
 

 

                                                                                                                             
Vedtekter 

for  
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Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 

1997 nr 31 og på ekstraordinært sameiermøte 26. juni 2017. 
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§ 1. EIENDOMMEN - FORMÅL 

Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 168 bnr. 2142 i Bergen kommune 
med påstående bygninger.  
 
Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av 
eiendommen med fellesanlegg av enhver art.  

§ 2. ORGANISERING AV SAMEIET 

Sameiet består av 70 boligseksjoner og 2 næringsseksjoner. Næringsseksjon 71 er lokale. 
Næringsseksjon 72 er parkering. Til hver seksjon er knyttet enerett til bruk av en 
bruksenhet.  
 
Sameiebrøkene bygger på bruksenhetenes areal (BRA). For næringsseksjon parkering 
kan det bli fastsatt en vektet sameierbrøk, med teller lik antall p-plasser som inngår i 
seksjonen. 
 
Eiendommen er et kombinasjonsbygg, og verken sameiermøte eller sameiets styre kan 
fatte beslutninger som på en urimelig og vesentlig måte begrenser eller vanskeliggjør 
lovlig næringsvirksomhet i eiendommens næringsseksjoner. 

§ 3. RETTSLIG RÅDERETT 

Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon. De andre sameierne har 
likevel panterett i seksjonen for krav mot sameieren for et beløp som svarer til 
folketrygdens grunnbeløp, jfr eierseksjonsloven §25.  

§ 4. RETT TIL BRUK 

 
4.1 Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte 
fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til.  
 
4.2 Bruksenheten og fellesarealene kan bare brukes i samsvar med formålet og må ikke 
benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.  
 
4.3 Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må ikke foretas uten 
reseksjonering etter eierseksjonsloven § 13 annet ledd. 
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4.4 Ervervsbegrensning 

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

blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. 

Første ledd gjelder tilsvarende hvis et erverv av en boligseksjon eller av aksjer eller 

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

tilknytning til hverandre: 

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

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

enn aksjeselskap 

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

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

 
  
 
Annet ledd bokstav a er ikke til hinder for at en nærstående erverver en boligseksjon som 
den nærstående selv eller dennes nærstående skal bruke som egen bolig. 
Begrensningen i første ledd gjelder ikke kjøp og erverv av fritidsboliger, erverv ved 
ekspropriasjon, arv eller forskudd på arv til livsarving eller en kreditors erverv for å redde 
en fordring som er sikret med pant i en seksjon. Borettslag, staten, fylkeskommuner, 
kommuner samt selskaper og organisasjoner som eies eller kontrolleres av staten, en 
fylkeskommune eller en kommune, og som har til formål å skaffe boliger, kan erverve flere 
seksjoner. Det samme gjelder institusjoner eller sammenslutninger med samfunnsnyttig 
formål som har til formål å skaffe boliger, eller en arbeidsgiver som skal leie ut seksjonene 
til sine ansatte. 
 
4.5 Eierskifte  
Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører 
med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker. Det samme gjelder for bortleie av 
tilleggsdel til seksjon. 
Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr. 
 
Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett. Oppløsning av Sameiet krever 
tilslutning fra samtlige sameiere. 
 
4.6  Kortidsutleie  
Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med 
korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. 
  
 

§ 5.  HUSORDENSREGLER 

Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.  
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§ 6. BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 

Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser, endring av utvendige farger, 
oppsett av antenner, varmepumper etc, skal godkjennes av styret, og kan skje etter en 
samlet plan for bygningen vedtatt av sameiermøtet.  
Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene må 
godkjennes av styret før byggemelding kan sendes. Hvis det søkes om endringer av ikke 
uvesentlig betydning for de øvrige sameiere, skal styret forelegge spørsmålet på 
sameiermøtet til avgjørelse.(Se kommentar til første ledd). 
 
Ledning, rør og lignende og nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten 
hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til 
bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene.  
 
Eier av næringsseksjon har rett til å skilte og profilere egen næringsvirksomheten i normalt 
omfang ved reklame og markedsføringsutstyr på fasade til næring. Fasade til 
næringsseksjonen defineres som fasadeareal frem til tilstøtende seksjoner eller 
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 
 
En sameier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på fellesarealene som er 
nødvendige på grunn av sameierens eller husstandsmedlemmenes dokumenterte særlige 
behov. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. 

§ 7. FELLESKOSTNADER 

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet 
(felleskostnader) fordeles på sameierne etter sameiebrøken.  
 
Kostnadene til drift av garasjeanlegget fordeles mellom sameierne etter antall 
garasjeplasser som disponeres med en lik andel pr plass, uavhenging om p-plass er 
organsiert som ideell eierandel i næringsseksjon, tilleggsareal eller tinglyst bruksrett. 
 
Kostnader til kabel-TV og andre produkter levert sammen med kabel-TV (for eksempel 
bredbånd) fordeles likt på seksjonene. 
 
Kostnader til velforening som drifter felles utomhusanlegg m.m.  
fordeles etter eierbrøk. 
 
Kostnader til seksjonenes forbruk av fjernvarme (oppvarming/tappvann), vil bli fordelt etter 
sameiebrøk. Dersom utbygger/sameiet installerer individuelle energimålere skal kostnader 
til oppvarming og varmt tappevann til den enkelte bruksenhet betales etter målt forbruk. 
 
Der særlige grunner taler for det kan en kostnad fordeles etter nytten for den enkelte 
bruksenhet eller etter forbruk. 
 
.  
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Den enkelte sameier betaler akontobeløp fastsatt av sameiermøtet eller styret til dekning 
av sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til 
fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.  

§ 8. VEDLIKEHOLD 

Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning vedlikeholde egen bruksenhet slik at 
det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne.  
Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og med 
forgreningspunktet inn til seksjonen, og de elektriske ledninger til og med seksjonens 
sikringsboks.  
 
Verandaer / terrasser inklusive renner, sluk og avløp skal vedlikeholdes slik at skader 
unngås.  Ved skader som skyldes manglende vedlikehold av verandaer / terrasser, er 
seksjonseieren ansvarlig. 
 
Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr, 
herunder grøntareal som ikke er tillagt enkeltseksjoner som tilleggsdeler er sameiets 
ansvar. 
 
Næringsseksjon 71  (forretning)har ansvar for og må bære kostnadene for drift og 
vedlikehold og utskifting av vinduer til sin seksjon. Næringsseksjon 71 skal tilsvarende ikke 
være på å dekke kostnadene til drift, vedlikehold og utskifting av vinduer i boligseksjonene.  

§ 9. MISLIGHOLD. PÅLEGG OM SALG OG KRAV OM FRAVIKELSE 

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge 
vedkommende å selge seksjonen, jf eierseksjonsloven § 26. Medfører sameieren eller 
brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller 
er hans oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan 
styret kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene tvangsfullbyrdelsesloven, jf 
eierseksjonsloven § 27.  

§ 10. STYRET 

Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og to til fire andre medlemmer. Det 
kan velges inntil to varamedlemmer. 
Kun fysiske personer kan være styremedlemmer.  
 
Av styrets medlemmer utpekes sameiets representant(er) til Nyhavn Driftsforening (felles 
drift og vedlikehold av fellesarealer og områder til felles bruk i prosjektet Nyhavn). 
Utpekelsen utføres av styret i styremøte. 
 
Styreleder og styremedlemmenes tjenestetid er to år om ikke annet blir bestemt ved 
valget. Varamedlemmenes tjenestetid er ett år. Ved valg anses den / de med flest 
stemmer som valgt. 
 
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen 
av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret 
skal også sørge for drift og vedlikehold og administrasjon av næringsseksjon 71 parkering, 
se § 15. 
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Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 
medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk 
særinteresse i.  
 
I felles anliggender forplikter styreleder og ett styremedlem i fellesskap sameiet og tegner 
dets navn. Styret kan gi prokura. 

§ 11. SAMEIERMØTET 

Sameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes hvert 
år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og 
om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. 
 
Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to 
sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig 
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 
 
Innkalling til sameiermøte skjer skriftlig og skal bestemt angi de saker som skal behandles 
på møtet. Uavhengig av om det er nevnt i innkallingen skal det ordinære sameiermøtet 
alltid behandle: 
· styrets årsberetning 
· styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning 
· valg av styremedlemmer. 
 
I sameiermøtet har sameierne stemmerett med én stemme for hver seksjon de eier. 
Næringsseksjon parkering har ikke stemmerett. Sameieren har rett til å møte ved 
fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt, og fullmakten anses å 
gjelde førstkommende sameiermøte med mindre annet fremgår. Fullmakten kan når som 
helst kalles tilbake. Sameieren har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å 
uttale seg dersom sameiermøtet gir tillatelse.  
 
Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med 
seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar. 

§ 12.FORRETNINGSFØRER 

Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i 
samsvar med lov om eierseksjoner § 41.  

§ 13.MINDRETALLSVERN 

Sameiermøtet, styret eller andre som representere sameiet kan ikke treffe beslutning som 
er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres 
bekostning. 

§ 14.ENDRINGER I VEDTEKTENE 

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst 2/3 av de avgitte 
stemmer om ikke lov om eierseksjoner stiller strengere krav.   
 

§ 15.P-PLASSER  

Parkeringsplasser og evt. kjøre- og adkomstarealer i garasjeanlegget utgjør en egen 
næringsseksjon nr 72, med tilleggsdeler. Næringsseksjon nr 72 (parkering) blir et eget 
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tingsrettlig sameie mellom de ideelle eierne i denne. Enkelte p-plasser har bod plassert i 
bakkant av en parkeringsplass. For disse skal parkeringsplass og bod alltid disponeres av 
samme rettighetshaver. Eierskifte av slik parkeringsplass kan derfor ikke gjennomføres 
uten at boden også overdras. Plassene kan ellers fritt omsettes internt i sameiet. 
For næringsseksjon nr 72 (parkering) vil utbygger fastsette egne vedtekter/avtale, med 
nærmere bestemmelser om bruk, råderett mv.    
 
Styret i Sameiet Nyhavn 2 er pliktig til å sørge for forsvarlig drift, vedlikehold og 
administrasjon av næringsseksjon nr 72 (p-plasser), med mindre de ideelle eierne i 
næringsseksjon nr 72 (parkering) velger sitt eget styre og ivaretar dette selv. 
 
Så lenge styret i Sameiet Nyhavn 2 sørger for forsvarlig drift, vedlikehold og 
administrasjon av garasjeanlegget med kjøre- adkomstarealer, skal de ideelle eierne av 
næringsseksjon nr 72  (p-plasser) betale felleskostnader for p-plass, iht sin eierbrøk i 
seksjonen, til Sameiet Nyhavn 2.  Inntekter og kostnader vedr. næringsseksjon nr 72 (p-
plasser) og kjøre- og adkomstarealer i garasjeanlegget kan føres i et eget underregnskap 
under Sameiet Nyhavn 2 sitt regnskap. 
 
De ideelle eierne av næringsseksjon 72 (p-plasser) skal bla dekke kostnader forbundet 
med innvendig drift og vedlikehold av parkeringsarealet samt kjøre- og adkomstarealer, 
porter, dører og tekniske anlegg m.v, strøm, fjernvarme, forsikringskostnader og særskilte 
administrasjonskostnader og øvrige driftskostnader som kan tilknyttes næringsseksjon nr 
72 (p-plasser) og kjøre- og adkomstarealer i garasjeanlegget.  
 
Det er kapasitet til XX el-bilplasser i garasjeanlegget med eget målerskap/undemåler for 
avlesing av strømforbruket.  Det må søkes styret om tilkobling til ledige tilkoblingspunkter. 
Seksjonseieren må selv bekoste og sørge for opplegg av strøm til sin plass og uttak på 
plassen. Opplegg for uttak krever fast vegg.  
 
Styret skal motta skriftlig melding (kopi fra installatør) når godkjent montering er foretatt. 
Det er en forutsetning at strøm kun benyttes til lading for drift/funksjon av kjøretøy og at 
alle kostnader dekkes av eier av parkeringsplassen. Styret kan fastsette fast månedlig 
beløp for forbruk strøm.  
Styret er berettiget til å fjerne kabler og annet utstyr som ikke er godkjent i henhold til 
ovennevnte. 
 
I parkeringsanlegget er det HC-plasser i henhold til kommunens krav. Dersom en eier av 
p-plass i sameiet med krav på HC-plass krever det, plikter eier av HC-plass som ikke har 
krav på slik plass til å medvirke til bytte. Eventuelle kostnader ved byttet dekkes av den 
som får tildelt HC-plass. Se Nyhavn Brygge Garasjesameies vedtekter § 6. 
 
Rett til HC-plass har personer som har kommunalt HC-bevis samt dokumentert behov for 
bredere plass. 
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§ 16.VELFORENINGEN 

Sameiet vil være eier av ideell andel av felles tomt med øvrige sameier. Det skal her 
etableres en velforening alle sameiene har rett og plikt til å være medlem av. 
 
 

§ 17.GENERELLE PLIKTER 

Sameierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov 
om eierseksjoner, disse vedtekter samt ordensregler fastsatt av sameiermøtet. 
 
 

§ 18.PÅLEGG OM SALG AV SEKSJONER:  

 
Styret kan uten varsel pålegg erververen å selge en boligseksjon som er ervervet i strid 
med eierseksjonslovens $23.  
 

___________________________________________ 
 

 



 
VEDTEKTER 

FOR 
NYHAVN BRYGGE GARASJESAMEIE 

 
Fastsatt av utbygger  som hjemmelshaver, ifb med salg av p-plasser i prosjektet  

”Nyhavn” 
 

 Gnr.168, bnr 2142, snr. 72, i Bergen kommune  
 

§ 1 
Navn 

Sameiets navn er Nyhavn Brygge Garasjesameie. 
 
 

§ 2 
Hva sameiet omfatter 

Sameiet omfatter eiendommen gnr. 168, bnr. 2142, snr. 72, i Bergen som er en 
næringsseksjon med tilleggsdeler bestående av en biloppstillingsplasser og med evt. 
kjørebane og adkomstarealer i i prosjektet «Nyhavn» 
 
Sameierne eier en ideell andel av sameiets eiendom, og er i henhold til vedtektene tildelt 
spesielle rettigheter og plikter til deler av sameiets eiendom. 
 
Sameiet består av andeler med en sameiebrøk, som fordeler seg som følger; 
 

1 andel for p-plass til bil, hver utgjørende 1/ 47 til sammen     47/47 
 
 

 3 
Formål 

Sameiets formål er å drifte og forvalte seksjon 72 , parkeringsarealet med kjørebane og 
adkomstarealer til det beste for eierne av sameiet. 
 
 

§ 4 
Fysisk bruk av sameiets eiendom 

Den enkelte sameier har enerett til bruk av en eller flere p-plasser i seksjonen slik det 
nærmere er bestemt i disse vedtekter, jfr § 6, og har for øvrig lik rett til å utnytte 
parkeringskjellerens fellesarealer til det de er beregnet eller vanligvis brukt til.  
 
Som vedlegg 1 følger en tegning over garasjen med angivelse av parkeringsplassene med 
nummerering. Styret/forretningsfører fører oversikt over hvem som til enhver tid er disponerer 
eksklusiv bruksrett av de ulike p-plasser.  
 
Det kan ikke fattes vedtak i sameiet som berører fordelingen av parkeringsplasser uten at de 
berørte sameierne har gitt sitt samtykke til dette, med mindre annet fremkommer av disse 
vedtekter.  
 
Sameiets eiendom kan, uten hensyn til om det er undergitt eksklusiv bruksrett eller utgjør 
fellesareal, bare nyttes i samsvar med formålet, jf. § 3, og innenfor de rammer og 
begrensninger som følger av disse vedtekter. Bruken av eiendommen må ikke på en urimelig 
eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere.  



 
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. 
 
Det er ikke tillatt å drive næringsvirksomhet i eller fra sameiets eiendom. Det er heller ikke 
tillatt å drive verksted eller utøve verkstedsliknende aktiviteter i tilknytning til biler som er 
parkert på sameiets eiendom. For øvrig vises til evt. ordensreglement fastsatt av styret iht. 
§ 12. 
 
Det er kapasitet til XX el-bilplasser i garasjeanlegget med eget målerskap/undemåler for 
avlesing av strømforbruket.  Det må søkes styret om tilkobling til ledige tilkoblingspunkter. 
Seksjonseieren må selv bekoste og sørge for opplegg av strøm til sin plass og uttak på 
plassen. Opplegg for uttak krever fast vegg.  
 
Styret skal motta skriftlig melding (kopi fra installatør) når godkjent montering er foretatt. Det 
er en forutsetning at strøm kun benyttes til lading for drift/funksjon av kjøretøy og at alle 
kostnader dekkes av  eier av parkeringsplassen. Styret kan fastsette fast månedlig beløp for 
forbruk strøm.  
Styret er berettiget til å fjerne kabler og annet utstyr som ikke er godkjent i henhold til 
ovennevnte. 
 
Alle sameiere i garasjesameiet  må innrette seg etter bestemmelser fastsatt i Sameiet 
Nyhavn 2’s vedtekter for bruk av kjelleren og for atkomst til sameiets eiendom. 
 
 

§ 5 

§ 1. Rettslige disposisjoner 

Alle sameierne har en ideell andel i sameiet iht. eierbrøk angitt i tinglyst skjøte. Utbygger av 
prosjektet ”Nyhavn Brygge” og/eller opprinnelig hjemmelshaver vil eie de 
parkeringsplasser/boder som ikke er solgt. 
 
Sameieandel med rett til parkeringsplass i seksjon 72 kan bare pantsettes, selges og for 
øvrig disponeres over innenfor rammen av disse vedtekter jf. § 6. Skjøte på slik sameieandel 
skal påføres egen erklæring om dette.  
 
Enkelte p-plasser har bod plassert i bakkant av en parkeringsplass. For disse skal 
parkeringsplass og bod alltid disponeres av samme rettighetshaver. Eierskifte av slik 
parkeringsplass kan derfor ikke gjennomføres uten at boden også overdras. 
 
Enhver rettslig disponering av sameieandel skal uten ugrunnet opphold meldes skriftlig til 
styret i Sameiet Nyhavn 2 eller til sameiets styret eller til forretningsfører med opplysning om 
hva disponeringen gjelder og mellom hvilke parter disponeringen gjelder.  
 
Sameierne har ikke forkjøps eller innløsningsrett til øvrige sameierers sameieandel utover 
det som uttrykkelig følger av disse vedtekter. Det vises dog til styrets rett til å kreve salg av 
sameieandel med rett til parkeringsplass iht. § 6 under. 
 
Sameierne kan ikke kreve oppløsning eller bruksdeling av sameiet iht. sameielovens §§ 14 
og 15. 
 
  



 
§ 6 

Disposisjonsrett over sameieandel med rett til parkeringsplass 

En sameieandel gir bruksrett til en eller flere bestemte p-plasser i sameiets eiendom i forhold til 
eierbrøk. Rettigheten til bruk av den enkelte p-plass er fordelt av utbygger i forbindelse med det 
første salget av p-plassene/sameieandelene, herunder fordeling av HC-plasser. 

Parkeringsplassene i sameiets garasjeanlegg er fordelt på sameierne slik det fremgår av 
vedlagte bruksplan  –  Vedlegg 1. 
  
Eierandel i garasjesameiet kan dersom den ikke selges eller overføres sammen med 
eierseksjon i Sameiet Nyhavn 2 ikke selges eller overføres til andre enn eiere av seksjon i 
Sameiet Nyhavn 2, eller i Sameiet Nyhavn 1 
 
Dersom eier av sameieandel med rett til parkeringsplass overdrar sin eierseksjon og flytter 
fra eierseksjonssameiet uten samtidig å overdra sin andel i sameiet, kan sameiets styre når 
som helst senere kreve at vedkommendes andel i sameiet selges, dersom styret kan 
fremskaffe en kjøper som tilfredstiller vilkårene for å være sameier, evt. kan sameiet kjøpe 
andelen selv. 
 
Garasjeanlegget har til enhver tid et visst antall handikap plasser (HC-plasser) tilgjengelig 
slik det fremgår av  Vedlegg 1. Disse plassene, som er noe større enn en normal parkerings-
plass, skal til enhver tid være tilgjengelig for personer som er eier av eierseksjon i Sameiet 
Nyhavn 2 og som har eierandel i garasjesameiet, jf § 2, og som har handikap som tilsier 
behov for en slik plass. Det tilligger styret i sameiet å påse at slike HC-plasser er tilgjengelig 
for dem som dokumenterer behov for slik plass. Styret kan således ved bortfall av 
dokumentert behov for tidligere tildelt HC-plass, beslutte å gjennomføre bytte/overføring av 
HC-plass mellom rettighetshavere til p-plasser, dersom annen sameier med parkeringsplass 
i garasjeanlegget etter søknad til styret dokumenterer et fast behov for HC-plass for sin egen 
del eller for en fastboende i sin bolig.   
 
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.  
 

§ 7 

§ 2. Ordinært sameiermøte 

Sameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtet. 

 
Sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når en eller flere sameiere som til 
sammen har minst en tiendedel av stemmene fremsetter skriftlig krav om det, og samtidig 
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 
 
Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. En sameier 
kan møte med fullmektig og har også rett til å ta med en rådgiver til sameiermøtet. 

  
Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og siste frist for innlevering av 
saker som ønskes behandlet. Sameiermøtet innkalles skriftlig av styret med minst 8 og høyst 
20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet samt bestemt angi de saker 
som skal behandles i sameiermøtet. Dersom et forslag som etter loven eller vedtektene må 
vedtas med minst to tredjedels flertall skal behandles, må hovedinnholdet være gjengitt i 



innkallingen. Med innkallingen skal også følge styrets beretning med revidert regnskap. 
Innkalling kan sendes pr e-post, forutsatt at sameiers e-postadresse er registrert hos 
styret/forretningsfører.  
  

 
Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på sameiermøtet. Uten hensyn til dette skal 
det ordinære sameiemøtet behandle: 
 
1. Styrets årsberetning 
2. Styrets regnskap for foregående kalenderer 
3. Valg av styre 
 
Årsberetning, regnskap og evt revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært 
sameiermøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten 
være tilgjengelige i sameiermøtet.  
 
 
 

§ 8 
Ekstraordinært sameiermøte 

Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når to eller flere 
sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene fremsetter skriftlig krav om 
det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstra-
ordinært sameiermøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal skje på 
samme måte som for ordinært sameiermøte, jf. § 7.  
 
 

§ 9 
Sameiermøtets vedtak 

Ved avstemninger regnes flertallet etter sameiebrøken. Hver sameier har stemmerett iht. sin 
sameiebrøk, jf. § 2 over. 
 
Med mindre annet følger av vedtektene, gjelder som sameiermøtets beslutning det som 
flertallet av stemmene beregnet etter sameiebrøken er avgitt for. Blanke stemmer anses som 
ikke avgitt.  
 
Det kreves minst to tredjedels flertall i sameiermøtet for vedtak om blant annet: 
 
a) endring av vedtektene,  
b) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen som etter forholdene i 

sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,  
c) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,  
d) tiltak som har sammenheng med sameiernes bruksinteresser og som går ut over 

vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller 
utlegg for sameierne på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene.  

e) samtykke til at avtale om forretningsførsel gjøres uoppsigelig for et lengre tidsrom enn 
6 måneder 

 
Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere det gjelder: 
 
1)  at bestemte sameiere eller grupper av disse skal ha plikt til å holde deler av 

fellesarealet ved like,  
2) innføring og endring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av kostnader 

enn bestemt i § 14.  



3) endring av denne bestemmelse 
 
Det kreves tilslutning fra samtlige sameiere for vedtak om salg eller bortfeste av hele eller 
vesentlige deler av eiendommen.   
 
Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en 
urimelig fordel på andre sameieres bekostning.  
 

§ 10 
Styret 

Sameiet skal ha et styre. Styret i Sameiet Nyhavn 2 utgjør sameiets styre med mindre 
sameiermøtet fastsetter at garasjesameiet selv skal velge et styre. 
 
Styret skal i så fall bestå av 3 medlemmer som velges av sameiermøtet. Styrets leder 
velges særskilt. 
 
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen (seksjon 72), og ellers sørge for 
forvaltingen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. 
Styret kan ansette forretningsfører. Avtalen må ha en oppsigelsesfrist som ikke må overstige 
seks måneder.  
 
Dersom sameiermøtet har truffet vedtak om det, kan styret ansette andre funksjonærer. Det 
påhviler styret å gi forretningsfører og andre funksjonærer instruks, fastsette 
lønn/godtgjørelse, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem 
avskjed.  
 
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmer er tilstede. Vedtak 
treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. 
De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle 
styremedlemmene.  
 
Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de 
fremmøtte styremedlemmer.  

§ 11 
Styrets adgang til å forplikte sameiet 

Med mindre sameiemøte beslutter noe annet, representerer det samlede styret sameiet. 
Styreleder og ett styremedlem i felleskap forplikter sameiet med sin underskrift. 
 
 

§ 12 
Ordensregler 

Sameiets styre kan fastsette ordensregler for bruken av sameiets eiendom innenfor rammen 
av sameiets formål.  
 
 

§ 13 
Vedlikehold 

Sameiets eiendom skal holdes forsvarlig ved like.  
 

Styret kan gjennomføre pålegg gitt av offentlige myndigheter vedrørende eiendommen. 

.  
 

  



 
§ 14 

Felleskostnader og regnskap 
Kostnader med eiendommen som ikke særskilt knytter seg til en sameieandel, jf. pkt 2 under, 
skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken.  
 
Dette gjelder utgifter til blant annet: 
 
1. eiendomsforsikring, jf § 17 
2. kostnader til indre vedlikehold av sameiets eiendom  
3. strøm til lys/oppvarming/ventilasjon 
4. drift og vedlikehold mv av sprinkleranlegg og ventilasjonsanlegg 
5. renhold av fellesarealer 
6. kostnader ved forretningsførsel, underregnskap, vaktmester, revisorhonorar og 

styrehonorarer 
7. Garasjeport 
8. GSM-key el. tilsvarende 
9. Feiing og rengjøring av p-plasser og kjøresoner 
10. Oppmerking av p-plasser 
11. Snøsmelteanlegg til garasjekjelleren 

 
Plikt til kostnadsdekning iht. pkt over begynner å løpe straks sameieandel med rett til 
parkeringsplass eller er overlevert til kjøper av p-plass.  

 
Sameiet Nyhavn 2 skal gjennom egen avdeling(underregnskap) i sitt regnskap lage en 
oversikt over alle inntekter og kostnader forbundet med Garasjesameiet (seksjon nr 72) og 
fordele kostnadene på sameierne i denne. Kostnader for dette skal dekkes av sameiet 
(Seksjon 72). 
  
Nyhavn Brygge Garasjesameie er pliktig til etablere egen regnskapsførsel dersom dette ikke 
ivaretas av Sameiet Nyhavn 2. Se også vedtektene for Sameiet Nyhavn 2. 

 
  

§ 15 
Betaling av felleskostnader 

Den enkelte sameier skal månedlig innbetale et akontobeløp til dekning av sin andel av de 
årlige felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes av sameiermøtet eller styret slik at de 
samlede akontobeløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe 
i løpet av ett år.  
 
 

§ 16 
Ansvar utad 

Overfor sameiets kreditorer er sameierne solidarisk ansvarlig. Den enkelte sameier hefter 
imidlertid i regressomgangen ikke for en annen sameiers andel av sameiets forpliktelser. 
Dersom en sameier således har måttet bære en større andel av felleskostnader enn han 
etter sameieforholdet er forpliktet til, kan det overskytende kreves dekket av de som har 
betalt for lite. 

 
  



 
§ 17 

Forsikring 
Eiendommen skal til enhver tid holdes betryggende forsikret forsikringsselskap som er 
godkjent til å drive forsikringsvirksomhet i Norge. Styret er ansvarlig for at forsikring tegnes 
og at forsikringspremie betales. 
 
 

§ 18 
Sameieloven 

Sameielovens alminnelige regler gjelder i den utstrekning nærværende vedtekter ikke 
regulerer forholdet. 
 
 

ooOoo 
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