Utkast til vedtekter utarbeidet av Veidekke Eiendom AS (Utbygger) i forbindelse med
salg/seksjonering. Utkastet vil kunne være gjenstand for endringer før overtagelse, i forbindelse med
endringer av seksjonering mv, og Utbygger tar forbehold om enhver endring.

VEDTEKTER
for
NYEGAARDSKVARTALET GARASJESAMEIE
Gnr. [..] bnr. [..] snr. [..] i Oslo kommune

§1
Navn
Sameiets navn er Nyegaardskvartalet Garasjesameie («Garasjesameiet»).
§2
Hva sameiet omfatter
Garasjesameiet omfatter et garasjeanlegg i en egen næringsseksjon under bakkenivå, betegnet som
gnr. [..] bnr. [..] snr. [..] i Oslo kommune («Garasjeeiendommen»).
Garasjeeiendommen består av parkeringsplasser for biler, inkludert kjørearealer, i
utbygningsprosjektet Nyegaardskvartalet.
Sameierne eier en ideell andel av Garasjeeiendommen, og er i henhold til vedtektene tildelt spesielle
rettigheter og plikter til deler av Garasjeeiendommen.
Sameiet består av [..] parkeringsandeler.
§3
Formål
Sameiets formål er å eie og forvalte et garasjeanlegg til beste for eierne av sameiet.
§4
Fysisk bruk av sameiets eiendom
Den enkelte sameier har enerett til bruk av 1 parkeringsplass i Garasjeeiendommen slik det nærmere
er bestemt i disse vedtekter, jf. §§ 5 og 6, og har for øvrig lik rett til å utnytte Garasjeeiendommens
fellesarealer til det de er beregnet eller vanligvis brukt til.

Fordelingen av parkeringsplasser fremgår av vedlegg 1. Styret/forretningsfører fører oversikt over
hvem som til enhver tid er eier en andel i Garasjeeiendommen og har bruksrett til de ulike
parkeringsplassene. Det kan ikke fattes vedtak i Sameiet som berører fordelingen av
parkeringsplasser uten at de berørte sameierne har gitt sitt samtykke til dette, jf. dog punkt 6, femte
og sjette avsnitt nedenfor.
Garasjeeiendommen 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 Garasjeeiendommen må ikke på en urimelig eller unødvendig
måte være til skade eller ulempe for andre sameiere. All ferdsel i Garasjeeiendommen, herunder i
nedkjørsel, skal skje hensynsfullt og slik at annen ferdsel ikke unødig hindres eller skade unødig
forvoldes.
Det er ikke tillatt å;
 Parkere utenfor oppmålte parkeringsplasser,
 Drive næringsvirksomhet i eller fra Garasjeeiendommen,
 Drive verksted eller utøve verkstedsliknende aktiviteter i tilknytning til biler, tilhengere
og/eller annet som er parkert i Garasjeeiendommen
 Vaske biler/tilhengere i Garasjeeiendommen.
§5
Rettslige disposisjoner
Utbygger av Nyegaardskvartalet, Veidekke Eiendom AS, eier de parkeringsplasser som ikke er solgt.
Sameierne kan bare pantsette, selge og for øvrig disponere over sin sameieandel innenfor rammen
av disse vedtekter.
En parkeringsplass i Garasjeeiendommen kan ikke selges, leies eller lånes ut til andre enn beboere
Nyegaardskvartalet, jf. også punkt 6, annet avsnitt.
Enhver rettslig disponering av sameieandel (salg, utleie mv.) skal uten ugrunnet opphold meldes
skriftlig til styret eller Sameiets forretningsfører med opplysning om hva og mellom hvilke parter
disposisjonen er foretatt. Ingen rettslig disposisjoner er bindende overfor Sameiet før den er
godkjent av Sameiets styre, med mindre det gjelder pantsettelse eller salg av sameieandel med rett
til parkeringsplass sammen med eierseksjon som sameieandelen er knyttet til.
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 iht. §
6 under.
Sameierne kan ikke kreve oppløsning eller bruksdeling av Garasjesameiet iht. sameielovens §§ 14 og
15.
§6
Disposisjonsrett over sameieandel
En sameieandel i Garasjeeiendommen gir rett til en parkeringsplass. Hver slik sameieandel skal være
tildelt et nummer som gir eksklusiv rett til en parkeringsplass på en plass med samme nummer iht.
vedlagte parkeringsoversikt, jf. vedlegg 1.

En sameieandel kan kun overføres til andre seksjonseiere i Nyegaardskvartalet.
Dersom eier av sameieandel med rett til parkeringsplass overdrar sin eierseksjon og flytter fra
Nyegaardskvartalet Eierseksjonssameie uten samtidig å overdra sin andel i Garasjesameiet, kan
Garasjesameiets styre når som helst senere kreve at vedkommendes andel i Garasjesameiet selges,
dersom styret kan fremskaffe en kjøper som tilfredsstiller vilkårene for å være sameier, evt. kan
Garasjesameiet kjøpe andelen selv.
Dersom eier av sameieandel vesentlig misligholder sine plikter, vil styret kunne kreve salg av
parkeringsplassen (= den ideelle andel i Garasjeeiendommen med bruksrett til parkeringsplass(er)).
Slikt krav skal følge prinsippene i eierseksjonsloven § 26 som gjelder tilsvarende i det omfang
bestemmelsen passer.
Garasjeeiendommen 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 parkeringsplass, skal til
enhver tid være tilgjengelig for personer som har dokumentert handikap som tilsier behov for en slik
plass (som dokumentasjon regnes normalt at vedkommende har kommunalt bevis for rett til å
parkere på offentlige handikapplasser). 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 HCplass mellom rettighetshavere til parkeringsplass, dersom annen sameier med parkeringsplass i
Garasjeeiendommen etter søknad til styret dokumenterer et fast behov for HC-plass for sin egen del
eller andre som bor fast sammen med dem i deres husstand. Dersom flere sameiere etter
bestemmelsen her har samme behov skjer tildelingen av handikapplassen etter loddtrekning. Retten
til bytte bortfaller, dvs. at plassen byttes tilbake, når vedkommende som låner HC-plassen ikke lenger
kan dokumentere sitt behov eller vedkommende flytter fra Nyegaardskvartalet/selger sin
parkeringsplass.

Styret kan også, når andre særlige grunner tilsier det, foreta ombytting av parkeringsplasser ved å
endre parkeringsoversikten, vedlegg 1. Styret kan ikke ved slik ombytting endre det antall
parkeringsplasser som den enkelte sameier disponerer.
§7
Ordinært sameiermøte
Garasjesameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtet.
Enhver sameier i Garasjeeiendommen har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på sameiermøtet. En
sameier kan møte ved fullmektig, og har også rett til å ta med en rådgiver til sameiermøtet.
Ordinært sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av juni. 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 ved post eller e-post med minst 8 og høyst 20 dagers varsel.
Dersom innkallingen er sendt pr. e-post har en sameier etter forespørsel rett til å få tilsendt en kopi
av innkallingen pr. post eller levert i postkasse på sameiets adresse. Innkallingen skal angi tid og sted
for møtet, samt bestemt angi de saker som skal behandles.
Dersom et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst 2/3 flertall skal behandles,
må hovedinnholdet i forslaget være angitt i innkallingen. Bortsett fra saker nevnt i neste avsnitt kan
sameiermøtet bare treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen på denne måten.

Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære sameiermøtet behandle;
1. Styrets årsberetning
2. Årsregnskap med revisors beretning
3. Valg av styre
Årsberetning, regnskap og 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 ekstraordinært sameiermøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel.
Innkallingen skal skje på samme måte som for ordinært sameiermøte, jf. § 7.
§9
Sameiermøtets vedtak
I sameiermøte har sameierne stemmerett med én stemme for hver parkeringsplass (andel) de eier.
Med mindre annet følger av vedtektene eller lov om eierseksjoner, gjelder som sameiermøtets
beslutning det som flertallet av stemmene beregnet etter sameiebrøken er avgitt for. Blanke
stemmer anses som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.
Det kreves minst to tredjedels flertall i sameiermøtet for vedtak om blant annet:
a)
b)
c)
d)

e)

endring av vedtektene,
ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen som etter forholdene i sameiet
går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
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.
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)
2)
3)

at bestemte sameiere eller grupper av disse skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved
like,
innføring og endring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av kostnader enn
bestemt i § 14.
endring av denne bestemmelse

Det kreves tilslutning fra samtlige sameiere for vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige
deler av Garasjeeiendommen.

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 på 3 - 5 medlemmer som velges av sameiermøtet.
Styremedlemmene velges for 2 år, med mindre sameiermøte fastsetter noe annet.
Styret skal ha en styreleder som velges særskilt.
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av Garasjeeiendommen, og ellers sørge for forvaltingen av
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret skal 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 til stede. 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 sameiermøte beslutter noe annet, representerer det samlede styret Garasjesameiet og
forplikter det med sin underskrift.
I saker som gjelder vanlig forvaltning og mindre løpende vedlikehold, kan forretningsføreren
representere Garasjesameiet på samme måte som styret.
§ 12
Ordensregler
Sameiets styre kan fastsette ordensregler for bruken av sameiets eiendom innenfor rammen av
sameiets formål.
Sameieren er ansvarlig for skade forårsaket av en person som sameieren har gitt adgang til
Garasjeeiendommen (gjennom utleie, utlånsforhold og/eller på annen måte).
§ 13
Vedlikehold
Garasjesameiets eiendom skal holdes forsvarlig ved like. Alt vedlikehold skal forestås av Sameiet og
ikke den enkelte sameier. Det skal utarbeides forslag til årlig vedlikeholdsprogram med tilhørende
budsjett for Garasjeeiendommen, som fremlegges på det ordinære sameiermøtet for godkjennelse.
Styret kan gjennomføre pålegg gitt av offentlige myndigheter vedrørende Garasjeeiendommen.

§ 14
Vedlikeholdskostnader
Kostnader med drift og vedlikehold av Garasjeeiendommen skal fordeles mellom sameierne etter
sameiebrøken.
Dette gjelder utgifter til blant annet:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Eiendomsforsikring, jf. § 17,
Kostnader til vedlikehold av Garasjesameiets eiendom,
Strøm til lys/oppvarming/ventilasjon,
Drift og vedlikehold mv av sprinkleranlegg og ventilasjonsanlegg,
Renhold,
Kostnader ved forretningsførsel, vaktmester, revisorhonorar og styrehonorarer.

Plikt til kostnadsdekning begynner å løpe straks sameieandel med rett til parkeringsplass er
overlevert.
§ 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
Den enkelte sameier hefter utad 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
Garasjeeiendommen skal til enhver tid holdes betryggende forsikret i 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.
****
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