
 

 

 

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 

 
Digital gjennomføring av årsmøte/generalforsamling i 2021  

   

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil det ordinære årsmøtet 

bli avholdt digitalt ved hjelp av årsmøtemodulen på Vibbo.no. 

  

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og OBOS 

at dette er en god løsning for å få gjennomført årsmøtet denne våren.    

  

Årsmøtet starter:  
 

• Møtet åpnes 15.04.21  

• Møtet er åpent for avstemming i 8 dager, siste dato for avstemming er  

23.04.21 kl. 21:00   

 

Hvordan deltar du?   
 

• Gå inn på Vibbo.no for å delta. Dersom vi har registrert ditt mobiltelefonnummer, vil du 

motta en SMS med lenke til møtet. 

 

• Trykk på lenken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og eventuelle andre 

vedlegg.  

 

• Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din 

stemme.   

 

• Vi anbefaler Google Chrome som nettleser for brukere av Vibbo.no 

  

Analog deltagelse  

 

Kan du ikke delta på det digitale årsmøtet, anbefaler vi at du leverer vedlagte 

stemmeseddel til styret innen årsmøtet avsluttes.  
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Innkalling til årsmøte  
 

Ordinært årsmøte i  

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 og Hagebyen 1 garasjesameie 

avholdes digitalt på vibbo.no i perioden 15.04.2021 – 23.04.2021 

 

 

Til behandling foreligger: 

 

1. KONSTITUERING 

A) Godkjenning av møteinnkallingen  

B) Valg av to protokollvitner 

 

2. ÅRSRAPPORT FOR 2020                 (Side 3 – 10) 

 

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2020                (Side 11 – 20) 

 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 

 

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET               (Side 21) 

 

5. INNKOMNE FORSLAG 

A) Oppgradere inngangspartiene/trappegangene i blokkene     (Side 21) 

B) Parkeringsordning                 (Side 21 – 22) 

C) Bildelingstjeneste og mikromobilitet           (Side 22 – 23) 

D) Takoverbygg m/bod for rekkehus            (Side 23) 

E) Utvikle sosiale samlingsplasser - gapahuk          (Side 24) 

F) Utvikle sosiale samlingsplasser – bålplass          (Side 25) 

G) Tyverisikring bodarealer               (Side 26) 

H) TV/Internett                   (Side 27) 

 

6. VALG AV TILLITSVALGTE                (Side 28) 

A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år 

B) Valg av 1 styremedlem for 1 år 

C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år 

D) Valg av trivselskomite   

 

Oslo,  09.03.2021 

Styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 

 
Fredrik Bjørnødegård /s/     Thomas Angeltveit /s/     Jan Hannestad /s/ 

 

Bjørn Meaas /s/     Helen Norheim /s/    
 

Protokollen blir gjort tilgjengelig på Vibbo.no  
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ÅRSRAPPORT FOR 2020 
 

 

Tillitsvalgte 

Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: 

 

Styret 

Leder Fredrik Bjørnødegård Regattaveien 17 2020 – 2022 

Styremedlem Thomas Angeltveit Regattaveien 34 2020 – 2022 

Styremedlem Jan Hannestad Regattaveien 3 2020 – 2021 

Styremedlem Bjørn Meaas Regattaveien 11 2019 – 2021 

Styremedlem Helen Norheim Regattaveien 5 2020 – 2022 

    

Varamedlem Jørgen A. R. Halvorsen Regattaveien 1 2020 – 2021 

Varamedlem Ingrid Pauline Pedersen Regattaveien 1 2020 – 2021 

 

Styrets medlemmer består i dag av 4 menn og 1 kvinne. Sameiet sørger for at det ikke 

forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 

 

Generelle opplysninger om Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 

Sameiet består av 225 seksjoner.   

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 

organisasjonsnummer 912607526, og ligger i BÆRUM kommune med følgende adresse: 
 

Regattaveien 1 - 111 
 

Gårds- og bruksnummer :  

 41                   867     

 

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.  

 

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 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 BDO AS. 
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Styrets arbeid 

Styret har som tidligere år hatt mange saker til behandling. Styret etterstreber å behandle 

flest saker effektivt og fortløpende slik at tidsforbruk og resurser benyttes mest mulig 

effektivt. Året har blitt preget av pandemi, og det har vært vanskelig å få gjennomført 

planlagte aktiviteter grunnet redusert mobilitet og fysisk oppmøte. Dette gjør at vi ikke har 

fått gjennomført planlagte aktiviteter. Dette må vi se om vi kan få tatt igjen neste år med 

reduksjon av restriksjoner. Vi har det siste året bedt renholdsselskapet om å gjennomføre 

ekstratiltak for å forebygge smitte på fellesareal. Dette er f.eks. økt renhold av dørhåndtak. 

Gjestenett garasje  

Nettet er åpent for alle beboere i Hagebyen 1 og gir blant annet mulighet for tale over wifi 

slik at man har mobildekning i garasje (for de mobiler som støtter dette). Passord får man 

ved å henvende seg til Styret. 

Ladeanlegg  

Sameiet har tilrettelagt for elbillading for alle garasjeplasser. Hver enkelt beboer kjøper en 

ladeboks som kobles på allerede montert strømskinne. Ladeboks kan bestilles med skjema 

som ligger på www.hagebyen1.no 

 

Alle som lader autoriseres seg med RFID eller App og forbruket hentes ut fra zaptec-

portalen. Styret fakturerer etter faktisk forbruk per ladeplass og dette kommer som en 

egen post på fakturaen sammen med husleie. Prisen per kWh følger sameiets strømpris 

per måned (strøm + nettleie inkl effektledd). Når det foretas en avregning, vil det legges 

på 20øre per kWt for å dekke vedlikehold av fellesanlegget.   

 

Hvis noen flytter må de ikke levere med ladekort, ladebrikker etc før tilknytning til 

personlig konto hos Zaptec er fjernet. Nye beboere kan få hjelp av styret slik at de får 

tilgang til allerede montert ladeboks.  

Resatt heiser ved stopp  

Det er en del heisstopper i sameiet. Dette skyldes at sameiet har mange heiser og det er 

normalt med driftsstopper. Rutinen er at vaktmester først forsøker å starte heisen ved en 

resett, men dersom dette ikke hjelper tilkalles OTIS for reparasjon. I 2020 har vi hatt store 

problemer med reservedeler, og noen heiser har blitt stående en stund før de har blitt 

ordnet. Dette skyldes logistikkproblemer for OTIS av reservedeler. 

Hente ut hendelser fra video  

Styret har hentet ut video av flere hendelser. Dette gjelder hovedsakelig tyveri og påkjørsel 

av garasjeporter. Vi ser på løsninger for å utbedre videoovervåkingen i garasjen, og gjør 

videoene bedre enn hva de er i dag. 

http://www.hagebyen1.no/
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Styremøter  

Vi holder styremøter i et fellesrom i Bernt Balchens vei, hvor vi også har mulighet for at 

deltaker kan bli med på video. Det holdes møter en gang i måneden, bortsett fra i 

sommerperioden. 

Hjemmeside og SMS  

Styret oppdaterer hjemmesiden fortløpende med store og små saker. Sameiet har vedtatt 

elektronisk kommunikasjon. I tillegg til hjemmesiden sendes info på sms. Det er derfor 

viktig at alle sender oppdatert kontaktinformasjon til forretningsfører (OBOS) slik at 

informasjon når frem.  

Containere til opprydding  

Det bestilles en årlig utsetting av containere. Disse settes ut før 17. mai. til vårrengjøringen.  

Juletreinnsamling  

Det ble organisert en felles innsamling av juletrær. 

Garasjeport 

Garasjeportene har blitt påkjørt flere ganger i 2020/21. Dette medfører store at porten har 

blitt stående oppe, noe som skaper utfordringer mtp kulde og ubudne gjester. Vi minner 

alle på at man må vente med å kjøre, til porten er helt åpen. Funksjon som stopper port på 

vei ned bruker noen sekunder så vær forsiktig når man følger etter bil forran.  

Juletrefest  

Julegrantenningen ble ikke like stor som tidligere år. Men granen ble tent, og noen familier 

var til stede. Vi håper på en større feiring i året som kommer. 

Utskifting av armaturer 

Lysarmaturene som er i garasjen, på fasadene og i oppgangene er av varierende kvalitet. 

Reservedeler er ikke å finne, noe som gjør at vi gradvis må skifte armaturer. Utelysene ved 

tuntreet har nå alle sammen blitt skiftet. Utskiftning av armaturer er noe vi gjør når det er 

hensiktsmessig. 

Skjeggkre 

I løpet av det siste året har styret mottatt noen meldinger om skjeggkre i sameiet.  

Skjeggkre er et ca 10 – 12 mm vingeløst insekt som er forholdsvis nytt i Norge. Man finner 

dem for det meste i moderne bygninger. De er hårete og har lange haletråder. Skjeggkre 

kan virke sjenerende, men gjør liten skade i boligen og er ikke helsefarlig. De spiser alt 



 EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1 & HAGEBYEN 1 GARASJESAMEIE  

 
 

SIDE 6 

mulig, men særlig brødrester, mel, matrester og tørre blader. De er for det meste 

nattaktive.  

Den beste måten å oppdage skjeggkre på er ved visuell observasjon eller ved utlegging av 

limfeller hvis du har mistanke. Ser du skjeggkre er det sannsynlig at dette insektet befinner 

seg i hele bygningen – ikke bare i din leilighet. Derfor må bekjempelse av skjeggkre skje i 

hele bygget. Dette krever derfor et samordnet tiltak fra styrets side.  

For kort tid tilbake var det flere saker i retten hvor kjøper krevde selger for prisavslag etter 

oppdagelse av skjeggkre. Etterhvert har bekjempelse av skjeggkre blitt enklere med giftåte 

og retten har derfor avvist slike krav de senere år.  

Styret har vært i kontakt med skadedyrfirmaet Rentokil og med vår forretningsfører OBOS 

for å få råd om hvordan vi skal håndtere slike saker.  

På nettet kan man kjøpe limfeller i f.eks Skadedyrbutikken.no. Gå gjerne sammen med 

naboen og bestill det ønskede antall. Hvis man får konstatert at det finnes skjeggkre i 

leiligheten foreslås at styret kontaktes på vår e-post adresse hagebyen1@gmail.com. Da vil 

vi kontakte Rentokil som får oppgaven å foreta behandlingen av hele bygget. Vi vil 

informere samtlige beboere i angjeldende bygg.  

Bekjempelse av skjeggkre koster typisk mellom 3.000 og 5000 kr pr leilighet, men er 

vesentlig billigere dersom alle leiligheter i bygget behandles samtidig. Sameiets forsikring 

dekker ikke skjeggkre. Noen beboere har muligens en forsikring som dekker utryddelsen 

av skjeggkre. Det er ønskelig at disse benytter forsikringen for sin bolig og deretter får 

egenandelen dekket av sameiet. De som ikke har slik forsikringsdekning får dekket 

kostnadene av sameiet Hagebyen1.  

Byggeprosjekter i vårt nærmiljø  

Styret har i løpet av året gitt løpende uttalelser til byggeprosjektene i vårt nærområde. De 

prosjektene som har betydning for Hagebyen 1 er:  

Nansenløkka  

Utbyggingen skal skje i området B 9.4. I markedssammenheng har OBOS kalt dette 

området for Nansenløkka og ligger rett overfor Fornebu S, langs Forneburingen nord for 

kjøpesenteret – mot Nansenparken.  

Her skal OBOS bygge 600 boliger – i det vesentlige blokker, men også med innslag av 

noen rekkehus. Gjennomsnittet er 5 etasjer, men med variasjon mellom 3 og 8 etasjer.  

Sammen med nærliggende boligsameier har vi uttalt oss om planene. Våre kommentarer 

har i hovedsak gått på byggehøyder med derav redusert sol og utsikt for flere av 

leilighetene i vårt sameie. Vi har videre kommentert byggenes plassering med hensyn til 

vindforhold og manglende avstand mellom byggene og begrenset uteareal.  
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Fornebu Sør  

Denne utbyggingen skjer i regi av Fornebubanen og Selvaag AS i området 08 9a. Dette er 

området som ligger rett syd/øst for Hagebyen, mellom Snarøyveien og Rolfsbuktveien og 

de gamle hangarene og mot Hunsund skole.  

Området skal bestå av T-bane stasjon, boliger, næringsbygg og handel. Sammen med 

nedganger til T-banen vil første etasjeplan være forbeholdt næring og de øvrige etasjene 

boliger.  

Det foreligger en prinsippskisse, men området er ikke detaljregulert. Våre kommentarer 

har vært rundt støy og rystelser i forbindelse med utbyggingen og vi har bedt om at det 

blir foretatt en dokumentasjon over vår bygningsmasse for å kunne henvise eventuelle 

skader til utbygger i etterkant. Videre har vi også her kommentert byggehøyder for å sikre 

de leilighetene i Hagebyen 1 som ligger langs Snarøyveien sol og utsikt. Vi har forutsatt at 

den diagonale gangveien fra Nansenparket og forbi vårt sameie blir videreført gjennom 

utbyggingsområdet til Rolfsbukta og friområdene der og at denne ikke blir å anse som en 

del av det arealet som utbygger må sette av til uteområdet. Vi har påpekt vår støtte til de 

planer som foreligger om at områdene rundt Sjøflyhavna blir utviklet til kultur, bevertning 

og sjøaktiviteter. Vi har også bedt om at det legges inn rom for aktiviteter for barn og 

ungdom.  

I dag har Hagebyen 2 pizzarestaurant og sushirestaurant som leverer takeaway. Dette 

skaper forurensing i vårt sameie og vi har derfor understreket behovet for gode tilbud som 

håndterer søppel fra servering i det nye stasjonskvartalet. Sist, men ikke minst har vi bedt 

om en tygg håndtering av de myke traffikantene i området Fornebu S.  

Ny busstrassé  

Fra Fornebu S via den nye vestkorridoren skal det anlegges ny busstrassé. Den vil gå på 

Forneburingen og kommunen har foreslått å fjerne trærne langs veien for å få tilstrekkelig  

kjørebredde. Dette har vi protestert mot. Vårt forslag er å utvide Forneburingen mot 

Nansenparken og derved beholde trærne mot oss/senteret og utvide veien på motsatt 

side og plante ny allé. Vi har også her poengtert hensynet til myke traffikkanter.  

Status reklamasjoner 

 

I 2019 ble det inngått forlik med utbygger for gjenstående reklamasjoner i boligbasen. Det 

innebar at sameiet mottok en engangserstatning på kr. 300 000 i 2019 og 3 

parkeringsplasser (nr. 104, 106 og 108). Plassene er ikke formeldt overskjøtet til sameiet da 

utbygger må innhente ny fullmakt fra hjemmelshaver. Dette jobber de med og vi vil få 

overskjøtet plassene så snart det formelle er på plass. I tillegg var det enighet om at 

utbygger skulle jobbe videre med noen gjenstående saker. Her er status per i dag på de 

sakene som gjensto i boligbasen etter at forlik ble inngått. 
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Sak Tiltak Status 

Sak 7459 

Setningsskader 

asfalt 

Veifor har reasfaltert arealene hvor det har vært 

setninger 

Utført 

Sak 7567 

Garasjekjeller 

Veifor jobber med en tilbakemelding / vurdering Pågår 

Sak 3171 

Vannlekkasje  

Fukt i garasjen som er under vurdering av utbygger Pågår 

Sak 7574 

Jordsmonn 

Replante trær som er plantet for dypt (20stk), Ny 

granittkant rundt tuntreet, Ungtrepeleie (50 stk), Bytte 3 

trær, levere og legge ut Oslo kompost i alle buskefelt 

samt bytte døde busker, Utbedre rundt 700kvm 

gressareal. 

Avventer 

rapport 

Sak 7578 

Støtheller 

Veifor skal legge hellene som har glidd ut på nytt med 

bedre fundamentering 

Utført 

Sak 8471 

Sprinkleranlegg 

Ny O-plan levert som styret går igjennom Utført 

Sak 22161 

Brannalarmanlegg 

Ny sikkerhetsrapport og O-plan levert som styret går 

igjennom 

Utført 

Sak 3248 

Energiavlesing 

Filter og vakuumavgasser skal monteres Utført 

Sak 5001 Koding 

brannvarsling 

Ferdigmeldt av entreprenør. Styret sjekker om arbeidet 

er utført. 

Utført 

 

Videre oppfølging av reklamasjoner er etter dette knyttet til de to sakene om garasjen. De 

er i og for seg om samme tema og må følges opp med ytterligere purring på utbygger 

fremover.  

Reklamasjonsfristen mot utbygger gikk ellers ut i 2019. Det innebærer at sameiet ikke 

lenger kan rette nye reklamasjoner mot utbygger dersom det mot formodning skulle 

dukke opp nye mangler.  
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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 8.998.109. 

Dette er kr 277.109 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak økning av 

felleskostnadene pr. 01.05.2020, som ikke var budsjettert. 

Andre inntekter består i hovedsak av inntekter fra parkering og utfakturert strømforbruk til 

tidligere seksjonseiere for El-lading.  Se for øvrig note 3 i regnskapet. 

 

Kostnader 

Driftskostnadene i 2020 var til sammen kr 7.574.790. Dette er kr 979.260 lavere enn 

budsjettert. 

 

Resultat  

Årets resultat på kr 1.443.155 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 5.638.314.  

 

For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  

Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2020 som påvirker regnskapet i vesentlig 

grad. 

 

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2021 

 

Til orientering for årsmøtet legger styret fram budsjettet for 2021. 

Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 

 

Drift og vedlikehold 

I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 1.595.010 til drift og vedlikehold. 

 

Kommunale avgifter i Bærum kommune 

Vannavgiften øker med 2,17% og avløpsavgiften med 1,93%.  Renovasjonsavgiften øker med 

13,25% og feieavgiften øker med 2,17% 
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Energikostnader 

Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. I tråd med 

estimater fra aktuelle leverandører har vi budsjettert med samme energikostnader som 

beregnet for hele 2020.   

 

Forsikring 

Forsikringspremien for 2021 har økt med kr 130.306. Premieendringen er en følge av 

indeksjustering på bygninger på 3,3 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle 

prisjustering basert på skadehistorikken i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1.  

 

Lån 

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 har ingen lån. 

 

Felleskostnader 

I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 

produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 

fastsettelse av felleskostnader for 2021. 

 

Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året 2021. 

 

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
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BDO AS 
Munkedamsveien 45 
Postboks 1704 Vika 
0121 Oslo 

 
 

Uavhengig revisors beretning Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 - 2020 side 1 av 2  

Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Eierseksjonssameiet Hagebyen 1. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 

2020 

• Resultatregnskap for 2020 

• Noter til årsregnskapet, 

herunder et sammendrag av 

viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er 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 International Standards on Auditing (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. 

Andre forhold 

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsrapporten. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke 

den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 

identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 

annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 

hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 

inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å 

rapportere i så henseende. 

Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet 

Styret og forretningsfører (ledelsen) 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 
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Uavhengig revisors beretning Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 - 2020  side 2 av 2 
 

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 

som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

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. 

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 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 andre 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 selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 

bokføringsskikk i Norge. 

 

 

BDO AS 

 

Sven Aarvold 

statsautorisert revisor 

(elektronisk signert) 
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EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1 

ORG.NR. 912 607 526, KUNDENR. 7329 

        

RESULTATREGNSKAP 

        

   Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

    2020 2019 2020 2021 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 8 899 210 7 922 556 8 671 000 8 888 000 

Garasjer    0 707 582 0 0 

Andre inntekter  3 98 899 480 193 50 000 100 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER   8 998 109 9 110 331 8 721 000 8 988 000 

        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader  4 -35 350 -49 350 -49 350 -50 831 

Styrehonorar  5 -350 000 -350 000 -350 000 -360 500 

Revisjonshonorar  6 -17 939 -17 605 -20 000 -20 000 

Forretningsførerhonorar  -320 738 -311 700 -320 000 -330 000 

Konsulenthonorar  7 -34 925 -208 918 -300 000 -300 000 

Drift og vedlikehold  8 -1 317 400 -1 794 253 -1 395 000 -1 595 010 

Forsikringer   -380 799 -337 843 -357 900 -403 700 

Kommunale avgifter  9 -2 065 853 -1 878 302 -2 165 400 -2 204 620 

Garasjer    0 -342 567 0 0 

Andre anlegg   0 0 -137 000 -137 760 

Energi/fyring  10 -1 170 086 -1 260 167 -1 500 000 -1 300 000 

TV-anlegg/bredbånd   -834 180 -834 307 -867 600 -867 600 

Andre driftskostnader 11 -1 047 521 -1 113 088 -1 091 800 -1 019 806 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -7 574 790 -8 498 100 -8 554 050 -8 589 828 

        

DRIFTSRESULTAT   1 423 319 612 231 166 950 398 172 

        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  12 22 602 30 264 15 000 15 000 

Finanskostnader  13 -2 766 0 0 0 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 19 836 30 264 15 000 15 000 

        

ÅRSRESULTAT     1 443 155 642 495 181 950 413 172 

        

Overføringer: 

Til opptjent egenkapital  1 443 155 642 495   
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BALANSE 

      

 

 

    Note  2020 2019 

EIENDELER 

        

OMLØPSMIDLER 

Restanser på felleskostnader    13 324 11 622 

Kundefordringer     427 357 

Forskuddsbetalte kostnader    2 595 2 147 

Andre kortsiktige fordringer  14  23 979 56 511 

Energiavregning     0 549 071 

Driftskonto OBOS-banken    1 324 003 1 898 171 

Sparekonto OBOS-banken    2 004 121 758 057 

Sparekonto OBOS-banken II Vedlikeholdsfond  2 823 787 2 238 594 

SUM OMLØPSMIDLER       6 192 236 5 514 531 

        

SUM EIENDELER         6 192 236 5 514 531 

        

EGENKAPITAL OG GJELD 

        

EGENKAPITAL 

Opptjent egenkapital   15  5 638 314 4 195 160 

SUM EGENKAPITAL       5 638 314 4 195 160 

        

GJELD 

        

KORTSIKTIG GJELD 

Forskuddsbetalte felleskostnader   90 579 100 634 

Leverandørgjeld     313 142 1 218 468 

Energiavregning   16  150 142 0 

Annen kortsiktig gjeld  17  60 270 

SUM KORTSIKTIG GJELD       553 922 1 319 371 

        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     6 192 236 5 514 531 

        

Pantstillelse     0 0 

Garantiansvar   18  0 0 

        

 

Bærum, 09.03.2021 

Styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 

        

        

Fredrik Bjørnødegård /s/     Thomas Angeltveit /s/     Jan Hannestad /s/ 
 

Bjørn Meaas /s/     Helen Norheim /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. 
 

SKATTETREKKSKONTO 

Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører 

myndighetene og kan ikke disponeres fritt. 

        

NOTE: 2 

INNKREVDE FELLESKOSTNADER 

Felleskostnad  Rekkehus    1 261 964 

Felleskostnad Blokk     2 994 248 

Felleskostnad 2+2     2 418 912 

KabelTV   Rekkehus    74 820 

KabelTV   Blokk     317 340 

KabelTV   2+2     185 760 

Internett  Rekkehus    35 844 

Internett  Blokk     152 028 

Internett  2+2     88 992 

Vedlikeholdsfond Rekkehus    148 424 

Vedlikeholdsfond Blokk     239 316 

Vedlikeholdsfond 2+2     180 268 

Garasje       712 664 

Strøm El-bil      134 166 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     8 944 746 

        

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD 

Garasje       -45 536 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     8 899 210 

        

NOTE: 3 
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ANDRE INNTEKTER 

Parkering Østlandske Parkering as    44 702 

Forbruk El-lading utflyttere     49 070 

Korrigeringer på reskontro     6 

Midlertidig utleie garasje     5 120 

SUM ANDRE INNTEKTER         98 899 

        

NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Arbeidsgiveravgift      -49 350 

Reduksjon arbeidsgiveravgift 3 termin, koronatiltak   14 000 

SUM PERSONALKOSTNADER       -35 350 

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. 

Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. 

        

NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2019/2020, og er på kr 350 000.  
I tillegg har styret fått dekket servering for kr 3 993, jf. noten om andre driftskostnader. 

        

NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 17 939. 

        

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS   -34 925 

SUM KONSULENTHONORAR       -34 925 

        

NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Drift/vedlikehold bygninger     -146 774 

Drift/vedlikehold elektro     -9 620 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg    -63 641 

Drift/vedlikehold fellesanlegg     -1 873 

Drift/vedlikehold heisanlegg     -300 281 

Drift/vedlikehold fyringsanlegg     -57 063 

Drift/vedlikehold brannsikring     -365 551 

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg    -259 245 

Drift/vedlikehold garasjeanlegg     -106 922 

Egenandel forsikring      -3 000 

Kostnader dugnader      -3 432 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -1 317 400 

        

NOTE: 9 
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KOMMUNALE AVGIFTER 

Vann- og avløpsavgift     -1 156 376 

Renovasjonsavgift      -909 477 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -2 065 853 

        

NOTE: 10 

ENERGI/FYRING 

Elektrisk energi      -516 935 

Fjernvarme      -653 151 

SUM ENERGI / FYRING         -1 170 086 

        

NOTE: 11 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Lokalleie       -1 844 

Container       -31 527 

Skadedyrarbeid/soppkontroll     -21 712 

Verktøy og redskaper     -249 

Driftsmateriell      -9 928 

Lyspærer og sikringer     -9 254 

Vaktmestertjenester      -284 124 

Renhold ved firmaer      -372 757 

Snørydding      -70 198 

Gressklipping      -64 578 

Andre fremmede tjenester     -7 935 

Trykksaker      -3 492 

Andre kostnader tillitsvalgte     -3 993 

Andre kontorkostnader     -2 087 

Telefon, annet      -2 400 

Porto       -9 986 

Kontingenter      -137 611 

Bank- og kortgebyr      -5 707 

Velferdskostnader      -8 140 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -1 047 521 

        

NOTE: 12 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken    493 

Renter av sparekonto i OBOS-banken   21 306 

Renter av for sent innbetalte felleskostnader   694 

Andre renteinntekter      109 

SUM FINANSINNTEKTER         22 602 

        
  



 EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1 & HAGEBYEN 1 GARASJESAMEIE  

 
 

SIDE 18 

NOTE: 13 

FINANSKOSTNADER 

Andre rentekostnader     -2 766 

SUM FINANSKOSTNADER         -2 766 

        

NOTE: 14 

ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Avregning Fornebu Driftsforening 2019 og 2020   23 979 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     23 979 

        

NOTE: 15 

OPPTJENT EGENKAPITAL 

EGENKAPITAL   IB 01.01.20 Omfordelt Res.2020 UB 31.12.20 

Blokk       -1 771 685        -358 974        -164 466  -2 295 125 

Rekkehus          161 389        -174 870        -136 466  -149 947 

2+2       -1 591 596         533 844        -464 865  -1 522 617 

Garasje             -993 267                   -          -677 358  -1 670 625 

Sum          -4 195 159                   -    -1 443 155 -5 638 314 

        

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL       -5 638 314 

        

NOTE: 16 

ENERGIAVREGNING 

INNTEKTER 

Forskuddsinnbetalinger (a konto)    -1 559 940 

SUM INNTEKTER           -1 559 940 

 
KOSTNADER 

Administrasjon      140 759 

Fjernvarme      1 269 039 

SUM KOSTNADER           1 409 798 

 

SUM ENERGIAVREGNING         -150 142 

 
Oppstillingen ovenfor viser hvilke energikostnader som avregnes etter den 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 den enkeltes forbruk, blir de bokført i 

balansen, og ikke via resultatregnskapet. De påvirker derfor likviditeten, og ikke resultatet. 
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NOTE: 17 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Gebyrer       -60 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD     -60 

        

NOTE: 18 

GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG 

Selskapet eier 224/5628 deler av Fornebu Driftsforening. 

Selskapet pliker å være medlem av Fornebu Driftsforening. Hvert medlem av Fornebu 

Driftsforening må betale en kontingent som fastsettes på grunnlag av antall boliger i  

medlemmets sameie/borettslag. 
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AVDELINGSREGNSKAP 2020 
        

        

   RESULTATREGNSKAP PR. 31.12.2020   

        

   Blokk Garasje R 2+2 Rekkehus Sum 

DRIFTSINNTEKTER:       

INNKR. FELLESKOSTN. 3 702 932 801 294 2 873 932 1 521 052 8 899 210 

ANDRE INNTEKTER  0 98 893 0 6 98 899 

SUM DRIFTSINNTEKTER 3 702 932 900 187 2 873 932 1 521 058 8 998 109 

        

DRIFTSKOSTNADER:      

PERSONALKOSTNADER -14 373 -1 421 -12 606 -6 950 -35 350 

STYREHONORAR  -142 310 -14 070 -124 810 -68 810 -350 000 

REVISJONSHONORAR -7 265 -686 -6 265 -3 723 -17 939 

FORR.FØRERHONORAR -130 412 -12 894 -114 375 -63 057 -320 738 

KONSULENTHONORAR -13 071 -3 695 -11 080 -7 078 -34 925 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD -714 157 -106 922 -357 836 -138 486 -1 317 400 

FORSIKRINGER  -145 472 -35 383 -128 935 -71 009 -380 799 

KOMMUNALE AVGIFTER -870 031 0 -771 076 -424 746 -2 065 853 

ANDRE ANLEGG  0 0 0 0 0 

ENERGI / FYRING  -473 317 -46 353 -419 415 -231 000 -1 170 086 

KABEL- / TV-ANLEGG -458 048 0 -268 105 -108 026 -834 180 

ANDRE DRIFTSKOSTN. -578 655 -1 405 -201 790 -265 670 -1 047 521 

SUM DRIFTSKOSTNADER -3 547 111 -222 829 -2 416 294 -1 388 556 -7 574 790 

        

DRIFTSRESULTAT:  155 821 677 358 457 638 132 502 1 423 318 

        

FINANSINNTEKT/KOSTNAD      

FINANSINNTEKTER  9 847 0 8 235 4 520 22 602 

FINANSKOSTNADER -1 202 0 -1 008 -555 -2 766 

RES. FINANSINNT/KOSTN. 8 645 0 7 227 3 965 19 836 

        

RESULTAT  164 466 677 358 464 865 136 466 1 443 155 
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4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 

 Som godtgjørelse til styret for perioden 2020-2021 foreslås kr. 360.500 

 

5. INNKOMNE FORSLAG 

 

A) Oppgradere inngangspartiene/trappegangene i blokkene 
 

Forslag fremmet av: Elise Hannestad, Regattaveien 3  

 

Krav til flertall: Alminnelig (50%)  

 

Inngangspartiene og trappegangene i blokkene i Hagebyen 1 oppleves som lite innbydende. 

Slik de fremstår i dag har de et institusjonsliknende preg og hever ikke verdien på boligene. 

Min mening er at de trenger en oppgradering slik at de fremstår som mer moderne og 

tiltalende. Inngangspartiene er de første som møter oss når vi kommer hjem, på besøk eller 

på visning. En oppgradering ville vært verdifull og satt stor pris på. Det er mange blokker på 

Fornebu som har hyggelige inngangspartier og trappeganger uten at dette er gjort for 

kostbart. På eget initiativ (dekket av sameiet) har noen beboere i Hagebyen kjøpt inn potter 

og beplantning for å gjøre inngangspartiene utendørs hyggeligere. Dette viser at vi som bor 

her setter pris på velstelte fellesarealer og ønsker å ha det f int rundt oss.  

 

Styrets innstilling: 

Styret stiller seg positiv til innhenting av forslag, men kommer til å ta sameiet som en helhet, 

og ikke kun blokkene.  

 

Forslag til vedtak  

Jeg foreslår at det innhentes forslag fra interiørarkitekt/ interiørdesigner for å se på ulke 

muligheter til oppgradering.  

 

 

B) Parkeringsordning 

 

Forslag fremmet av: Kaj Tørmoen, for Fornebu Hageby Borettslag  

 

Krav til flertall: Alminnelig (50%)  

 

Fornebu hageby borettslag består av boenheter for utviklingshemmede i Regattaveien 3 og 

5. Styret i borettslaget har hatt et styremøte der vi blant annet har diskutert løsningen for 

gjesteparkering inne og ute. Vi som er pårørende til våre barn er ofte innom grunnet våre 

medlemmers særlige behov for henting og bringing samt fiksing av praktiske ting for dem. 

De står gjerne heller ikke parate hvis de skal hentes, slik at vi må opp i leilighetene for å få 

på dem yttertøy/motivere til å gå etc. Vi har forstått de slik at det er 15 minutters gratis 

parkering på utendørs gjesteplasser om man henter lapp nede i kjelleren. Denne tiden 

oppleves som veldig knapp. I praksis blir det bare 10 minutter fordi man må innom i kjelleren 

før man henter lappen. Fra vår side hadde det vært ønskelig om denne tiden kunne utvides 

til 30 minutter.  
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Styrets innstilling  

Parkeringsordningen er formet for å minke trafikk inn i på sameiets veier, og oppfordre til å 

kjøre ned i parkeringskjeller. Ved å øke tiden til 30 minutter er styret bekymret for økt trafikk 

til uteparkeringsplassene. Dette vil gi en uheldig ef fekt. Per nå går det mange barn i 

nærområdet i Nansenparken barnehage, men vi antar at tallet med tilreisende til øke. Det er 

ønskelig at gjester parkerer i garasjekjeller, og betaler de få kronene som trengs for kortere 

besøk. Styret ønsker at vi beholder dagens ordning.  

 

Forslag til vedtak  

Parkeringsvedtektene endres slik at gratis korttidsparkering økes til 30 minutter på 

innendørs og/eller utendørs gjesteparkeringsplasser 

 

 

C) Bildelingstjeneste og mikromobilitet 

 

Forslag fremmet av: Odd-Erik Zimmer  

 

Krav til flertall: Alminnelig (50%)  

 

Både for å bidra til å nå overordnete mål for Fornebu om å bli utslippsfri/nøytral, øke 

fleksibiliteten for beboere og mulig øke inntektene til sameiet foreslås det å undersøke og 

inngå avtale med en bildelingstjeneste og/eller mikromobilitets-tjeneste som kan tilby bil-, 

el-sykkel-, varesykkel osv. Forslaget er at tilbudet skal være tilgjengelig for alle, også utenfor 

sameiet, for på denne måten å være attraktive for selskapene som driver kommersielt. Et 

utvalg tilbydere er listet under, det oppfordres til at styret gjør utfyllende søk og går bredt 

ut i markedet for å sikre best mulig konkurranse om løsningen. • Otto – www.otto.no – 

komplett leverandør av bil, sykkel, varesykkel tjeneste • Moveabout – www.moveabout.no – 

komplett leverandør av bil, sykkel, elscooter • Hertz Bilpool – www.hertzbilpool.no – 

leverandør av bildelingstjeneste Løsningen gir: 1. Økt fleksibilitet og reduserte kostnader for 

beboere i sameiet da flere får tilgang på bil eller annet transportmiddel ved behov fremfor 

å måtte eie selv. 2. Økte inntekter for sameiet for plasser som i dag har lite bruk. Sameiets 

inntektspotensial må avklares med de forskjellige leverandørene. 3. Positivt omdømme for 

sameiet både mot kommune og private 4. Potensielt færre biler sameiet da én delingsbil kan 

erstatte 10 privateide biler  

 

Styrets innstilling  

Styret ønsker ikke at det skal ferdes flere enn nødvendig i fellesarealene våre, da dette øker 

faren for innbrudd og ønskede hendelser. Styret anser dette som en dårlig utnyttelse av 

gjensteparkeringsarealene fordi det skal være en ordning for beboere, og ikke gjester. Styret 

er også negative til denne ordningen da det trolig fører til mer arbeid for styret, og økt 

ulempe for majoriteten av beboere.  
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Forslag til vedtak  

Styret oppretter kontakt med tilbydere av bildelings- og mikromobilitetstjenester med mål 

om å etablere bildelingsløsning og/eller mikromobilitets-tjeneste på inntil 4 av sameiets 

gjesteparkeringsplasser i parkeringskjelleren. Avtalen skal inngås på kommersielle vilkår der 

tilbyderen dekker nødvendige kostnader for drift og etablering, og sameiet får en del av 

inntektene. 

 

 

D) Takoverbygg m/bod for rekkehus 

 

Forslag fremmet av: Odd-Erik Zimmer  

 

Krav til flertall: Alminnelig (50%)  

 

Inngangspartiene til rekkehusene på 3 etasjer er særdeles utsatt for vær og vind på grunn 

av for liten overdekning fra taket over inngangspartiet. Det fører blant annet til høy slitasje 

på dører og dørkarmer da disse utsettes for regn, snø og sol i større grad enn det disse er 

utformet for. Ved snøfall vil døra fungere som skuffe i dag pga. dårlig overdekning. Siden 

byggene sto ferdig i 2013 har dørene som kommer fra en anerkjent produsent blitt byttet 

(på reklamasjon) 5 ganger, noe som indikerer hvor utsatt disse dørene er. Noen dører har 

slått seg pga. fukt, andre har slått seg pga. varme fra sol. I tillegg fører det til ekstra slitasje i 

entré da større mengder regn og snø dras med rett inn i entreen. Den knappe overdekningen 

er ikke i henhold til dagens byggeskikk, og var neppe innenfor god byggeskikk ved 

oppføringstidspunktet. Flere eiere av rekkehus har diskutert løsninger og ønsker å utvide 

taket over inngangspartiet og gjerne etablere en bod i forbindelse med utvidelsen. Vi har 

vært i kontakt med Amund Vik hos Spor arkitekter (arkitektkontoret som stod bak de 

opprinnelige planene) som har fått forespørselen fra sameiet om å undersøke dette tidligere 

og tilbakemeldingen fra kommunen på det tidspunktet var blant annet at forespørselen om 

endringen kom for tett på den opprinnelige byggesaken og at det mulig må en gjøres en 

planendring. Nå har tiden gått og det er ønske om å løfte saken til behandling igjen.  

 

Styrets innstilling  

Styret stiller seg positive til forslaget, mot at kostnadene fordeles på de rekkehusene som 

velger å benytte seg av denne muligheten. Det forutsettes at alle seksjoner i en rekke utfører 

prosjektet samtidig.  

 

Forslag til vedtak  

Styret engasjerer arkitekt for å utvikle skisser og forslag til utforming av takoverbygg med 

og uten bod for rekkehus på 3 etasjer. Arkitekt og styret går i dialog med kommunen med 

mål om å kunne godkjenne utformingen av tilbyggene. Når godkjente planer foreligger vil 

styret bringe saken tilbake til sameiet for å enes om utførelsen. 
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E) Utvikle sosiale samlingsplasser – gapahuk 

 

Forslag fremmet av: Odd-Erik Zimmer  

 

Krav til flertall: 2/3 flertall (67%)  

 

Ettersom enighet med utbygger og entreprenør nå er avklart med tanke på fellesarealene 

ønsker vi å fremme forslag om å utvikle fellesarealene for i enda større grad å gi et tilbud til 

både barn, ungdom og voksne gjennom hele året. Grusplassene virker å være lite brukt i dag 

og vi har skissert to forslag vi ønsker at øvrige sameiere tar stilling til. Grusplass 2 (skisse 2) 

For å øke komforten i vær og vind, og som en ny samlingsplass foreslås det å etablere en 

gapahuk eller lignende med mulighet for sitteplasser under tak på grusplass 2. Det vil bidra 

til økt komfort i dårlig vær, være samlingsplass for felles arrangement i sameiet, og kunne 

brukes i større og mindre grupper av sameiere.  

 

Styrets innstilling  

Styret er positive til å se på hvordan grusplass 1 og 2 er anlagt i dag. Styret er derimot 

negative til å sette opp en gapahuk, da styret ikke mener at det passer inn i Hagebyen. Årlig 

vedlikehold, samt regler for hvordan et slikt bygg skal benyttes, bør fremlegges før et slikt 

vedtak gjøres. Det må utredes hvorvidt et slikt bygg må søkes til kommunen, og hvorvidt 

det går ut over tillatte bebygde areal.  

 

Forslag til vedtak  

Styret etablerer en gapahuk eller lignende konstruksjon med mulighet for sitteplasser under 

tak på grusplass 2 (ref. vedlagt skisse 2) for felles bruk innenfor en kostnadsramme på kr. 

50.000, 

- 
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F) Utvikle sosiale samlingsplasser – bålplass 

 

Forslag fremmet av: Odd-Erik Zimmer  

 

Krav til flertall: Alminnelig (50%)  

 

Ettersom enighet med utbygger og entreprenør nå er avklart med tanke på fellesarealene 

ønsker vi å fremme forslag om å utvikle fellesarealene for i enda større grad å gi et tilbud 

til både barn, ungdom og voksne gjennom hele året. Grusplassene virker å være lite brukt i 

dag og vi har skissert to forslag vi ønsker at øvrige sameiere tar stilling til. Grusplass 1 

(skisse 1): På grusplass 1 foreslås det å etablere en bålplass med sitteplasser rundt. Denne 

bålplassen foreslås opparbeidet med en fast bålplass/bålpanne (der selve 

bålplassen/bålpannen sikres mot tyveri) med løse sitteplasser, eksisterende benker kan 

vurderes som alternativ til å anskaffe nye. 

 

Styrets innstilling  

Styret er positive til å se på hvordan grusplass 1 og 2 er anlagt i dag. Styret er derimot 

negative til å sette opp en bålplass midt i sameiet. Dette kommer til å være til ulempe for 

de som får øyken inn i sine bohenheter via ventilasjonen. Erfaringer viser, fra 

Nansenparken barnehage, at slik bålrøyk er til sjenanse for de enheter som ligger nært 

fellesarealet.  

 

Forslag til vedtak  

Styret etablerer fast bålplass på grusplass 1 (ref. vedlagt skisse 1) for felles bruk innenfor en 

kostnadsramme på kr. 30.000,-  
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G) Tyverisikring av bodarealer 

 

Forslag fremmet av: Jørgen A. R. Halvorsen  

 

Krav til flertall: Alminnelig (50%)  

 

Det har i løpet av de siste årene vært en del forsøk og noen suksessfulle innbrudd. Dette er 

ett gjentakende problem, og noen av inngangsdørene til bodarelene har blitt skadet i 

prosessen. Innbrudd hindres i hovedsak ved at arealene sikres mot adgang. Flere av bod-

arealene er tilgjengelig uten nøkkel hvis en først har blitt sluppet inn i oppgangen. Det 

andre problemet er at enkelte dører, pga. slagrettning kan åpnes med en stor skrutrekker 

eller brekkjern. F.eks. oppgangen til R 3-5 fra garasjen. Dette har blitt gjort på tidligere 

innbrudd, og er nå meget enkelt for nestemann. Det foreslås derfor at bod-arealene sikres 

med nøkkel-tilgang fra alle innganger. Det foreslås også at alle boder sikres med stål-karm 

som er beregnet for å hindre innbrudd. Dette er en list som monteres med poppnagler e.l. 

som forhindrer enkelt tilgang med brekkjern o.l.  

 

Styrets innstilling  

Styret mener at sikringstiltakene i garasjen må sees i en helhet, noe styret gjør fortløpende. 

Vi planlegger å øke kameraovervåkingen, slik at vi hurtigere kan analysere og varsle 

eventuelle hendelser. Styret støtter ikke forslaget da vedtaket nevner konkrete tiltak som 

erfaringsmessig forringer sikkerheten, som stål-list. Ved første forsøk å innbrudd vil denne 

stållisten bli bøyd, og resultere i flere åpne dører. Økt nøkkeltilgang er avhengig av 

rømningsveier, og må sees på i en helhet. Styret vurderer å bytte ståldører til mer sikre 

dører.  

 

Forslag til vedtak  

Styret innhenter pris og får inngangsatt sikring av alle bodarealer med nøkkel-tilgang på 

alle innganger til bodarealer, samt montering av stål-list ved låsekassene på dørene 
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H) TV/Internett 

 

Forslag fremmet av: Petter Danielsen  

 

Krav til flertall: Alminnelig (50%)  

 

Det kan være fornuftig og kostnadsbesparende å gå over til en løsning der vi kun betaler 

for internett over felleskostnadene, og at TV-pakken bestilles av hver bruker etter eget 

behov. Flere og flere streamer i dag, og har ikke behov for TV pakker. Dette er noe jeg ser 

flere sameier gjennomfører for å kutte kostnader og øke valgfriheten til beboerne. Dette 

forutsetter at vi kan forhandle en god løsning med leverandør. Jeg har sett at Telia og 

Homenet har lagt til rette for dette i andre sameier.  

 

Styrets innstilling  

Styret har forhandlet frem en konkurransedyktig pris på TV og internett levert av Altibox. Vi 

tror at majoriteten av beboere sparer penger gjennom denne avtalen, enn å bestille 

individuelle løsninger. Gjennom vår avtale med leverandøren har vi døgnbemannet 

feilretting av våre tjenester på infrastruktur, noe som er viktig for styret at forblir ivaretatt.  

 

Forslag til vedtak  

At styret forhandler frem en løsning hvor vi bare har internett over felleskosten, og at TV-

pakken kan bestilles av hver bruker etter eget behov 
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6. VALG AV TILLITSVALGTE 

 

A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år 

 

Kandidater: 

 

Ingrid Pauline Pedersen   

Kan tenke seg å delta i styret. Bor i Regattaveien 1 

 

Jan Hannestad 

   Jan Hannestad har sittet som styremedlem i denne perioden. Bor i Regattaveien 3 

 

Sven Pickhardt   

Kan tenke seg å bidra inn i styret. Bor i Regattaveien 101. 

 

Aasmund Løvestad 

Kan tenke seg å bidra inn i styret. Bor i Regattaveien 79 

 

B) Valg av 1 styremedlem for 1 år 

 

Kandidater: 

 

Ingrid Pauline Pedersen   

Kan tenke seg å delta i styret. Bor i Regattaveien 1 

 

Sven Pickhardt   

Kan tenke seg å bidra inn i styret. Bor i Regattaveien 101. 

 

Aasmund Løvestad 

Kan tenke seg å bidra inn i styret. Bor i Regattaveien 79 

  

C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år 

 

Kandidater: 

 

Ingrid Pauline Pedersen   

Kan tenke seg å delta i styret. Bor i Regattaveien 1 

 

Aasmund Løvestad 

Kan tenke seg å bidra inn i styret. Bor i Regattaveien 79 

 

Bjørn Meaas 

Bjørn har deltatt som styremedlem, men ønsker nå å slippe andre til. Kan 

fortsette som vara. 
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ORIENTERING OM SAMEIETS DRIFT 
 

Styret  

Styret kan kontaktes på hagebyen1@gmail.com. Se Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 sin 

hjemmeside www.hagebyen1.no for ytterligere informasjon. 

 

Retningslinjer for styrearbeid 

Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de 

tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske 

verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. 

 

Overdragelser og fremleie 

Overdragelser og fremleie skal meldes OBOS Eiendomsforvaltning AS. 

 

Vaktmester 

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 har avtale om vaktmestertjeneste med Zymer Maliqi / ABC 

Vaktmester og Snekker organisasjonsnummer 990 262 292. 

Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må den enkelte eier påregne å måtte 

betale for tjenester selv. 

 

Parkering 

Østlandske Parkering AS kontrollere våre gjesteparkeringsplasser og fellesarealer. Betaling 

må skje gjennom EasyPark applikasjonen eller via betalingsautomat i gjesteparkeringskjeller. 

Ved betaling på automat kan kun kontanter benyttes, samt lapp må legges synlig i 

frontruten. Satsene for gjesteparkering blir 20 kr (eks easyparkavgift) for 5 timer, og 50 kr 

døgnet (eks easyparkavgift). Easyparkavgiften er per i dag på 15%. 

Det er 15 min gratis parkering ved trekking av lapp i kjeller. 

 

Nøkler/skilt 

Nøkler kan bestilles hos OBOS Eiendomsforvaltning AS. Bestillingen skal være skriftlig. Ved 

bestilling pr e – post kan følgende adresse benyttes: oef@obos.no. Bestillingen merkes med 

antall nøkler, nøkkelnummer og eiers navn og adresse. Det er kun eier av seksjonen som kan 

foreta bestilling.  
 

Postkasseskilt bestilles hos skiltbutikken.posten.no. Endringer på ringetablå meldes inn til 

styret. 

 

Brannsikringsutstyr 

Ifølge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i hver 

etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets 

ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og 

kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. 

  

mailto:hagebyen1@gmail.com
http://hagebyen1.no/
mailto:oef@obos.no
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Forsikring 

Sameiets eiendommer er forsikret i IF SKADEFORSIKRING med polisenummer 1668942. 

Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, 

bygningsmessige faste tilleggsinnredninger 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. 

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. 

 

HMS – Helse, miljø og sikkerhet 

Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, utføre, 

vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. 

 

Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og 

lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om 

vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det 

spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. 

 

Energimerking 

Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På www.energimerking.no 

kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. 
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V E D T E K T E R 

 

for 

 

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1, org. nr. 912 607 526 

 

 

Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjoneringen av sameiet. 

Sist endret på årsmøte 01.04.2019 

 

 

1. Innledende bestemmelser 

 

1-1  Navn og opprettelse 

Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 1. Sameiet er opprettet ved tinglysing av 

vedtak om seksjonering fra kommunen, tinglyst 23.08.2013. 

 

1-2 Hva sameiet omfatter 

(1) Sameiet består av 224 boligseksjoner og 1 næringsseksjon parkering på eiendommen gnr. 

41, bnr. 867 i Bærum kommune.  

 

(2) Den enkelte seksjonseier har en sameieandel i eiendommen med tilknyttet enerett til bruk 

av den, eventuelt de bruksenheter vedkommende seksjonseier har grunnbokshjemmel til. Det 

er fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon som uttrykker sameieandelens størrelse basert 

på den enkelte bruksenhets bruksareal, dvs eksklusiv balkong/terrasse.  

 

De enkelte bruksenheter består av en hoveddel samt eventuelt en eller flere tilleggsdeler. 

Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av bebyggelsen på 

eiendommen. Balkonger/terrasser inngår i bruksenhetene. Inndelingen i hoveddeler og 

tilleggsdeler, samt sameiebrøkens størrelse, fremgår av seksjoneringsbegjæringen med 

vedlegg.  

 

De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter, er fellesareal. Til 

fellesarealene hører således blant annet hele bygningskroppen med vegger, dekker og 

konstruksjoner (også for balkonger/terrasser) samt inngangsdører, vinduer, trapperom med 

heis, ganger, andre fellesrom og utearealet. Stamledningsnettet for vann og avløp fram til 

avgreiningspunktene til de enkelte bruksenhetene og elektrisitet fram til bruksenhetenes 

sikringsskap, er også fellesanlegg. Det samme er andre innretninger og installasjoner som 

skal tjene sameiernes fellesbehov.  

 

Sameiet er en del av et større sammenhengende boligområde innenfor delområdet 8.6/8.7 på 

Fornebu. Til sameiet er det tilknyttet en garasjekjeller. Hele eller deler av garasjekjelleren vil 

bli søkt seksjonert til en eller flere næringsseksjoner. Det tas forbehold om organisering av 

eier- og bruksrettigheter frem til kommunen har behandlet og godkjent 

seksjoneringsbegjæring.  

 

Ved opprettelse av næringsseksjon(er) i garasjekjelleren, vil eier(e) av næringsseksjonen(e) 

være eierseksjonssameiet eller kjøpere av parkeringsplass eller disse i fellesskap, heretter kalt 

”Garasjesameiet”.  

Nærmere bestemmelser om rettigheter og forpliktelser for Garasjesameiet fremgår av 

vedtektene for Garasjesameiet.  
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Sameiet er forpliktet til å vedlikeholde og ivareta grøntarealer/beplantning, veier, belysning, 

kabelanlegg, ledningsanlegg, lekeplasser, møteplasser og fellesinnretninger av enhver art på 

og rundt eierseksjonssameiets eiendom.. Seksjonseierne plikter i fellesskap å bære sin 

forholdsmessige andel av utgiftene, slik sameierbrøken tilsier. 

  

Fornebu Boligspar AS/Fornebu Utvikling AS eier og forvalter deler av en rekke eiendommer 

på Fornebu i Bærum kommune med eventuelle påstående anlegg, heretter kalt ”Fornebu 

Felles”. Alle huseierforeninger, fellesarealsameier og selskaper med utbyggingsrettigheter i 

delområdene på Fornebu, har rett og plikt til å være medlemmer av Fornebu Driftsforening. 

Eierseksjonssameiet Hagebyen skal være medlem i Fornebu Driftsforening og vil gjennom sitt 

medlemskap i Fornebu Driftsforening plikte å delta i drift og vedlikehold av Fornebu Felles og 

til å bære sin forholdsmessige del av utgiftene.. 

 

1-3 Formål 

Sameiets formål er å ivareta og koordinere fellesinteressene til seksjonseierne knyttet til drift, 

vedlikehold og bruk av sameiets eiendom. Bruksenhetene er i følge seksjoneringsbegjæringen 

boligseksjoner, og kan kun benyttes til boligformål.  

Dersom det etableres næringsseksjoner skal disse kun anvendes til det formål det blir gitt 

brukstillatelse til. Bruksendring til næring må dessuten godkjennes av årsmøtet med 2/3 

flertall..  

 

1-4  Sameiebrøk 

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

fremgår av seksjoneringssøknaden. 

 

 

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 kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner.  

 

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

gjelder ny seksjonseiers/leietakers navn og kontaktinformasjon.  Ved utleie av tilleggsdel til 

seksjonen skal styret også informeres om dette. Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr. 

 

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

 

(5) Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett.  Sameiet har ikke oppløsningsrett. 
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3. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealene 

 

3-1 Rett til bruk 

(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til å 

bruke fellesarealene til det de er beregnet til, eller vanligvis brukes til, og til annet som er i 

samsvar med tiden og forholdene.   

 

(2) En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er 

nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte 

funksjonsevne. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn. 

 

(3) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade 

eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte. 

 

(4) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet. Endring av bruksformålet krever 

reseksjonering etter eierseksjonslovens § 21 annet ledd. 

 

(5) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer, 

fellesanlegg og utvendig tilleggsareal uten forhåndsgodkjenning fra styret/årsmøtet.  

 

Dette gjelder tiltak som: 

• Alle installasjoner, herunder oppsetting/montering av antenner, varmepumper, 

sol/vindavskjerming, skillevegger/gjerder, plattinger, flislegging eller annet fast belegg 

på balkonger/terrasser, innglassing, boblebad/badestamp, fastmontert belysning og 

lignende.  Endring av farge på vegger og utskiftning av vindusglass må også 

godkjennes av styret 

 

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

eksisterende beplanting, nyplanting og lignende skal på forhånd godkjennes av 

styret/årsmøtet.  

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  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. Regler om dyrehold er fastsatt i 

husordensreglene 
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4. Sameiets parkeringsplasser  

 

4-1 Fysisk bruk av parkeringsplassene i Garasjesameiet, bruk av grøntarealer/uteareal 

på delområde 8.6/8.7 og Fornebu Felles 

(1) Seksjonseiere med garasjeplass vil som eiere av en ideell andel av garasjeseksjonen, bli 

sameiere i Garasjesameiet og få eksklusiv bruksrett til en eller flere parkeringsplasser. Den 

nærmere fordelingen av parkeringsplassene fastsettes av første gang av Utbygger og senere 

av Garasjesameiet. Usolgte plasser i garasjen pr seksjonering tilhører og disponeres av 

utbygger inntil disse evt. er solgt.  

Forholdene omkring bruk, salg og utleie av parkeringsplasser er nærmere regulert i vedtektene 

for Garasjesameiet.  

Drift, vedlikehold og administrasjon av garasjeseksjonen tilligger styret i eierseksjonssameiet 

med mindre garasjesameiet velger eget styre.  

Sameierne har i henhold til tinglyst erklæring bruksrett til grøntarealer/uteareal innenfor 

delområde 8.6/8.7 som forvaltes gjennom Sameiet og Fornebu Felles som forvaltes av 

Fornebu Driftsforening. 

 

(2) For næringsseksjon nr. 225, Hagebyen 1 Garasjesameie, gjelder egne vedtekter mellom 

de ideelle eierne i denne. Styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 skal sørge for forsvarlig 

drift, vedlikehold og administrasjon av næringsseksjon 225 med mindre Hagebyen 1 

Garasjesameie velger sitt eget styre. 

 

 

5. Vedlikeholdsplikt og erstatningsansvar 

 

5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten 

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

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

Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.  

 

(2) Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som  

 

a) inventar 

 

b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker 

 

c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat 

 

d) skap, benker, innvendige dører med karmer 

 

e) listverk, skillevegger, tapet 

 

f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk 

 

g) vegg-, gulv- og himlingsplater 

 

h) ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring 

 

i) vann- og avløpsledninger fra forgreningspunktet på stamledningsnettet inn til 

bruksenheten 

 

j) innsiden av vinduer, veranda- og ytterdører til boligen  

 

(3) Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.  
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(4) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt 

ovenfor, men ikke utskifting av sluk, vinduer, veranda- og ytterdører til bolig. Seksjonseier er 

likevel ansvarlig for utskifting av ødelagte vindusruter (f.eks. punkterte), dersom dette er et 

teknisk og økonomisk forsvarlig alternativ til å skifte ut hele vinduet. 

  

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

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

 

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

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

 

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

er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk. 

 

(8) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre, 

plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret.  

 

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

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

 

(10) Ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskifting 

i seksjonen, selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseier. 

 

(11) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører 

sameiet eller andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34. 

 

5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m. 

(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles 

installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og 

de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. 

Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers 

vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når 

det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader. 

 

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

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

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

den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av 

vinduer, veranda- og ytterdører til boligene. 

 

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

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

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

unntak av varmekabler.  

 

(4) balkonger/terrasser (med rekkverk) vedlikeholdes av sameiet og kostnadene til dette inngår 

i felleskostnadene.  
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(5) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og 

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

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

brukere.  

 

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

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

 

 

6. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform 

6-1 Felleskostnader 

(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er 

felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken 

med mindre annet følger av disse vedtektene.  

 

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

bruksenhet eller etter forbruk.  

 

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

fastsettes en annen fordeling enn den som følger av (1). 

 

(4) Kostnader til kabel-tv og bredbånd fordeles likt på hver seksjonseier. Avtaler med 

leverandør om utvidete leveranser, dekkes av den enkelte seksjonseier.  

 

(5) Kostnader knyttet til parkeringsplasser som disponeres eksklusivt av seksjonseiere betales 

av de seksjonseiere som innehar disposisjonsretter med lik del pr. plass.  

 

(6) Garasjeseksjonen skal kun belastes med kostnader som direkte er knyttet til bruken av 

garasjeseksjonen som parkeringsanlegg derunder forsikring av seksjonen.  Dersom kostnader 

forbundet med energi i seksjonen ikke klart kan adskilles eller måles skal det betales en 

forholdsmessig andel basert på nytte eller forbruk. 

 

(7) Membran i dekket over garasjen skal vedlikeholdes av boligseksjonene og utgiftene 

fordeles på sameierne i henhold til intern sameiebrøk. 

        

(8) Dersom sameiet installerer individuelle energimålere skal kostnader til oppvarming og 

varmt tappevann til den enkelte bruksenhet betales etter målt forbruk.  

 

(9) Dersom sameiet blir bestående av flere bygg med ulik bygningsmessig karakter skal 

sameiets felleskostnader regnskapsmessig deles mellom de ulike bygningstypene i 

avdelinger. Så langt det er mulig skal felleskostnader som kan henføres til den enkelte avdeling 

fordeles mellom sameierne i hver avdeling, etter de øvrige bestemmelsene i § 15.  

Utgifter til drift og vedlikehold av sameiets heiser fordeles med 8/9-deler på seksjonene i 

blokkbebyggelse og 2+2-bebyggelse og 1/9 på seksjonene i rekkehusbebyggelse i henhold til 

intern sameiebrøk.  

Utvendig vedlikehold av bygningene anses som felleskostnad som fordeles på samtlige 

boligsseksjoner i henhold til intern sameiebrøk. 
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(10) Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 skal føre egen regnskapsoversikt med en oversikt over 

alle inntekter og kostnader forbundet med sameiet (snr. 225) og fordele kostnadene på 

sameierne i denne. Kostnader for dette skal dekkes av sameiet (snr. 225). Hagebyen 1 

garasjesameie må etablere egen regnskapsførsel dersom dette ikke ivaretas av 

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1.   

 

(11)  Særskilt fordeling av kostnader for næringsseksjon nr. 225.  Boligparkeringsplassene i 

garasjeanlegget er organisert i en egen næringsseksjon nr. 225. For hver parkeringsplass i 

snr. 225 skal det betales et kostnadsbidrag fordelt med lik del pr. parkeringsplass. 

 

Næringsseksjon nr. 225 skal belastes med kostnader som direkte er knyttet til bruken av 

seksjonen som parkeringsanlegg derunder forsikring av seksjonen samt kostnader forbundet 

med innvendig drift og vedlikehold av seksjonen, kjøre og adkomstareal, porter, dører, tekniske 

anlegg mv. som kan tilknyttes parkeringsseksjonen. 

 

(12) Dersom kostnader forbundet med energi mv. ikke klart kan adskilles eller måles, skal det 

betales en forholdsmessig andel etter en nøkkel basert på nytte eller forbruk.  

 

(13) Næringsseksjonen skal dekke alle særskilte kostnader forbundet med at 

eierseksjonssameiet har påtatt seg administrasjonen av drift, vedlikehold, regnskapsførsel og 

innkreving, jfr. § 22. 

 

(14) Enhver endring av fordelingsnøkkelen som utføres i strid med denne bestemmelse er 

ugyldig. 

 

6-2 Betaling av felleskostnader  

(1) Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis betale et akontobeløp som fastsettes på 

årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene.  

 

(2) Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger 

eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning. Midlene 

skal settes på egen bankkonto. Avsetning til vedlikehold er en felleskostnad og innbetalingene 

skal følge sameiebrøk.  

 

6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse  

De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren 

som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet kan ikke overstige et 

beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet 

tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært 

betalt etter at det er kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.   

   

6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad  

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

 

 

7 Pålegg om salg og fravikelse av bruksenheten (utkastelse) 

 

7-1 Mislighold 

Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold 

regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig 

bruk og brudd på ordensregler 
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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 fem andre medlemmer. Det 

kan velges inntil to varamedlemmer. 

 

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

Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.  

 

(3) Sameiet kan ha en valgkomité.  Valgkomiteen skal eventuelt bestå av minimum to (2) 

medlemmer, helst tre (3).  Valgkomiteen tjenestegjør i 1 år (alternativt 2 år).  Et medlem av 

valgkomiteen kan gjenvelges etter en pause på 1 år. 

 

(4) Styreleder skal velges særskilt.  

 

(5) Ved valgene anses den eller de kandidater som oppnår flest stemmer som valgt, selv om 

den enkelte ikke oppnår vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styremedlemmene og 

varamedlemmene behøver ikke å være sameiere eller tilhøre noen sameiers husstand.  

 

(6) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styret for foregående styreperiode. Styret 

bestemmer fordelingen av vederlaget. 

 

(7) 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. 

 

(8) 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 
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(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal 

undertegne protokollen. Protokollen kan undertegnes elektronisk. Protokollen skal sendes til 

forretningsfører. 

 

(5) Styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 skal sørge for forsvarlig drift, vedlikehold og 

administrasjon av næringsseksjon 225 i samsvar med disse vedtekter og vedtekter for 

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1. 

Styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 har i den forbindelse de samme rettigheter og plikter 

som sameiets styre har i henhold til disse vedtekter så langt det passer.   

Dersom årsmøtet velger et eget styre, skal dette i så fall bestå av 3 medlemmer som velges 

av årsmøtet. Styret velger selv sin leder og hvordan det skal organiseres. 

 

(6) Styret kan sende ut all informasjon elektronisk til seksjonseiere. Informasjon legges primært 

ut på sameiets hjemmeside. I tillegg vil styret kunne sende ut informasjon per e-post, eventuelt 

SMS. Dette forutsetter at seksjoneier har gitt oppdatert kontaktinformasjon til forretningsfører. 

Innkalling til årsmøte sendes per post. 

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.  

 

 

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.   
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9-3 Innkalling til årsmøte 

(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. 

Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men varselet 

kan aldri være kortere enn tre dager. Innkallingen skal samtidig sendes til forretningsfører. 

 

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

 

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

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

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

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

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

 

9-4 Saker årsmøtet skal behandle  

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

 

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

• behandle styrets årsberetning/årsrapport  

• behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår  

• velge styremedlemmer  

• behandle vederlag til styret 

• Årlig vedlikeholdsprogram. 

 

(3) Årsberetning/årsrapport, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før 

ordinært årsmøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten 

være tilgjengelige i årsmøtet. 

 

 (4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta 

beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til stedet 

på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i 

innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å 

innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet. 

 

(5) Årsmøtet kan med vanlig flertall vedta avsetning til fond til fremtidig vedlikehold. Med to 

tredjedels flertall kan årsmøtet vedta avsetning til påkostningsfond til bruk for bestemte tiltak 

for standardhevning. Styret kan gjennomføre pålegg gitt av offentlige myndigheter vedrørende 

eiendommen.  

9-5 Hvem kan delta i årsmøtet 

(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale- og stemmerett. 

Ektefelle, samboer, eller annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til 

å være til stede på årsmøtet og uttale seg. 

 

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til 

stede på årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede 

med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall. 

 

(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. 

Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme. Seksjonseieren har rett til å ta med 

en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet 

tillater det. 
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9-6 Møteledelse og protokoll 

(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder 

behøver ikke å være seksjonseier. 

 

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle 

beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av 

årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver 

tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.  

9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøte 

(1) I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall avgitte stemmer.  

 

(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. 
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9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak 

(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som går ut 

over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne 

i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, besluttes med vanlig 

flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller 

utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, 

kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. 

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

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

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

 

9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere  

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

enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om 

 

a) salg eller bortfeste av hele eller deler av eiendommen 

b) oppløsning av sameiet 

c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter 

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

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

ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere. 

 

9-11 Inhabilitet 

Ingen kan delta i en avstemning om 

 

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående 

b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet 

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

saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser 

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

ens nærstående. 

 

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

 

 

10 Forretningsfører, regnskap, revisjon og forsikring 

 

10-1 Forretningsfører 

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

samsvar med eierseksjonsloven § 61. 

 

10-2 Regnskap og revisjon 

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.  

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. Innboforsikring er den enkelte seksjonseier selv ansvarlig for å tegne. 

 

(2) Selv om sameiets forsikring brukes, skal styret pålegge seksjonseier å betale egenandelen 

dersom skadeårsaken ligger innenfor seksjonseiers ansvar.  
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11 Diverse opplysninger 

 

11-1 Definisjoner 

I disse vedtektene menes med 

a) eierseksjon: eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med 

enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen. 

b) bruksenhet: et avgrenset areal av en seksjonert eiendom som en seksjonseier har 

enerett til å bruke til bolig eller annet formål. En bruksenhet består av en hoveddel og 

kan også ha tilleggsdeler. Bruksenheten må ha innvendige arealer og kan også ha 

utvendige arealer. 

c) bruksenhetens hoveddel: en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, 

med egen inngang. 

d) bruksenhetens tilleggsdel: de delene av bruksenheten som ikke er hoveddel. 

e) fellesareal: de delene av eiendommen som ikke inngår i bruksenhetene. 

f) boligseksjon: en seksjon som skal brukes til helårsbolig eller fritidsbolig. 

g) Næringsseksjon: en seksjon som skal brukes til annet enn bolig 

h) sameiebrøk: seksjonseierens forholdsmessige eierandel i sameiet. 

i) seksjonering: å dele en eiendom i flere bruksenheter etter reglene i loven her. 

j) reseksjonering: en ny seksjonering av en eller flere seksjoner i en allerede seksjonert 

eiendom. 

k) sameiet (eierseksjonssameiet): fellesskapet av alle seksjonseierne. 
 

11-2 Hjemmelshaver til formuesgode 

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

realregister. 

 

11-3 Endringer i vedtektene  

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte 

stemmer om ikke disse vedtektene eller eierseksjonsloven stiller strengere krav.  

 

11-4 Generelle plikter 

Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av kommunens 

seksjoneringsvedtak, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt eventuelle ordensregler 

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

eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65. 



 HAGEBYEN 1 GARASJESAMEIE 

 

 

VEDTEKTER - SIDE 14 AV 19 

VEDTEKTER 
FOR 

HAGEBYEN 1 GARASJESAMEIE 
Sist endret i sameiermøte 14.03.2016 
Sist endret i sameiermøte 26.04.2017 

 
§ 1 

Navn 
Sameiets navn er Hagebyen 1 Garasjesameie.  
 

§ 2 
Hva sameiet omfatter 

Sameiet omfatter eiendommen gnr. 41 bnr. 867, snr. 225 i Bærum kommune som er en 
næringsseksjon med tilleggsdel bestående av biloppstillingsplasser (parkering) i 
Eierseksjonssameiet Hagebyen 1. Seksjon 225 utgjør en del av et større kjelleranlegg, der 
eierseksjonssameiet Hagebyen 1 har interesser i form av fellesareal og boder etc. Seksjon 
225 har tinglyst rett til adkomst gjennom eierseksjonssameiets fellesareal. 
 
Seksjonen er et tingsrettslig sameie hvor ingen av sameierne eier noen spesiell del av 
sameiets eiendom, men hvor sameierne iht. vedtektene er tildelt spesielle rettigheter og plikter 
til deler av sameiet. Hver sameier eier en ideell andel av sameiets eiendom. 
 
Sameiet består av 231 biloppstillingsplasser (garasjeplasser) og kjøreareal og er delt i 
sameieandeler med en sameiebrøk fastsatt slik at telleren er én pr. garasjeplass (1/231) og 
nevneren er det samlede antall garasjeplasser i seksjonen.  
Usolgte garasjeplasser eies av utbygger. 

 
§ 3 

Formål 
Sameierne har som formål å eie og forvalte seksjon 225 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 seksjonens fellesarealer 
til det de er beregnet eller vanligvis brukt til.  
 
Bruksretten til p-plass forutsetter at det for plassen av dens første kjøper er betalt et vederlag 
til utbygger av Hagebyen. 
 
Sameiernes eiendom kan 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 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. 
 
Det er ikke tillatt å drive næringsvirksomhet i eller fra sameiets eiendom, unntatt utleie av p-
plasser som skjer i samsvar med vedtektene. Det er heller ikke tillatt å drive med bilvask, 
verksted eller utøve verkstedsliknende aktiviteter i tilknytning til biler, tilhengere og/eller annet, 
som er parkert på sameiets eiendom. For øvrig vises til evt. ordensreglement fastsatt av styret 
iht. § 12. 
Sameiernes eiendom må brukes under hensyntagen til eierseksjonssameiet Hagebyen1  
rettigheter til tilliggende areal. Alle sameiere i snr 225 må innrette seg etter bestemmelser 
fastsatt i eierseksjonssameiets vedtekter for bruk av kjelleren og for atkomst til sameiets 
eiendom. 
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Utbygger av Hagebyen har for seg og sine entreprenører rett i den videre utbygging av 

Hagebyen til å bruke kjøreareal og annet areal som ikke er undergitt den enkelte sameiers 

enebruksrett. 

 
§ 5 

Rettslige disposisjoner over sameieandel 
Til hver sameier skal det utstedes et skjøte pålydende en ideell andel av eiendommen iht. 
sameiebrøken, jf § 2. Utbygger av Hagebyen-prosjektet, Veifor AS eller den dette selskap 
måtte utpeke, eier de p-plasser som ikke er solgt. 
 
Sameierne kan bare overdra og for øvrig disponere over sin sameieandel innenfor rammen av 
disse vedtekter.  
 
Enhver rettslig disponering og overdragelse av sameieandel (med tilhørende garasjeplass) 
eller bortleie/utlån garasjeplass skal uten ugrunnet opphold meldes skriftlig til styret eller 
sameiets forretningsfører med opplysning om mellom hvilke parter overdragelsen gjelder. 
Ingen rettslig disponering av sameieandel 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 sameieres sameieandel utover det 
som uttrykkelig følger av disse vedtekter.  
Sameierne kan ikke kreve oppløsning eller bruksdeling av sameiet iht. sameielovens §§ 14 og 
15.  
 

§ 6 
Bruksrett 

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. Hver sameieandel skal være tildelt et eller 
flere nummer, hvor hvert nummer gir eksklusiv rett til en parkeringsplass på en plass med 
samme nummer – jf bruksplanen i Vedlegg 1. 
 
Parkeringsplassene i sameiets garasjeanlegg er fordelt på sameierne slik det fremgår av 
vedlagte bruksplan – Vedlegg 1.  
 
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 den enkelte sameier disponerer. 
 

§ 7 
Nærmere om disposisjonsrett over p-plassene 

 
1. Salg og annet eierskifte  
Eierandel i eiendommen kan dersom den ikke selges eller overføres sammen med eierseksjon 
i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 ikke selges eller overføres til andre enn eiere av 
eierseksjon i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1, eller Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 dersom 
dette har parkeringsmessig underdekning og for øvrig tillates av kommunen eller vedtak fattet 
av kommunen.  
 
Utbygger kan selge ideelle andeler med rett til parkeringsplass til enhver eier av eierseksjon 
innenfor Hagebyen 1, eller Hagebyen 2 hvis dette er i samsvar med kommunale vedtak, eller 
selskap som skal benytte usolgte parkeringsplasser til utleie iht. bestemmelsene i pkt 2 
nedenfor. Pkt 2.3 gjelder tilsvarende for selskap som utleder rett fra utbygger til å drive utleie 
etter pkt 2. 
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2. Utleie av p-plass  
 

2.1 Vilkår for utleie 
Parkeringsplassene kan fritt leies eller lånes ut til beboere i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 
eller Hagebyen 2.  
 
Parkeringsplassene kan leies eller lånes ut til andre enn til beboere i Eierseksjonssameiet 
Hagebyen 1 eller Hagebyen 2 etter følgende retningslinjer;  

• Ønske om utleie/utlån skal på forhånd skriftlig varsles til styret.  

• Styret i Sameiet skal til enhver tid føre lister over dem som har meldt fra til styret med 
ønske om å leie hhv leie ut parkeringsplass.  

• Beboere i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 som står på listen, skal ha fortrinnsrett til 
leie/lån på ellers like vilkår når utleie skjer for perioder ut over 1 måned. Bruk av 
fortrinnsretten forutsetter at styret gjør fortrinnsretten gjeldende innen 14 dager fra 
mottakelse av skriftlig varsel om utleie/utlån.  

 
Ved en leietakers/låners gjentatte mislighold av sine rettigheter og plikter i forhold til sameiet, 
har sameiets styre rett til å kreve oppsigelse av leie-/låneforholdet. 
 

Ved utleie av p-plass har beboere i Hagebyen 1 eller 2 fortrinnsrett til leie til ellers like vilkår.. 

Styret/ forretningsfører kan føre lister over de som ønsker å leie plass, og avgjør 

rekkefølge/tildeling mellom likeberettigede. Hvis ikke styret/ forretningsfører innen 2 uker etter 

at de har mottatt skriftlig melding om utleie til ikke-beboer av Hagebyen 1 eller 2 med angivelse 

av avtalt pris, leietakers navn og adresse mv, har funnet leietaker til plassen, kan plassen fritt 

leies ut av dens eier for en periode på inntil 2 år. 

 
2.2 Leie-/låneforholdet  
Ved utleie/utlån er utleier ansvarlig overfor sameiet for utleverte nøkler og solidarisk ansvarlig 
med låntaker/leietaker for dennes skadeforvoldelse på sameiets eller andre sameieres 
eiendom i garasjeanlegget.  
 
2.3 Parkeringsplasser tilhørende utbygger Vei/For AS  
P-plasser tilhørende utbygger kan leies eller lånes ut til andre enn til beboere i 
eierseksjonssameiet etter følgende retningslinjer: 

• Styret skal varsle utbygger Vei/For AS når det er beboere på venteliste som ønske å 
benytte seg av sin fortrinnsrett. 

• Utbygger Vei/For AS kan, når slikt varsel er mottatt ikke leie ut eller fornye løpende 
leieavtaler før tilbud om benyttelse av fortrinnsrett er gitt og avklaret eller utløpet. 

• Bruk av fortrinnsretten forutsetter at styret gjør fortrinnretten gjeldende innen 14 dager 
fra mottakelsen av slikt tilbud. 

• Leien skal ikke overstige normal markedspris for parkeringsplasser i området. 
Denne bestemmelse faller bort uten behandling i sameiermøte når samtlige parkeringsplasser 
som tilhører utbygger Vei/For AS er solgt.  
 
2.4. Parkeringsplasser tilpasset funksjonshemmede. 
Garasjeanlegget har et visst antall garasjeplasser tilrettelagt for funksjonshemmede(HC-

plasser). Dersom en sameier eller noen i sameierens husstand har dokumentert behov for HC-

plass, kan styret, gi vedkommende midlertidig rett til å disponere HC-plass. Slik bruksrett 

forutsetter at sameieren selv disponerer en p-plass i garasjeanlegget, og at sameieren stiller 

denne plassen til disposisjon for sameieren som må avgi HC-plass. Sameieren plikter å 

akseptere styrets vedtak om bytte/overføring til annen garasjeplass i garasjeanlegget uten 

hensyn til plassering. Styret kan for sin saksbehandling kreve fremlagt dokumentasjon for at 

det foreligger behov for HC.plass. 

Den tildelte bruksrett til HC-plass bortfaller dersom personen som er tildelt HC-plass ikke 

lenger bor i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 eller dersom behovet for HC-plass av andre 
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grunner bortfaller.  Sameieren plikter uten ugrunnet opphold å gi styret melding dersom 

vilkårene for midlertidig bruksrett til HC-plass ikke lenger er oppfylt.    

 
2.5. Strøm  
Eier av parkeringsplass har ikke tilgang til uttak av strøm med mindre dette er godkjent og 
avtalt skriftlig med styret.  
 
Styret kan utarbeide retningslinjer for montering av el-uttak for lading av el-biler.  
 
2.6. Mislighold 
Dersom eier av sameieandel med rett til p-plass vesentlig misligholder sine plikter, vil styret 
kunne kreve salg av parkeringsplassen (= den ideelle andel i eiendommen med bruksrett til 
parkeringsplass(er)). Slikt krav skal følge prinsippene i eierseksjonsloven § 26 som gjelder 
tilsvarende i det omfang bestemmelsen passer. 
 
 

§ 8 
Sameiermøte 

Sameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtet.  
Ordinært sameiermøte avholdes hvert år inne utgangen av juni måned. Styret skal på forhånd 
varsle alle sameiere om dato for møte og siste frist for å innlevere saler som ønskes behandlet. 
 
Ekstraordinært 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.  
 
Styret innkaller skriftlig til sameiermøte med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. For 
ekstraordinært sameiermøte er minimumsfristen om nødvendig 3 dager.  
 
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 angitt i innkallingen.  
Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. En sameier 
kan møte ved fullmektig, og har også rett til å ta med en rådgiver til sameiermøtet.  
Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på sameiermøtet. Uten hensyn til dette skal det 
ordinære sameiermøtet behandle 
 

a. Styrets årsberetning 
b. Regnskap for foregående år 
c. Eventuelt valg av styre 
d. Valg av revisor hvis denne står på valg 
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§ 9 
Sameiermøtets vedtak 

Ved avstemninger regnes flertallet etter sameiebrøken. Hver sameier har stemmerett iht. sin 
sameiebrøk, jfr § 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:  
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 § 5 og 6, samt denne bestemmelse  
Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en 
urimelig fordel på andre sameieres bekostning.  
 

§ 10 
Styret 

Styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 skal sørge for forsvarlig drift, vedlikehold og 
administrasjon av næringsseksjon 225 i samsvar med disse vedtekter og vedtekter for 
Eierseksjonssameiet Hagebyen 1. 
 
Styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 har i den forbindelse de samme rettigheter og plikter 
som sameiets styre har i henhold til disse vedtekter så langt det passer.   
 
Dersom sameiermøtet velger et eget styre, skal dette i så fall bestå av 3 medlemmer som 
velges av sameiermøtet. Styret velger selv sin leder og hvordan det skal organiseres.  
 

§ 11 
Styrets adgang til å forplikte sameiet 

Sameiet tegnes av styreleder og et styremedlem som forplikter det med sin underskrift i 
fellesskap.  
Styret kan delegere til en evt. forretningsfører å representere Sameiet i saker som gjelder 
vanlig forvaltning og mindre løpende vedlikehold.  
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VEDTEKTER - SIDE 19 AV 19 

§ 12 

Ordensregler 
Sameiets styre kan fastsette ordensregler for bruken av sameiets eiendom innenfor rammen 
av sameiets formål.  
 
Når skader på sameiets eiendom kan tilbakeføres til en bestemt person, vil vedkommende 
eller dennes foresatte bli gjort økonomisk ansvarlig etter Lov om erstatningsplikt av 2. 
desember 1969. Ansvar kan også følge av annen lovgivning. Om utleverte nøkler/portåpnere 
til garasjeanlegget bortkommer har sameiet rett til å foreta utskiftning av låser og innkjøp av 
nye nøkler til samtlige brukere/omkoding av portåpnersystemet for regning av den sameier 
som har mistet/blitt frastjålet nøkkel/portåpner. Sameieren er også ansvarlig for skade 
forårsaket av en person som sameieren har gitt adgang til garasjeanlegget (gjennom utleie, 
utlånsforhold og/eller på annen måte). 
 

§ 13 
Vedlikehold 

Sameiets eiendom skal holdes forsvarlig ved like.  
Styret kan gjennomføre pålegg gitt av offentlige myndigheter vedrørende seksjonen.  
 

§ 14 
Felleskostnader og regnskap 

Felleskostnader er kostnader som ikke særskilt knytter seg til en sameieandel. Felleskostnader 
skal fordeles på sameierne etter sameiebrøken.  
Med felleskostnader menes blant annet utgifter til:  
a) eiendomsforsikring, jf § 19,  
b) kostnader til vedlikehold av sameiets eiendom  
c) andel av strøm til lys/oppvarming/ventilasjon,  
d) drift og vedlikehold mv av sprinkleranlegg og ventilasjonsanlegg  
e) renhold av fellesarealer  
f) kostnader ved administrasjon, revisjon, styrehonorar.  
 
Den enkelte sameier innbetaler innen den 1. i hver måned forskuddsvis et akontobeløp til 
dekning av sin andel av de årlige felleskostnadene fastsatt av styret. Beløpets størrelse 
fastsettes slik at de samlede akontobeløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som 
antas å ville påløpe i løpet av ett år.  

 
Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 skal føre egen regnskapsoversikt med en oversikt over alle 
inntekter og kostnader forbundet med sameiet (snr. 225) og fordele kostnadene på sameierne 
i denne. Kostnader for dette skal dekkes av sameiet (snr. 225). Hagebyen 1 garasjesameie 
må etablere egen regnskapsførsel dersom dette ikke ivaretas av Eierseksjonssameiet 
Hagebyen 1.   

 
§ 15 

Ansvar utad 
Overfor sameiets kreditorer er sameierne proratarisk ansvarlig etter sameiebrøken for 
forpliktelser som er gyldig stiftet iht kompetansebestemmelsene i vedtektene.  
 

§ 16 

Kamera/videoovervåking av fellesarealer 

Kameraovervåking er innført i garasjeanlegget for å forebygge skadeverk og tyveri. 
Overvåking må skje I henhold til de til enhver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer. Styret 
har ansvaret for at kameraovervåkingen foregår i henhold til Datatilsynets regelverk. 
 

- - - - 

 



HUSORDENSREGLER - SIDE 1 AV 6 

Husordensregler  

 

Eierseksjonsameiet Hagebyen 1 
 

 

 
 

Vedtatt på sameiermøtet 27.03.2017 

 

 

 

 

 

1. Generelt  
 

1.1 Disse husordensreglene inneholder regler og opplysninger som ivaretar hensynet til 

sameiets drift, samt sikring mot unødvendige skader, tap og utgifter. De er i tillegg ment å 

være en veiledning i “god naboskikk”.  

 

1.2 Beboerne plikter å rette seg etter husordensreglene og ta ansvar for at reglene overholdes 

av husstanden og besøkende.  

 

1.3 Styrets medlemmer plikter å påse at husordensreglene blir overholdt. Styret i sameiet er 

bemyndiget til å følge opp at dette skjer.  

 

1.4 Eventuelle brudd på husordensreglene forutsettes forsøkt ordnet direkte mellom berørte 

beboere. Skulle det vise seg at dette fører til vanskeligheter, kan forholdet videreformidles til 

sameiets styre.  

 

1.5 Endring av husordensreglene vedtas av sameiermøtet med alminnelig flertall.  

 

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

sameierne plikter å forholde seg til. Dersom slike instrukser er av generell karakter skal det 

vurderes om disse bør innlemmes i husordensreglene.  
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2. Ro og orden  
 

2.1 Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av husordensreglene fastsatt 

av sameiet. Hver sameier har ansvar for å påse at den/de som bebor dennes seksjon, er 

informert om og overholder husordensreglene. Generelt gjelder at en seksjon bare kan 

benyttes til boligformål. Bruk av seksjonen skal ikke medføre unødig eller urimelig ulempe 

for brukere av øvrige seksjoner.  

 

2.2. Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor leilighetene. Leilighetene må ikke 

brukes til sjenanse for andre;  

• I tidsrommet kl 23.00 - 07.00 må det vises særlig hensynsfullhet.  

• Musikk- og sangundervisning, dagmammavirksomhet eller annen næringsvirksomhet 

som kan være til sjenanse for naboer, tillates kun etter skriftlig samtykke fra naboene 

og styrets godkjennelse. Alminnelig hjemmekontor og lignende er tillatt.  

• Ved spesielle situasjoner (selskapeligheter etc.) som en vet kan medføre sjenerende 

støy, skal naboene varsles om dette.  

 

2.3 Det må utvises hensynsfullhet ved boring, banking og bruk av annen støyende redskap. 

Slik aktivitet skal legges til et tidspunkt på dagen når det er til minst sjenanse for øvrige 

beboere. På søndager, helligdager og offentlige høytidsdager, skal det utvises særlig 

hensynsfullhet. Ovennevnte aktiviteter skal ikke foregå over et lengre tidsrom uten at 

naboene har akseptert dette på forhånd.  

 
3. Leiligheter  
 

3.1 Eventuelle støyproblemer er en sak mellom berørte naboer. Det vises forøvrig til punkt 

1.4.  

 

3.2 Leilighetene skal til enhver tid holdes oppvarmet på en slik måte at vann og avløp ikke 

fryser.  

 

3.3 Avtrekk/lufteventiler på kjøkken og bad/dusjrom må holdes rene og i orden. Ekstra 

avtrekksvifte må ikke monteres da dette skaper overtrykk i ventilasjonsanlegget og fører til at 

anlegget mister sin funksjon. Samtidig er det viktig å påse at ventilasjonsrister i øvrige rom 

ikke er tildekket, slik at ventilasjonsanlegget kan fungere som normalt.  

 

3.4 Den enkelte sameier har ansvar for indre vedlikehold av egen leilighet. Dette inkluderer 

innsiden av vinduer, terrassedører og inngangsdør. Skader som oppstår i egen og/eller 

naboers leiligheter som følge av manglende vedlikehold av f.eks. bad /dusjrom, må dekkes i 

samsvar med alminnelige erstatningsrettslige prinsipper av den sameier som ikke har 

overholdt sin vedlikeholdsplikt. Termisk sprekk i vindusglass som skyldes feil montering 

eller feil bruk av innendørs solskjerming er den enkelte sameiers ansvar. 

 
4. Balkonger og Terrasser  
 

4.1 Det skal utvises hensyn ved feiing, rengjøring og snørydding fra balkonger og terrasser.  

 

4.2 Tørking av tøy på balkonger/terrasser kan bare skje dersom dette ikke er til sjenanse for 

naboene. Det er ikke tillat å tørke tøy over rekkverket.  

 

4.3 Ha omtanke for nabolaget når det benyttes grill på terrassene. Kun gassgrill og elektrisk 

grill er tillatt.  
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4.4 Beboere oppfordres til å vise hensyn og begrense sigarettrøyking som medfører plagsom 

og helsefarlig lukt inn i andre beboeres leiligheter. 

 

4.5 Det er den enkelte beboers ansvar å rengjøre og sørge for at renner og sluk på terrassene 

holdes i en slik stand at de ikke hindrer fritt utløp av vann. Ved store snømengder om 

vinteren er det nødvendig å måke/fjerne snø for å hindre stor belastning på balkongene og 

unødvendig store vannmengder ved smelting. Beboer er, i samsvar med alminnelige 

erstatningsrettslige prinsipper, økonomisk ansvarlig for de skader som måtte bli påført egen 

og/eller naboers leiligheter grunnet vann/snø.  

 

4.6 Det er ikke tillatt å lagre diverse interiør, bygningsmateriell og lignende på balkonger og 

terrasser som kan være til sjenanse for naboer og/eller det generelle uttrykket av bygningene.  

 

4.7 Endring av markterrasser skal godkjennes av styret. Flislegging, beising eller annen 

overflatebehandling av balkongdekke eller annen utendørs overflate skal utføres i en gråtonet 

farge. All overflatebehandling av betongflater må først godkjennes av styret for å unngå 

korrosjonsskader på armering osv.  

 
5. Oppganger og fellesområder  
 

5.1 Beboerne plikter å holde ytre og indre inngangsdører lukket og låst til enhver tid. Hvis 

man kortvarig har behov for å blokkere en dør i åpen stilling, benytt dørinnstillingene på 

dørarm eller en kile ytterst på dørbladet mot gulvet. Selvlukkende dører må ikke sperres i 

åpen stilling ved å stikke en gjenstand i dørsprekken ved hengslene. Her utløses store krefter 

som kan sprenge hengslene ut av stilling og forårsake kostbare reparasjoner. Armene til 

dørpumpene må ikke frakobles.  

 

5.2 Av hensyn til renhold og uhindret adkomst til rømningsveier er det ikke tillatt å ha private 

gjenstander på fellesområdene, dette innebefatter sko, møbler o.l.  

 

5.3 Det er ikke anledning til å foreta installasjoner, som f.eks. skohyller, urner, vaser etc. eller 

gjøre andre endringer av innvendige fellesarealer uten godkjennelse fra styret. Styret kan gi 

nærmere retningslinjer.  

 

5.4 Den enkelte beboer plikter å sørge for at postkasse og ringetablå er forsynt med standard 

type skilt og skrifttype. Nærmere bestemmelse av utforming på slike skilt gjøres av styret. 

Ved utleie er sameier ansvarlig for å holde skilt på postkasse og ringetablå oppdatert. Styret 

kan sørge for oppdatering av skilt mot et gebyr dersom sameier selv ikke holder dette 

vedlike. 

 

5.5 Enhver forurensning/forsøpling av fellesarealer er forbudt. Forsøpler må betale for alle 

kostnader relatert til opprydning.  

 

5.6 Sykler kan oppbevares i utendørs sykkelstativ. Barnevogner og sykkelvogner kan 

oppbevares i vognskur. Andre private gjenstander kan ikke hensettes på noe sted i 

fellesområdene ute. Foreldre har plikt til å rydde fellesarealer etter egne barns aktiviteter. 

Leketøy skal oppbevares privat.  

 

5.7 Det er forbudt å røyke i innendørs fellesarealer. Det er heller ikke lov å kaste 

sigarettsneiper fra terrassene eller på fellesområdene.  
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5.8 Endring av beplantningen på fellesarealer og tilgrensende områder som hekker o.l. utover 

det som er levert fra utbygger iht. utomhusplan, må tas opp med styret i sameiet for 

godkjenning.  

 
6. Heiser  
 

6.1 For å redusere risikoen for feil og skader på heisene, er det viktig at følgende 

retningslinjer følges:  

 

6.1.1 Blokkering av heisdører ved inn- og utlasting av varer bør unngås. Gjentatte og 

langvarige blokkeringer av heisdørene kan føre til at heisen slutter å fungere, som 

igjen kan føre til kostbare reparasjoner.  

 

6.1.2 Ved bruk av heis under flytting må ikke heisdører blokkeres av gjenstander. 

Heisen vil da stoppe og service må utføres. Stoppnøkkel og instruks for bruk av heis 

ved flytting rekvireres hos styret.  
 

7. Avfallshydranter 
 

7.1 Avfallshydrantene skal brukes til tre forskjellige fraksjoner; Restavfall, papir og 

plastemballasje. Restavfall må pakkes godt inn for å unngå tilgrising og sjenerende lukt i 

anlegget. Papp må deles opp tilstrekkelig for å unngå tilstopping av rørene. Lett knuselig eller 

antennelig avfall må ikke kastes i sjaktene.  

 

7.2 Det må ikke hensettes gjenstander og avfall ved avfallshydrantene. Kostnader til 

opprydning vil bli belastet den som forsøpler.  

 

7.3 For glass- og metallemballasje, farlig avfall og større avfallsmengder henvises det til 

utplasserte miljøstasjoner i nærområdet, samt kommunens avfallsanlegg.  

 
8. Garasje og kjellerboder  
 

8.1 Garasjeporten skal holdes stengt og dører ved garasjeporten og til bodareal skal til enhver 

tid være lukket og låst.  

 

8.2 Sendere (åpnere) til garasjeportene må ikke legges synlig i parkerte biler i garasjene eller 

på sameiets parkeringsplasser. Tapt eller stjålet sender må straks meldes til styret.  

 

8.3 Det er ikke anledning til å bruke garasjene som lekeplass eller oppholdssted.  

 

8.4 All kjøring i garasjene skal skje med spesiell aktsomhet. Fartsgrense på 15 km/t skal 

overholdes.  

 

8.5 Det er ikke tillatt med puss/vask av bil i garasjeanlegget. Vanlig polering er tillatt.  

 

8.6 Parkeringsplasser i hele garasjen skal kun brukes til parkering av motorkjøretøy (biler, 

motorsykler, mopeder) og tilhengere uten last. Kjøretøy skal parkeres slik at disse ikke er til 

sjenanse for naboplasser eller hindrer trafikk i garasjen ved å stikke ut i kjørebanen. Alle 

kjøretøy må til enhver tid være kjørbare og kunne flyttes i forbindelse med rengjøring og 

lignende. 
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8.7 Garasjeplasser og garasjen for øvrig skal holdes ryddig. Hjulsett, lastestativ til bil og 

sykler kan lagres på vegghengt stativ på beboeres egne parkeringsplasser. Styret kan 

godkjenne at takboks henges fra tak der dette er forsvarlig.  

 

8.8 Kajakk kan lagres i felles kajakkstativ etter egne regler. Sykler kan lagres i felles 

sykkelstativ. Felles sykkelstativ må ikke brukes til andre gjenstander enn sykler. 

 

8.9 All annen lagring enn nevnt i §§ 8.7 og 8.8 på fellesområder og garasjeplasser er forbudt 

grunnet brannfare og behov for tilgang til rengjøring. 

 

8.10 Lading/parkering av el-biler og andre ladbare biler skjer etter retningslinjer vedtatt for 

garasjen.  

  

8.11 Parkering av mopeder og motorsykler kan også gjøres etter egne regler innenfor 

oppmerket område i gjestegarasje. 

 

8.12 Bodområdet skal holdes ryddig og boder skal kun benyttes til lagring. Det er ikke tillatt 

å hensette gjenstander i fellesområder i bodområdet. Det er ikke tillatt å lagre eksplosive 

gjenstander eller gass under trykk i bodene.  

 

9. Fasader  
 

9.1 Ingen fasadeendringer kan foretas uten styrets, og eventuelt kommunens, tillatelse.  

 

9.2 For utvendig solavskjerming tillates installasjon og bruk av markiser etter egne 

retningslinjer utarbeidet av styret.  

  

9.3 Blomsterkasser o.l. tillates ikke hengt på rekkverk på balkong- eller terrasserekkverk. 

Dette både av sikkerhetsmessige og estetiske hensyn. 

 

9.4 For å fremme trivsel og hindre innsyn kan det etter nærmere retningslinjer utarbeidet av 

styret gjøres følgende endringer: 

 

9.4.1 Bygge levegger på bakkenivå på egen seksjon eller tilleggsareal.  
 

9.4.2 Det er ikke tillatt å endre balkongrekkverk. 

 
10. Gangveier, parkering m.v.  
 

10.1 Kjøring med bil på sameiets gangveier er ikke tillatt. Det er likevel anledning til dette 

ved helsemessige årsaker, eller for transport av tyngre varer/gjenstander/møbler o.l. All slik 

kjøring må skje i lav hastighet og med den største forsiktighet.  

 

10.2 Moped- og motorsykkelkjøring på gangveiene er absolutt forbudt.  

 

10.3 Parkering på gangveier er ikke tillatt annet enn ved av- og pålessing.  

 

10.4 Puss og vask av bil er ikke tillatt på området.  

 

10.5 Ballspill (med fotball, tennisball m.v.) er ikke tillatt mot fasader eller inntil hekker og 

planter.  
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11. Dyrehold  
 

11.1 Dyrehold er tillatt så fremt dette ikke medfører urimelig sjenanse for naboer.  

 

11.2 På sameiets fellesarealer gjelder båndtvang hele året.  

 

11.3 Beboere med ansvar for hund plikter å fjerne hundens ekskrementer fra sameiets 

fellesarealer umiddelbart, likeså spor etter sølete hundepoter m.v. i oppgangene.  

 

11.4 Lekeplasser skal skjermes spesielt av hensyn til hygiene og barnas miljø, og skal ikke 

benyttes til hundelufting.  
 

12. Forsikringer og skader  
 

12.1 Sameiet har felles forsikring for skader på bygningene og vanlig fastmontert utstyr. 

Denne forsikring dekker bl.a. skader som forårsakes av en plutselig og uforutsett hendelse. 

Skader som oppstår på grunn av alder, normal slitasje, konstruksjonsfeil, rust og forringelse, 

samt skader som skyldes utilstrekkelig vedlikehold og tilsyn som anført i disse 

husordensregler, dekkes ikke av forsikringen. Når en skade oppstår, er man forpliktet til å 

begrense skadeomfanget. Forsikringens egenandel belastes eier ved skade innvendig i 

leilighet. Med dette menes skade som oppstår etter avgreninger fra sameiets felles rør og 

elektrisk anlegg, vindusglass, samt hoveddør. Ved innbrudd dekkes egenandel av sameiet. 

 

12.2 Skade som antas å kunne dekkes av den felles bygningsforsikringen må uten ugrunnet 

opphold meldes sameiets forretningsfører, som gir nærmere veiledning og hjelp.  

 

12.3 Beboerne må selv forsikre eget innbo og løsøre, og er selv ansvarlig for å melde 

eventuell skade m.v. til sitt eget forsikringsselskap. 

 

13. Sikkerhet  
 

13.1 Alle dører inn til bygningene er sikret med låser som bare kan åpnes med systemnøkler 

som er kvittert ut til personer etter behov og med avtalte rettigheter.  

 

13.2 Beboerne må ha et bevisst forhold til hvem som slippes inn når det ringer på dørklokken 

ved inngangsdørene. Uvedkommende skal ikke gis adgang til hus eller garasjeanlegg. Det 

skal i tillegg utvises påpasselighet ved inn- utkjøring fra garasjen, slik at uvedkommende 

biler og personer ikke gis adgang bak låst garasjeport.  

 

13.3 Utgangsdører må ikke åpnes ved å dra i nøkkelen. Dette ødelegger låssylinderen. Bruk 

derfor alltid håndtaket til å åpne døren.  

 

13.4 Ved feil på garasjeporten plikter man å melde dette inn til styret, slik at porten ikke blir 

stående åpen for uvedkommende.  

 

14. Eierskifte og utleie  
 
14.1 Sameiere som selger eller leier ut sin leilighet plikter å melde dette til sameiets 

forretningsfører. 
 

14.2 Sameier er ansvarlig for at eventuelle leietakere får tilstrekkelig informasjon om 

ordensregler og bestemmelser, samt at leietakers kontaktinformasjon (epost, navn, 

mobiltelefon, o.l.) oversendes for bruk til varsling og informasjon. 
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VALGSKJEMA - ANALOGE STEMMER 

Deltagelse på digitalt årsmøte 2021 - din (analoge) stemme gir du her  
  
For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil det ordinære årsmøte i 
Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 og Hagebyen 1 garasjesameie bli avholdt digitalt på Vibbo.no. Dette 
skjema er for deg som ikke har mulighet til å avgi stemme digitalt. Ønsker du heller å registrere din 
stemme digitalt kan dette gjøres på Vibbo.no 
 
Årsmøtet åpnes 15.04.2021 og er åpent for avstemming i 8 dager, siste dato for avstemming 
er 23.04.2021   

 

Selskapsnummer: 7329   Selskapsnavn: Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 og Hagebyen 1 
garasjesameie 

 

Leilighetsnummer :____________  
  
Navn på eier (e): __________________________  
  
Jeg bekrefter at jeg ikke har, eller vil avgi digital stemme på Vibbo.no 
 
Signatur: __________________________  

 

Eksempel:  
Du stemmer ved å krysse av i boksen til høyre for ønsket svar. 
Eksempel:  

  Stemmer: For   X Mot    

 
Saker til behandling:  
 
Godkjenning av møteinnkallingen  
Det er foreslått å godkjenne måten årsmøtet er innkalt på.  
 

  Stemmer: For      Mot    

 
Valg av protokollvitner: 
Valg av minst en eier til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt. 
Som protokollvitner foreslås: Gry Kristvik og Erling Frøysa. 
 

  Stemmer: For      Mot    

 
Godkjenning av årsrapport og årsregnskap for 2020  
Styrets årsrapport og årsregnskap for 2020 er foreslått godkjent. Styret foreslår overføring av resultatet for 2020 til 

egenkapital 

 

  Stemmer: For      Mot    

 
4. Fastsettelse av styrehonorar for 2020/2021  
Godtgjørelse for styret for perioden fra siste ordinære årsmøte, foreslås satt til kr 360.500  
 

  Stemmer: For      Mot    
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VALGSKJEMA - ANALOGE STEMMER 

5. Saker til behandling:  

A) Oppgradere inngangspartiene/trappegangene i blokkene.    (Side 21)  

 

  Stemmer: For      Mot    

 

B) Parkeringsordning        (Side 21 – 22) 

 

  Stemmer: For      Mot    

     
C) Bildelingstjeneste og mikromobilitet     (Side 22 – 23) 

 

  Stemmer: For      Mot    

 
D) Takoverbygg m/bod for rekkehus      (Side 23) 

 

  Stemmer: For      Mot    

 
E) Utvikle sosiale samlingsplasser - gapahuk     (Side 24) 

 

  Stemmer: For      Mot    

 
F) Utvikle sosiale samlingsplasser – bålplass     (Side 25) 

 

  Stemmer: For      Mot    

 
G) Tyverisikring bodarealer       (Side 26) 

 

  Stemmer: For      Mot    
 

H) TV/Internett        (Side 27) 

 

  Stemmer: For      Mot    

 
6. Valg av tillitsvalgte  
Det skal velges 2 styremedlemmer for 2 år, 1 styremedlem for 1 år og 2 varamedlemmer for 1 år. 
 

Verv Periode Navn på kandidat Stem 

Styremedlem 2 år Ingrid Pauline Pedersen  

Styremedlem 2 år Jan Hannestad  

Styremedlem 2 år Sven Pickhardt  

Styremedlem 2 år Aasmund Løvestad  
    

Styremedlem 1 år Ingrid Pauline Pedersen  

Styremedlem 1 år Sven Pickhardt  

Styremedlem 1 år Aasmund Løvestad  
    

Varamedlem 1 år Ingrid Pauline Pedersen  

Varamedlem 1 år Aasmund Løvestad  

Varamedlem 1 år Bjørn Meaas  
 

Skjemaet sendes til styrets leder på hagebyen1@gmail.com innen fristen, slik at din deltagelse 
blir registrert. 


