 
godt her. Jeg jobber for tiden som programkoordinator for profesjonsstudiet i psykologi 
ved Universitetet i Bergen, i tillegg har jeg en bijobb ved Bergen kommune innen kontor 
for skjenkesaker. 

Av tidligere erfaring har jeg sittet 2 år i styret for Sameiet Rosenbergsgaten 23. 
Oppgavene mine var alt fra gjennomgang av brann og sprinkleranlegg til sjekk 
av luftf ilter og en rekke arbeid som omhandlet administrering og oppfølging av 
leverandører til Sameiet, samt kommunikasjon med beboere i Sameiet.  

Med det så ønsker jeg også her i Paradisalleen å bidra til et godt og viktig arbeid for 
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fellesskapet, og sørge for at alt er på stell. 

Gro Stenerund
Jeg bor i B2, er 62 år, er ansatt på universitetet i Bergen. Jeg har bodd her siden august 
og trives veldig godt. Jeg ønsker å videreutvikle et godt miljø i Paradisalleen.

Astrid Skaali Wolden
Jeg bor i 2B, er nesten 66 år og hadde min siste arbeidsdag som lønnsmottaker 
31.3.2021. Har erfaring fra ledelse og styrearbeid. Har vært leder for et fagstyre i Finans 
Norge, og medlem av kommersielt styre i Vesta Forsikring (nå Tryg). Jeg har også vært 
hovedtillitsvalgt i samme selskap før jeg i en rekke år var leder for ulike områder i Tryg, 
med norsk eller nordisk ansvar. De siste årene har jeg vært fagsjef Privat og arbeidet med 
ulike utviklingsprosjekter. 
Ønsker å bidra til beste for fellesskapet.

Valg av 2 Varamedlem Velges for 1 år

Shahrooz Lahooti
Mitt navn er Shahrooz Lahooti. Jeg er 44 år, bor i B-blokken. Jeg er utdannet 
byggingeniør med videre utdanning innenfor brannsikring. Jeg har jobbet som brann, 
og overingeniør i Bergen brannvesen i mange år. Idag jobber jeg i 110vest ( fremdeles 
Bergen brannvesen). 110vest er nødalarmeringsentral i brannvesenet.
Fra jeg f lyttet inn i sameiet, har jeg i samarbeid med styret og tatt for meg det 
branntekniske i Paradisalleen.

Jeg ønsker å være med i styret for å kunne gjøre en innsats for fellesskapet, samt ta tak 
i de branntekniske utfordringene.

Thomas Langli
Jeg er eiendomsforvalter for Midgard Gruppen, eier av næringsseksjonene i 
Paradisalleen. 

Jeg er utdannet siviløkonom og har 10 års erfaring fra ulike felt innen eiendom.

Mirza Mujic
Mitt navn er Mirza Mujic og jeg er 32 år gammel, født i Mostar i Bosnia-Hercegovina og 
vokst opp i Kristiansund og Bergen. Jeg bor i B-bygget i Paradisalleen og trives veldig 
godt her. Jeg jobber for tiden som programkoordinator for profesjonsstudiet i psykologi 
ved Universitetet i Bergen, i tillegg har jeg en bijobb ved Bergen kommune innen kontor 
for skjenkesaker. 

Av tidligere erfaring har jeg sittet 2 år i styret for Sameiet Rosenbergsgaten 23. 
Oppgavene mine var alt fra gjennomgang av brann og sprinkleranlegg til sjekk 
av luftf ilter og en rekke arbeid som omhandlet administrering og oppfølging av 
leverandører til Sameiet, samt kommunikasjon med beboere i Sameiet.  
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Med det så ønsker jeg også her i Paradisalleen å bidra til et godt og viktig arbeid for 
fellesskapet, og sørge for at alt er på stell. 

Gro Stenerund
Jeg bor i B2, er 62 år, er ansatt på universitetet i Bergen. Jeg har bodd her siden august 
og trives veldig godt. Jeg ønsker å videreutvikle et godt miljø i Paradisalleen.

Astrid Skaali Wolden
Jeg bor i 2B, er nesten 66 år og hadde min siste arbeidsdag som lønnsmottaker 
31.3.2021. Har erfaring fra ledelse og styrearbeid. Har vært leder for et fagstyre i Finans 
Norge, og medlem av kommersielt styre i Vesta Forsikring (nå Tryg). Jeg har også vært 
hovedtillitsvalgt i samme selskap før jeg i en rekke år var leder for ulike områder i Tryg, 
med norsk eller nordisk ansvar. De siste årene har jeg vært fagsjef Privat og arbeidet med 
ulike utviklingsprosjekter. 
Ønsker å bidra til beste for fellesskapet.
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Styrets oppgaver
Det årlige årsmøtet velger styreleder, styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer. 
Kun myndige personer kan være styremedlemmer.

Styrets oppgaver er å;

 •  Representere selskapet utad og lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i 
årsmøtet

 •  Tref fe vedtak i alle saker, med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtekter 
er f lyttet til årsmøtet

 •  Godkjenne fakturaer til betaling

 •  Vedta budsjett og sørge for forsvarlig drift

 •  Foreta nødvendige regulering av felleskostnader

 •  Tref fe beslutning om bruk av midler til vedlikehold, bomiljøtiltak og andre driftsoppgaver

 •  Forvalte og vedlikeholde selskapets fellesarealer og bygningsmasse

 •  Inngå driftsavtaler

 •  Godkjenne nye eiere og eventuelt behandle søknader om bruksoverlating/utleie

 •  Påse at vedtekter og husordensregler overholdes

 •  Behandle klagesaker

 •  Ivareta henvendelser fra beboere

 •  Sørge for at styremøter avholdes så ofte som nødvendig, og at det føres protokoll fra 
styremøtene

 •  Ivareta selskapets HMS-ansvar og brannsikkerhet

Oversikten gjelder ordinære borettslag og eierseksjonssameier. Bestemmelser i det 
enkelte selskaps vedtekter kan avvike fra oversikten.
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Forretningsførers oppgaver
OBOS er i henhold til kontrakt selskapets forretningsfører. De viktigste oppgavene er:

Innkreving av felleskostnader

 •  Ef fektiv innkreving og kontroll av innbetalinger, oppfølging og inkasso

Regnskap og økonomistyring

 •  Løpende regnskapsførsel og utarbeide årsregnskap

 •  Oversende nødvendige oppgaver til myndighetene

 •  Utarbeide forslag til likviditetsbudsjett og økonomiske rapporter

Eierskifter og leilighetsopplysninger

 •  Registrere eierskifte av leiligheter, parkeringsplasser og lignende

 •  Oppgi leilighetsopplysninger til meglere, banker, takstmenn etc.

 •  Ivareta eventuell forkjøpsrett

Forvaltning og andre rådgivningstjenester

 •  Bistand til styret i forbindelse med generalforsamling/årsmøte

 •  Oppfølging av vedtak i styremøter/generalforsamling/årsmøte

 •  Rådgivning innen regnskap, økonomi, jus, forsikring, lån og sparing, teknisk forvaltning 
og drift
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OBOS Eiendoms-  
forvaltning AS

Hammersborg torg 1  
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 02333 
www.obos.no
E-post: oef@obos.no

Ta vare på dette heftet, du kan få  
bruk for det senere, f.eks ved salg  
av boligen.



Protokoll til årsmøte  2021 for Sameiet Paradisalleen
Organisasjonsnummer: 925166162
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 21. april kl. 12:00 til 24. april kl. 12:00.

Antall stemmeberettigede som deltok: 80.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Vedtak
Møteinnkallingen godkjennes

Antall stemmer for vedtak: 76
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

2. Valg av protokollvitner
Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.

Styrets innstilling
Styret foreslår Sharooz Lahooti og Olav Løkkebø til å signere protokoll.

Vedtak
Shahrooz Lahooti og Olav Løkkebø velges.

Antall stemmer for vedtak: 75
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

3. Årsrapport og årsregnskap
a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 

Vedtak
Årsrapport og årsregnskap godkjennes.  Årets resultat overføres til egenkapital.

Antall stemmer for vedtak: 70
Antall stemmer mot: 2
Antall blanke stemmer: 8
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

4. Fastsettelse av honorarer

 



Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 155.000,- som styret selv fordeler.

Vedtak
Styrets godtgjørelse settes til  kr 155.000,- som styret selv fordeler.

Antall stemmer for vedtak: 71
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 8
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

5. Valg av tillitsvalgte
Det skal velges  styreleder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Styreleder og styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år.

Innstilling
Valkomiteen har bestått av: Stig Solstad og Arne Opheim

I oppsettet av nytt styre har det blitt teke omsyn til vedtektene for Sameiget som seier 
at styremedlemar blir valt for 2 år. Av praktiske grunnar har styreleiar Arne Opheim og 
May Elin Sola trekt seg frå styret, noko som medfører at to nye kandidatar vil kunne tiltre 
styret. 

May Elin Sola representerer i dag næring, og valkomiteen meiner, i tråd med vedtektene, 
at næring bør vere representert i styret, noko som utan tvil vil vere tenleg for styret sitt 
arbeid. 

Valkomitéen foreslår også at det blir valt to vararepresentantar til styret. Etter vedtektene 
skal desse bli valt for eitt år. Det blir ikkje lagt opp til personlege vara. 

Følgjande styremedlem set då vidare for eitt år, og er soleis ikkje på val: Jeron Joseph, 
Maren Kartvedt og Claus Gundersen. Valkomiteen har innstilt Jeron Joseph som ny 
styreleiar etter Arne Opheim slik at det må også velges et styremedlem for Jeron Joseph. 
Ingen andre har bede om å ta på seg vervet som styreleiar.

Med dette som bakgrunn vil valkomiteen føreslå følgjande oppsett for nytt styre 

Styreleiar:        På val            2 år

Styremedlem: Maren Kartvedt   1 år

Styremedlem: Claus Gundersen  1 år

Styremedlem: På val            2 år

Styremedlem: På val            2 år

Varamedlem: På val            1 år

Varamedlem: På val            1 år

Kandidatar som har sagt seg positive til å stille til val:

 



Styreleiar: Jeron Joseph

Stryremedlem/varamedlem:

• Shahrooz Lahooti

• Astrid Skaali Volden

• Thomas Langli (næring)

• Gro Stenerud

• Mirza Mujic

For valkomiteen

Arne Opheim  Stig Solstad

Styreleder (2 år)
Følgende ble valgt:
Jeron Joseph (34 stemmer)

Følgende stilte til valg:
Jeron Joseph

Styremedlem (2 år)
Følgende ble valgt:
Shahrooz Lahooti (48 stemmer)
Thomas Langli (59 stemmer)

Følgende stilte til valg:
Shahrooz Lahooti
Thomas Langli
Mirza Mujic
Gro Stenerund
Astrid Skaali Wolden

Varamedlem (1 år) 
Følgende ble valgt: 
Mirza Mujic (17 stemmer) 
Astrid Skaali Wolden (21 stemmer) 

Følgende stilte til valg: 
Shahrooz Lahooti 
Thomas Langli 
Mirza Mujic 
Gro Stenerund 
Astrid Skaali Wolden 
 
Signering av protokoll: 24.04.2021 
 
Møteleder: Arne Opheim /S/ 
 
Protokollvitne: Sharooz Lahooti /S/ 
Protokollvitne: Olav Løkkebø /S/ 
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PLANINFORMASJON 

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling 
Plan- og bygningsetaten 

 
Planinformasjon for gnr/bnr 13/127 
Utlistet 14.10.2021 

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 

258663186 Grunneiendom 0 Ja 5135,5 m 2 Sikker - Ja 

 

https://www.arealplaner.no/bergen4601/nki?funksjon=VisPlanerForEiendom&gaardsnummer=13&bruksnummer=127&festenummer=0&kommunenummer=4601
http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/search/msearch.asp?gnr=13%26bnr=127
http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/search/msearch.asp?gnr=13%26bnr=127
http://www.seeiendom.no/services/Matrikkel.svc/GetDetailPage?type=property&knr=4601&gnr=13&bnr=127&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 

60760000 34 FANA. GNR 13 MFL., 
PARADIS 

3 - Endelig vedtatt 
arealplan 

19.11.2014 201622175 100,0 % 

 

Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen) 
PlanID  Reguleringsformål Dekningsgrad 

60760000 1130 - Sentrumsformål 100,0 % 

60760000 2012 - Gate med fortau < 0,1 % (0,0 m²) 

60760000 2015 - Gang- sykkelveg < 0,1 % (0,0 m²) 

 

Reguleringsplaner under grunnen 
PlanID Plantype Plannavn  Status  

Ikrafttrådt 
Saksnr Dekningsgrad 

60760000 34 FANA. GNR 13 MFL., 
PARADIS 

3 - Endelig vedtatt 
arealplan 

19.11.2014 201622175 100,0 % 

 

Reguleringsformål (Reguleringsplaner under grunnen) 
PlanID Reguleringsformål Dekningsgrad 

60760000 2083 - Parkeringshus, -anlegg 100,0 % 

 

Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom 
Ingen planendringer er markert innenfor - eller i umiddelbar nærhet til den aktuelle eiendommen. Sjekk likevel kartet 
og planarkivsystem for punktrepresenterte planendringer . 

Reguleringsplaner under arbeid 
PlanID Plantype Plannavn Saksnr Dekningsgrad 

70400000 35 FANA. GNR 13 BNR 366 MFL., PARADIS S2 OG S3 202011896 < 0,1 % (0,4 
m²) 

65020000 35 FANA. GNR 13 BNR 1132, TUNVEGEN - JACOB KJØDES VEG, GANG- 
OG SYKKELVEG 

201614749 < 0,1 % (0,1 
m²) 

 

https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=60760000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201622175
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=60760000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201622175
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=70400000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=202011896
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=65020000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201614749
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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 1130 - Sentrumsformål Sentrumskjerne S25 100,0 % 

 

Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen 
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn  Beskrivelse Dekningsgrad 

65270000 KpStøySone H220_3 Vei støy - gul sone 75,4 % 

 

Hensynssoner Rød støy i kommuneplanen 
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn  Beskrivelse Dekningsgrad 

65270000 KpStøySone H210_3 Vei støy - Rød sone 17,2 % 

 

Temakart blågrønne strukturer 
Temakart sammenhengende blågrønne strukturer  

Kommunedelplan(er) 
PlanID Plannavn Status Ikrafttrådt Dekningsgrad 

15700000 FANA. KDP NY-PARADIS, HOP, NESTTUN, NESTTUN 
VEST 

3 - Endelig vedtatt 
arealplan 

15.01.2001 100,0 % 

 

Arealformål i kommunedelplan 
PlanID Arealstatus Arealformål Dekningsgrad 

15700000 1 - Nåværende 120 - Senterområde 100,0 % 

 

Restriksjonsområder i kommunedelplan 
PlanID Restriksjonstype Dekningsgrad 

- 499 - Annen restriksjon 0,7 % 

 

https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=65270000
https://bergen.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=2c86019f4528448d8365fdb514bc3119
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=15700000
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Planer i nærheten av eiendommen 
PlanID Type Plannavn Saksnr 

70740000 35 FANA. GNR 13 BNR 70, MARMORKOLLEN 202108226 

70050000 35 FANA. GNR 13 BNR 434 MFL., SANDBREKKEVEGEN 201821239 

65670000 35 FANA. GNR 13 BNR 54 MFL., STATSMINISTER MICHELSENS VEG 201619420 

65610000 35 FANA. GNR 13 BNR 101 MFL., PARADISALLÉEN 201704633 

65560000 35 FANA. GNR 13 BNR 200 MFL., JACOB KJØDES VEG 201717650 

65460000 35 FANA. GNR 13 BNR 133 MFL., PARADIS SENTRUM BK3 201718415 

65180000 35 FANA. GNR 13 BNR 105 MFL., STATSMINISTER MICHELSENS VEG 201638017 

64570000 35 FANA. GNR 13 BNR 107 MFL., JACOB KJØDES VEI 201435793 

64230000 35 FANA. GNR 13 BNR 143, PARADIS HAGE 201432008 

62570000 35 FANA. GNR 13 BNR 54, 68 MFL., NY-PARADIS/PARADIS, FELT KB4 201101801 

16990003 31 FANA/ÅRSTAD. BYBANE I BERGEN, STREKNINGEN WERGELAND - HOPSBROEN 200713655 

15640004 31 FANA. GNR 13 BNR 101, MONTESSORISKOLEN 201120787 

15640000 30 FANA. GNR 14 BNR 134 MFL., NY-PARADIS OG DELER AV PARADIS 199706428 

15640000 30 FANA. GNR 14 BNR 134 MFL., NY-PARADIS OG DELER AV PARADIS 199706428 

 

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen 
Eiendom Bygningsnr Endring Bygningstype Status Dato Saksnr 

13/101 139400399 - Garasjeuthus anneks til 
bolig 

Bygning godkjent for 
riving/brenning 

15.05.2015 - 

13/128 139400674-
1 

Tilbygg Enebolig Tatt i bruk 27.04.2005 200412733 

13/19 139399919-
1 

Tilbygg Tomannsbolig, 
vertikaldelt 

Tatt i bruk 01.01.2005 200209136 

13/200 139401387-
1 

Tilbygg Enebolig Tatt i bruk 02.08.2000 966069 

13/228 139401689-
1 

Tilbygg Enebolig 
m/hybel/sokkelleil. 

Tatt i bruk Ukjent 200408183 

13/462 139403754-
1 

Tilbygg Enebolig Tatt i bruk 01.01.2015 201116504 

 

Andre opplysninger 
Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. 

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. 

https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=70740000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=202108226
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=70050000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201821239
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=65670000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201619420
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=65610000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201704633
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=65560000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201717650
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=65460000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201718415
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=65180000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201638017
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=64570000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201435793
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=64230000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201432008
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=62570000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201101801
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=16990003
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200713655
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=15640004
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201120787
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=15640000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=199706428
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=15640000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=199706428
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200412733
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200209136
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200408183
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201116504
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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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