
Vedtekter for sameiet Fagervollvegen 40/ 42/ 44/ 46 

Vedtatt i sameiermøtet den 16.04.2015  i medhold av lov om eierseksjoner 23. 
mai 1997 nr. 31. Sist endret 12.04.16. 

§1. Navn og omfang 

Sameiets navn skal være Sameiet Fagervollvegen 40/42/44/46. Sameiets 
medlemmer består av eiere av 16 boligseksjoner på eiendommen  gnr.141 Bnr. 
202  I Karmøy kommune. 

Hver leilighet har rett på like stort areal i sports/ute bod. 

 

§2. Formål 

Sameiets formål er å ivareta sameiernes felles interesser i eiendommen og å 
sikre forsvarlig drift og vedlikehold av fellesområder og eiendeler tilhørende 
sameiet, til beste for eiere og brukere av boligseksjonene. 

Boligseksjonene skal brukes til bolig, og ikke til næringsformål.  

§ 3 Rettslig råderett 

Den enkelte sameier kan fritt selge, pantsette eller leie bort sin seksjon med 
tilhørende ideell andel. Nye eiere og leietakere må få vedtektene, og plikter å 
gjøre seg kjent med disse. Den nye sameiers eller brukers navn og adresse skal 
snarest mulig innberettes til sameiet styre av selger eventuelt utleier. 

§ 4 Vedlikehold og lignende 

 Den enkelte sameier skal holde bruksenheten forsvarlig ved like slik at det ikke 
oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Fellesarealer skal holdes 
forsvarlig ved like. Med tilslutning fra de sameierne det gjelder, kan det i 
vedtektene fastsettes at eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde 
deler av fellesarealet ved like. 

§ 4a) Seksjonseieren plikter å holde sin seksjon med tilhørende ytre rom 
forsvarlig ved like.    Herunder å male leilighetene. Se regler for maling. 

§4 b) dugnad, se dugnadsreglement for sameiet. 



§ 4c) plenklipping etc., se oppsett for plenklipping, luking. 

§ 4 d) seksjonseier plikter å holde orden rundt sin seksjon, boss, emballasje og 
lignende kan ikke stå utenfor. Har sameiere så store avfallsmengder at det ikke 
er plass i avfallsdunker, må sameier kjøre det til søppelfylling.   

§4 e) parkering skal foregå på merkede plasser.  

§4 f) Sports/utebod deles inn i fire deler med like mange kvadratmeter på hver 
sameier.  

 

§ 5 Styret og styrets oppgaver 

5.1 Styret skal sørge for den daglige driften av eiendommen og ellers sørge for 
forvaltning av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i 
sameiermøtet.  

Styret kan treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak som ikke etter loven, 
vedtektene eller vedtak i det enkelte tilfelle, skal besluttes av sameiermøtet. 

Avgjørelser som kan tas av et alminnelig flertall i sameiermøtet, kan også tas av 
styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller sameiets vedtak i det enkelte 
tilfelle.  

Styret skal bestå av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges av 
sameiermøtet, blant sameierne. Styreleder leder velges særskilt av 
sameiermøtet. Sameiermøtet fastsetter styreperioden. 

Styret velges for 1 år. For å sikre kontinuitet bør minst to styremedlemmer 
gjenvelges.  

Styret kan gi en skriftlig advarsel hvis denne er i samsvar med de vedtektene og 
reglene sameiermøtet har vedtatt. Advarsler skal gis i en høflig tone, med en 
frist for vedkommende sameier å ordne forholdet.  

All informasjon/kommunikasjon fra styret skal gå via post eller epost. Styret 
plikter å kalle inn til sameiermøte med minst 8 og maks 20 dagers varsel. Styret 
kan ikke benytte sosiale medier som informasjonskanal. 



Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til 
stede. 

 Styreleder og et styremedlem har i fellesskap signaturrett. 

Styret ansetter regnskapsfører. 

5.2 Styremøter 

Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte det trengs. Et 
styremedlem eller forretningsfører kan kreve at styret innkalles. 

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. 
Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme 
utslaget. De som stemmer for et vedtak , må likevel utgjøre mer enn en 
tredjedel av alle styremedlemmene. 

Styremøtene ledes av styrelederen. Er ikke styreleder tilstede, skal styret velge 
en møteleder. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen 
skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmene. 

 

§ 6 Sameiermøtet 

6.1 Sameiermøtet er sameiets øverste organ. 

Medlemmer av sameiermøtet er samtlige seksjonseiere. På sameiermøtet har 
sameierne en stemme for hver seksjon de eier.  

Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøtet med forslag-, tale- og 
stemmerett. For boligseksjoner har også sameiernes ektefelle, samboer eller 
annet medlem av sameiers husstand rett til å være til stede og til å uttale seg. 

Styremedlemmer, forretningsfører og leier av boligseksjon har rett til å være til 
stede i sameiermøte 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. 

En sameier kan møte med fullmektig. Fullmakten kan når som helst 
tilbakekalles. Sameierne har rett til å ta med en rådgiver til sameiermøtet. 



Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom sameiermøtet gir tillatelse med 
flertall som nevnt i § 30 første ledd i eierseksjonsloven. 

 

Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal 
på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering 
av saker som ønskes behandlet. Innkalling skal gjøres med minimum 8 dager og 
maksimum 20 dagers varsel. Innkallingen skjer skriftlig og angir saker som skal 
behandles i følge § 34 i eierseksjonsloven.   6.2 I årsmøtet (sameiermøtet 
mars/april) skal følgende saker behandles: 

- Konstituering 

- Styrets årsberetning, en kort oppsummering av styrets aktiviteter i løpet av 
året. 

- Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår. 

- Valg av styre og styreleder. 

- Andre saker som er nevnt i innkallingen 

6.3 Sameiermøtet kan overprøve enhver beslutning tatt av syret. 

6.4 Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, 
eller når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av 
stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 

6. 5 Møteledelse, flertallskrav og protokoll 

Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en 
annen møteleder, som ikke behøver være sameier. 

Med unntak som følger av loven eller vedtektene avgjøres alle saker med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Hver seksjon har en stemme. Blanke 
stemmer anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 

Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene i sameiermøtet for 
vedtak om: 



Ombygging, påbygging eller andre endringer i bebyggelsen eller tomten som 
etter forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning og vedlikehold, 

Omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 
bruksenheter, 

Salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som 
tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap, 

Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig 
forvaltning,  

Samtykke til endring av formål for bruksenheter, og til reseksjonering som 
medfører økning av det samlede stemmetall, 

Tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som 
går utover vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg 
økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige 
fellestugiftene. 

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, 
samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever 
tilslutning fra samtlige sameiere. 

Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles 
og alle vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen underskrives av 
møtelederen og minst en sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som 
er til stede. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for sameierne. 

§ 7 Habilitetsregler for sameiermøte og styre 

Ingen kan selv eller ved fullmektig delta i avstemning på sameiermøtet om 
avtale overfor seg selv eller nærstående eller i saker om sitt eget nærstående 
ansvar, eller om pålegg om salg eller fravikelse av egen seksjon. Det samme 
gjelder for avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter 
eierseksjonsloven § 26 eller §27. 

Styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål 
som vedkommende selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller 
økonomisk særinteresse i. 



§ 8 Fordeling av felleskostnader 

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, 
skal fordeles mellom sameierne etter sameierbrøken med mindre særlig gode 
grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet 
eller etter forbruk. 

Innbetaling skjer a konto etter satser fastsatt av sameiermøtet. Det kan også 
vedtas at vi krever inn midler til et vedlikeholdsfond. 

§ 8 Bygningsmessige arbeider 

Utskifting av vinduer og ytterdører, oppsetting av markiser, endring av 
fasadekledning, endring av utvendig farger etc, skal skje etter samlet plan 
vedtatt av sameiermøtet. Skal noe slikt arbeid utføres av sameierne selv, må 
det kun skje etter forutgående godkjenning av styret. 

Tilbygg/påbygg og andre endringer av bebyggelsen som etter vedtektene og 
eierseksjonsloven krever sameiermøtets samtykke, må ikke igangsettes før 
samtykke er gitt. Dette gjelder selv om bygningsmyndighetene har gitt tillatelse 
til igangsettelse. Søknad eller melding til bygningsmyndighetene må 
godkjennes av styret før byggemelding kan sendes. 

§ 9 Sameiers erstatningsansvar 

Ved saker som skyldes seksjonseiers uaktsomhet, eller som seksjonseier på 
annen måte er er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring 
benyttes så langt den rekker, inkludert mulig egenandel, før sameiets forsikring 
benyttes. Ved skade som skyldes seksjonseiers uaktsomhet og som dekkes av 
sameiets forsikring, skal seksjonseieren betale egenandelen og andre direkte 
utlegg som ikke dekkes av forsikringen og som er en følge av skaden. 
Bestemmelsen gjelder også når skaden er forårsaket av noen av 
seksjonseierens husstand eller personer som seksjonseieren har gitt adgang til 
eiendommen eller overlatt seksjon til. 

Når erstatningsansvaret er en følge av sameieforholdet, kan sameiets 
legalpanterett etter eierseksjonsloven § 25 og lovbestemt panterett anvendes. 

§ 10 Mislighold 



Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan 
styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. Eierseksjonsloven § 26 

Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til 
å kreve seksjonen solgt. Pålegget om salg skal gis skriftlig og opplyse om at 
seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet 
innen en fris som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er 
mottatt. 

§ 11 Fravikelse 

Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse 
av eiendommen eller er sameiernes oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse 
for eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve fravikelse av 
seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf.lov om eierseksjoner § 
27 

§ 12 Mindretallsvern 

Sameiermøtet, styret eller andre som etter eierseksjonsloven §43 
representerer sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse 
sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 

§ 13 Forretningsfører 

Sameiermøtet kan med vanlig flertall vedta at sameiet skal ha forretningsfører. 
Forretningsfører ansettes og sies opp av styret, som også fastsetter 
forretningsførers lønn og instruks. 

§ 14 Revisjon og regnskap 

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.  

§ 15 Endringer i vedtektene 

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst to 
tredjedeler av de avgitte stemmer, med mindre eierseksjonsloven stiller 
strengere krav. 

§ 16 Forholdet til lov om eierseksjoner 



For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om 
eierseksjoner av 27. mai 1997 nr 31. 

 

 


