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VEDTEKTER
for Fagerholt Borettslag org nr. 950266287
vedtatt på ordinær generalforsamling den 09.05.2006,
endret generalforsamling 28.05.2013, 27.05.2015, 22.05.2017,14.05.2018, 20.5.2019, 24.11.2020

1. INNLEDENDE BESTEMMELSER
1-1 Formål
Fagerholt Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett
til egen bolig i foretakets eiendom(borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng
med dette.
1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold
(1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.
(2) Borettslaget er tilknyttet OBOS som er forretningsfører.
2. ANDELER OG ANDELSEIERE
2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 100,-.
(2) Når ikke annet følger av vedtektene eller lov om borettslag, kan bare fysiske
personer som er andelseiere i boligbyggelaget være andelseiere i borettslaget. Ingen
fysiske personer kan eie eller ha eierandel i mer enn en andel. Bare personer som
bor eller skal bo i boligen kan eie en andel sammen.
(3) Følgende juridiske personer som er andelseiere i boligbyggelaget, kan til sammen eie
andel eller andeler som gir rett til minst en bolig og opp til ti prosent av boligene i
laget:
1. stat,
2. fylkeskommune,
3. kommune,
4. selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir leid og kontrollert av
stat, fylkeskommune eller kommune,
5. stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en
fylkeskommune eller kommune,
6. selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat,
fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.
(4) I tillegg har juridiske personer som nevnt i borettslagslovens § 4 – 3 rett til å eie inntil
2% av andelene.
(5) En kreditor kan eie en eller flere andeler i opptil to år for å berge krav som er sikret
med pant i andelen eller andelene.
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(6) Juridiske personer og kreditorer kan bare erverve andel i borettslaget dersom de eier
andel i boligbyggelaget som det ikke er knyttet bolig til fra før.
(7) En andelseier skal ved forespørsel få utlevert et eksemplar av borettslagets
vedtekter.
(8) Andelsbrevet skal inneholde lagets navn, dagen for registreringen, andelens
nummer, pålydende og andelseiers navn samt angi hvilken bolig som er knyttet til
andelen.
2-2 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel.
(2) Ved et hvert eierskifte må erververen godkjennes av styret for å få rett til å bruke
boligen.
(3) Styret kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte
godkjenning dersom ervervet vil være i strid med kap 2 i disse vedtektene.
(4) Nekter styret å godkjenne erververen som bruker, må melding om dette komme
fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til
borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.
(5) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er
rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.
(6) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for
betaling av felleskostnader frem til ny andelseier er godkjent, eller til det er
rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.
3. FORKJØPSRETT
3-1 1 Forkjøpsberettigede
(1) Dersom en andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige
andelseierne i boligbyggelaget – utpekt av OBOS – forkjøpsrett.
(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg, utpeker OBOS hvilken
andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen.
3-2 Interne forkjøpsberettigede
(1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget. Ansiennitet regnes fra
dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren sammenhengende eid flere
andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første andel. Står flere andelseiere
med lik ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran.
(2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den
andelen nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om
andelen tilhører flere.
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Overføring av andel etter at andelseier har benyttet forkjøpsrett til en ny andel,
utløser forkjøpsrett selv om andelen overføres til noen som faller inn under
persongruppen omhandlet i vedtektenes punkt 3-4, jfr. lov om borettslag § 4-12.
Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende dersom andelen overføres:
• på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller
• ved opphør av husstandsfellesskap dersom partene har bodd sammen i minst
2 år, eller de har, har hatt eller venter barn sammen
3-3 Behandlingsregler og frister
(1) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i pkt. 3-1 får anledning til å
gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen
fristen nevnt i pkt. 3-3(2), jfr. borettslagslovens § 4-15 første ledd.
(2) Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok
melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår.
Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at
andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til borettslaget minst femten
dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.
(3) Ved forhåndsvarsel har borettslaget rett til å kreve et vederlag på opptil 5 x
rettsgebyret. Blir forkjøpsretten gjort gjeldende, betales vederlaget tilbake.
(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på
boligbyggelagets nettsider eller på annen lignende måte.
(5) Borettslagets krav om å gjøre forkjøpsretten gjeldende på vegne av
forkjøpsberettigede skal settes frem skriftlig for avhenderen og erververen av
andelen, eller for eiendomsmegler eller eventuelt fullmektig som har hatt ansvaret
for salget.
3-4 Rettsovergang til nærstående
Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til
andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn
som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som de to
siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren, til person som har leid
boligen i kraft av å være arbeidstaker hos andelseier eller til person som har leid den
bolig andelen nå er knyttet til av borettslaget. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres
gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et
husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i
husstandsfellesskapslovens § 3.
4. BORETT OG OVERLATING AV BRUK
4-1 Boretten
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å bruke
fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i
samsvar med tiden og forholdene.
(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets
samtykke.
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(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig
aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller
unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.
(4) Styret godkjenner ikke ombygging av leiligheten til flere boenheter (kollektiv).
(5) Generalforsamlingen kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.
4-2 Overlating av bruk
(1) Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til
andre. Med styrets godkjenning kan andelseieren overlate bruken av hele boligen
dersom:
•

andelseieren selv eller en person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd har
bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseier kan i slike tilfeller overlate
bruken av hele boligen for opptil tre år,

•

andelseieren er en juridisk person,

•

andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning,
militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner,

•

et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett oppeller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen,

•

det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller
husstandsfellesskapsloven.
Godkjenning kan i disse tilfellene bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig
grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.

(2) Har borettslaget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen
en måned etter at søknaden har kommet frem til borettslaget, skal brukeren regnes
som godkjent.
(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten
godkjenning.
(4) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som overlating av bruk hvis en
eller flere av sameierne ikke bor i boligen.
(5) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.
(6) Borettslaget kan kreve kostnader forbundet med behandlingen og eventuell
oppfølging av en søknad om overlating av bruk dekket av andelseier, se pkt. 6-1 (3).
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4-3 Bygningsmessige arbeider
(1) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som
er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen.
Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. Andelseier dekker selv kostnadene med
tiltakene.
(2) Bygningsmessige arbeider/endringer i egen bruksenhet som kan tenkes å medføre
ulemper for naboer eller som berører bærende konstruksjoner, felles rør eller kanaler,
flytting eller nyetablering av sluk eller som på annen måte kan tenkes å medføre økt
risiko for skader eller økt vedlikeholdsansvar for borettslaget, er ikke tillat uten
forutgående samtykke fra borettslagets styre. Arbeid som omfattes av denne
bestemmelsen er f.eks. flytting eller økning av antall bad eller kjøkken i leilighet.
Forandringer som berører bygningens eksteriør – herunder oppsetting av private radioog TV-antenner, markiser mv. - er ikke tillatt uten styrets forutgående samtykke.
Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og
andre offentlige bestemmelser, er ikke tillatt.
Brudd på ovennevnte bestemmelser vil kunne bli møtt med krav om tilbakeføring
5. VEDLIKEHOLD
5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører
boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer innvendig,
rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med
tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive varmtvannsbereder, vannklosett,
vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at
lekkasjer unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjon og utskiftning av slikt som rør,
varmtvannsbereder, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring,
ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett,
vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger,
listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.
(3) Andelseier har ansvaret for at leilighetens bad og eventuelt toalettrom har
vanntett gulv og at leiligheten har et elektrisk anlegg i henhold til gjeldende lover
og forskrifter. Videre er andelseier ansvarlig for at vegger på bad ikke kan
påvirkes negativt av fukt, dette gjelder også for eventuelle gjennomføringer i
vegger og gulv. Alt arbeid med leilighetens røranlegg skal utføres av autorisert
rørlegger. Alt arbeid med leilighetens elektriske anlegg skal utføres av autorisert
elektriker.
(4) Det skal søkes til styret i forkant av renovering/rehabilitering av våtrom.
Arbeidet må gjennomføres i tråd med gjeldende regler i borettslaget og følge
borettslagets retningslinjer for renovering/rehabilitering av våtrom.
Borettslaget har refusjonsordning for bytte av sluk og nedstøpte vanntilførsler.
Nærmere regler om refusjonsordningen, kompensasjonsbeløp osv. fremkommer i en

10

egen veileder for rehabilitering av bad. Refusjon forutsetter at veilederen følges, og at
det kan dokumenteres at rehabiliteringen er gjort iht. veilederen.
(5) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige
avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på veranda, balkong og
lignende.
(6) Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og
eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover
og forskrifter.
(7) Det er ikke tillatt å hensette gjenstander (møbler, søppel ol.) i borettslagets
fellesareal. Hensetting av søppel, spesialavfall og andre gjenstander i fellesareal,
kjellergangene eller kjellerrom vil bli fjernet uten varsel og kjørt bort for andelseiers
regning.
(8) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om
innsekter og skadedyr plikter andelseieren straks å melde fra muntlig og skriftlig til
borettslaget.
(9) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade
påført ved innbrudd og uvær.
(10)Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å
utbedre, plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.
(11) Andelseierens vedlikeholdsplikt. Lager her punkt 11. Ved bytte av
varmtvannsbereder, vaskemaskin, oppvaskmaskin og kjøleskap med vanntilkobling
i tørre rom skal beboere installere FG-godkjent lekkasjestopper.
5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt
plikten ikke ligger på andelseierne. Vedlikeholdsplikten omfatter også utvendig
vedlikehold av vinduer.
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen,
skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner
gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter:
• utskifting av vinduer/termoruter,
• inngangsdører til blokkene.
• reparasjon/utskiftning av tak, bjelkelag og bærende veggkonstruksjoner
• sluk, rør og ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner.
Det som ikke omfatter borettslaget vedlikeholdsplikt er:
• Kabler nedlagt i betong for å redusere kuldebro (varmekabler)
(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin
vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting.
Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til ulempe for
andelseieren eller annen bruker av boligen.
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5-3 Utbedringsansvar og erstatning
(1) Fører en andelseiers mislighold til skade på borettslagets eiendom eller på annen
andelseiers bolig eller fastmontert inventar som naturlig hører boligen til, skal
skaden utbedres av borettslaget.
(2) Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte andelseier. Borettslaget hefter
ikke for eventuelle skader på skadelidtes innbo og/eller løsøre.
(3) Borettslaget og skadelidte andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at
andelseieren misligholder sine plikter, jfr. borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.
(4) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller
pliktene sine, jfr. borettslagslovens § 5-18.
(5) Borettslaget kan viderefakturere for utgifter som beviselig kan dokumenteres er
påført borettslaget unødvendig i henhold til vedtekter eller bo-regler.
6. FELLESKOSTNADER OG PANTESIKKERHET
6-1 Felleskostnader
(1) Den enkelte andelseier er ansvarlig for felleskostnadene etter en nøkkel fastsatt ved
stiftelsen av borettslaget. Nøkkelen ligger fast og kan bare endres etter
borettslagslovens § 5-19.
(2) Når særlige grunner taler for det, skal en kostnad likevel fordeles etter nytten for
den enkelte bolig eller etter forbruk.
(3) Borettslagets kostnader til behandling og eventuell oppfølging av søknad om
overlating av bruk betales av den andelseier som har søkt, se pkt.4-2 (6).
6-2 Betaling av felleskostnader
(1) Felleskostnadene forfaller til betaling den 1. i hver måned. Borettslaget kan endre
felleskostnadene med 1 måneds skriftlig varsel.
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til enhver
tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr.100.
6-3 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader har borettslaget en lovbestemt panterett i
andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to
ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført.
7. MISLIGHOLD, SALGSPÅLEGG OG FRAVIKELSE
7-1 Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold.
Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på bo-regler.
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7-2 Pålegg om salg
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan
borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jfr. borettslagslovens § 5-22
første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir
borettslaget rett til å kreve andelen solgt.
(2) Borettslaget kan kreve andelen solgt dersom andelseier melder seg ut av
boligbyggelaget.
7-3 Fravikelse
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig
forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig
plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve
fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. Fravikelse kan tidligst
kreves samtidig med pålegg om salg.
7-4 4 Kameraovervåking
Det tillates kameraovervåkning på borettslaget fellesområdet.
8. STYRET OG DETS VEDTAK
8-1 Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og av minst 2 og høyst 4
andre medlemmer og minst 2 og høyst 4 varamedlemmer.
(2) Funksjonstiden for styremedlemmer er 2 år, unntatt leder som velges for 1 år.
Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlemmer og varamedlemmer kan
gjenvelges.
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved
særskilt valg. Styret skal velge nestleder blant sine medlemmer.
8-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens
vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre
organer.
(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et
styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de
frammøtte styremedlemmene.
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8-3 Styrets vedtak
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede.
Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene
likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som
innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle
styremedlemmene.
(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to
tredjedels flertall fatte vedtak om:
1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som
etter forholdene i borettslaget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vær
benyttet til utleie, jfr. borettslagslovens § 3-2 andre ledd, 9
3. salg eller kjøp av fast eiendom, eller av andelsbolig i borettslaget
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig
forvaltning,
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg
økonomisk ansvar eller utlegg for borettslaget på mer enn fem prosent av de
årlige felleskostnadene.
8-4 Representasjon og fullmakt
Styrets leder og ett styremedlem representerer i fellesskap borettslaget utad og tegner
dets navn.
9. GENERALFORSAMLINGEN
9-1 Myndighet
Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget.
9-2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når
revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av
stemmene, skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for
møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på
minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig
kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge
tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.
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(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag
som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels
flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som
en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i
innkallingen når styret har mottatt disse skriftlig innen fristen i 1.ledd.
9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
• Konstituering
o Opptaking av navneliste.
o Valg av sekretær og 2 personer til å undertegne protokollen
o Spørsmål om møtet er lovlig innkalt
• Godkjenning av årsberetning fra styringen
• Godkjenning av årsregnskap
• Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
• Eventuelt valg av revisor
• Fastsetting av godtgjørelse til styret
• Andre saker som er nevnt i innkallingen
9-5 5 Møterett
Alle andelseiere har rett til å møte på generalforsamlingen med forslags, - tale- og
stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens
husstand og eventuelle leiere har rett til å være til stede og til å uttale seg.
9-6 6 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger
en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra
generalforsamlingen.
9-7 Stemmerett og fullmakt
Hver andel gir rett til en stemme på generalforsamlingen. Andelseier som eier mer enn
en andel har likevel bare en stemme. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en
stemme. Andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan
være fullmektig for mer enn en andelseier.
9-8 Vedtak på generalforsamlingen
(1) Foruten saker som nevnt i pkt. 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte
vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.
(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle
beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte
stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest
stemmer, skal regnes som valgt.
(3) Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.
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10. INHABILITET, TAUSHETSPLIKT OG MINDRETALLSVERN 101 Inhabilitet
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål
der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk
særinteresse.
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på
generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg
selv eller nærstående i forhold til borettslaget. Det samme gjelder avstemning om
salgspålegg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.
10-2 Taushetsplikt
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor
uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i borettslaget får vite om noens
personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.
10-3 dretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å
gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andelseiere eller borettslaget.
11. VEDTEKTSENDRINGER OG FORHOLDET TIL BORETTSLOVENE 111 Vedtektsendringer
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med
minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.
(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra OBOS, jfr.
borettslagslovens § 7-12:
•
•
•
•

vilkår for å være andelseier i borettslaget
bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget
denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer
Ved endringer av vedtektene kap. 2, 8.ledd bokstav a første punktum må enten
Oslo kommune samtykke i vedtektsendringen eller laget må innfri lånet gitt av
Oslo kommune knyttet til spesialleilighetene.

11-2 Forholdet til borettslovene
For så vidt ikke annet følger av vedtektene, gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003
nr. 39, jfr. lov om boligbyggelag av samme dato.
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Bo-regler for Fagerholt Borettslag
vedtatt på ordinær generalforsamling den 09.05.2006,
endret generalforsamling 28.05.2013, 27.05.2015, 22.05.2017,14.05.2018, 20.5.2019, 24.11.2020
1.

INNLEDNING
Fagerholt Borettslag er et andelslag. Andelseierne er ansvarlig for at eiendommen blir holdt i
forsvarlig stand. Alle borettslagets utgifter dekkes av felleskostnadene (husleie) og andre
inntekter.
Brudd på vedtekter eller bo-regler er brudd på avtalen mellom andelseier og borettslaget, og
kan etter 3 skriftlige varsler føre til pålegg om tvangssalg av andelseiers leilighet. Andelseier
er ansvarlig for at bo-reglene overholdes av alle medlemmer av sin husstand og sine gjester.

2.

BRUK AV LEILIGHETEN

2.1 Støy
1.

Det skal være ro i leiligheten mellom kl. 23:00 og kl. 07:00.

2.

Oppussing og andre støyende aktiviteter skal kun utføres mellom kl. 08:00 og kl.19:00
mandag – fredag. Lørdag fra kl. 09.00 – 18.00. Søn-, helligdager, julaften og nyttårsaften
forbudt med støyende aktiviteter.

3.

Andelseier plikter å varsle oppgangens andelseiere i god tid når det arrangeres festlige
sammenkomster som vil medføre støy og/eller vil strekke seg utover det tidspunkt på
døgnet når det normalt skal være ro i leiligheten.

4.

Alle andelseiere oppfordres til å vise hensyn og ikke være til sjenanse for hverandre.

2.2 Teknisk utstyr/ brann
1.

Montering av avtrekksvifter til luftekanalene på kjøkken og bad/wc er ikke tillatt.

2.

Det er ikke tillatt å lufte gjennom leilighetens inngangsdør.

3.

Alle rom må holdes varme nok til at vannledninger ikke frostskades.

4.

Alle andelseiere er ansvarlig for at røykvarsler i leilighet fungerer og at de har lært seg
bruken av brannslukningsapparatet. Apparatet i leiligheten skal kontrolleres og snus opp
ned 4 ganger i året. Feil eller mangel rapporteres til driftsleder. Batteri i røykvarslere skal
kontrolleres årlig.

2.3 TV, radio og parabolantenner
1.

Feil ved din del av anlegget meldes til: GET kundeservice: 21 54 54 54.

2.

Andelseier må ikke gjøre inngrep/ reparasjoner i borettslagets antennekontakter
uten styrets godkjennelse.

3.

Parabolantenne kan, etter godkjenning av styret monteres innenfor brystningshøyde
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og minst mulig synlig fra bakken. Det er ikke tillatt å fastmontere parabolantenne i
betongen.
2.4 Balkonger, vinduer og markiser
1.

Bygningsmessige endringer av balkonger, vindusrammer o.l. inngår som en del av
fasaden og må godkjennes av styret.

2.

Blomsterkasser kan kun henges opp innvendig på balkongen.

3.

Andelseier er ansvarlig for eventuelle markiser, og har ansvar for vedlikehold og
kostnader til reparasjoner. Farlige markiser skal demonteres.

4.

Soveromsvinduer og rekkverk/brystning på balkong må ikke brukes til lufting av tøy,
dyner, tepper og lignende.

5.

Lufting må gjøres inne på balkongen.

6.

Risting av tøy i trappeoppgangen eller på utsiden av balkong er ikke tillatt.

7.

Lufting/tørking av tøy er ikke tillatt på utestativ søndager/helligdager/1. og 17.mai,
julaften og nyttårsaften.

8.

Grilling på balkong er kun tillatt med gass-/elektrisk grill.

9.

Balkongens betongvegger og tak skal være malt med: utvendig helmatt betongmaling,
hvit 5 S 1002 Y

10. Vinduskarmer på balkong skal males med: lys grå vindusmaling farge S 3502Y
11. Rekkverket i stål skal males med: sølv bengalakk/hammerlakk
12. Balkonggulvet skal males med epoxymaling – lys grå.
13. Det må ikke kastes søppel, mat eller andre gjenstander ut fra balkong.
14. Alle plikter å fjerne snø fra sin balkong, slik at denne ikke smelter, og skaper

lekkasje og fuktskader. Ved rydding av snø må det vises hensyn til ferdsel og
beplantning.

15. Ved rengjøring av balkong påse at det ikke kommer vann inn til naboene.
16. Andelseier er ansvarlig for å rense sluk på balkong.
17. Innglassing av balkong er kun tillatt av borettslagets leverandør, som har godkjenning fra

Plan og bygningsetaten.
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2.5 Dyrehold
1.

Det er tillatt å holde 1 husdyr pr husstand, som skal registreres hos driftsleder.

2.

Det er båndtvang på borettslagets uteområder hele året.

3.

Hundeeiere skal bruke hundepose og plukke opp hundens avføring. Posen knyttes
forsvarlig og kastes i søppelbeholderne.

4.

Det er ikke lov å holde ulovlige dyr.

5.

For øvrig gjelder de regler om dyrehold som fremgår av borettslagslovens § 5-11(4).

3.

BRUK AV FELLESOMRÅDER
3.1 Bruk av innvendige fellesområder
1.

Inngangsdør til oppgangen og dører til fellesrom skal holdes låst.

2.

Slipp ikke inn ukjente som ringer på calling anlegget.

3.

Dørmatter skal tas inn kvelden før det er vasking i oppgangen.

4.

Kjellerdør skal holdes låst.

5.

Det er ikke tillatt å la barn være alene i kjelleren eller vaskeriet.

6.

Påse at barn ikke leker med heisene.

7.

Det er ikke tillatt å sette gjenstander (sko, barnevogn, sykkel o.l.) i trappeoppgangen,
eller i kjellergangen.
på etasjeplan, under trappen, utenfor bodene, i vaskeriet

8.

Det er ikke tillatt å bruke levende lys i noen fellesområder.

9.

Unødig opphold eller støyende lek er ikke tillatt i fellesområdene.

3.2 Bruk av boligen
1.

Vannklosett og avløp må ikke brukes til uvedkommende avfall slik at det kan føre til
forstoppelse eller skade på felles avløp

2.

Det må ikke helles ildsfarlige væsker/matolje i avløp/kjøkkenvask.

3.

Andelseier er ansvarlig for å rense sluk på bad jevnlig.

4.

Andelseier må kjenne til hvor leilighetens hoved kran er installert og hvordan denne
stenges. Det er for å begrense vannskader.

5.

Det anbefales å vise hensyn ved røyking på balkong, da dette kan være til sjenanse for
nærliggende leiligheter/naboer.

6.

Det er ikke tillatt å røyke i borettslagets fellesrom, garasjeanlegg, oppganger, heiser og
kjeller.

7.

Andelseier som disponerer hage er forpliktet til å holde hagen alminnelig pen.
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8.

Beplantning og andre anlegg må ikke være til sjenanse for naboer.

9.

Andelseier er ansvarlig for at brystningshøyden (fra balkonggulv til topp av rekkverk) er
minimum 90 cm fra 1 – 5 etg. og 110 cm fra 6 etg. til toppetg.

3.3 Oppussing/ombygging av boligen
1.

Dersom det skal legges varmekabler eller nytt gulvbelegg/fliser på bad, kreves en
vanntett membran som føres minst fem centimeter opp på vegg, og under ytre
veggbekledning. Vegg i våt sone skal påføres flytende membran.

2.

Rørleggerarbeid skal utføres av autorisert rørlegger.

3.

Elektrisk arbeid skal utføres av autorisert el. installatør.

4.

Arbeidet for øvrig må utføres på en håndverksmessig forsvarlig måte. (Ref. borettslagets
vedtekter)

3.4 Bruk av fellesvaskeri
1.

Regler for bruk av vaskeriene skal følges nøye.

2.

Det er ikke anledning til å vaske eller tørke tøy til andre enn de som bor i
leiligheten/borettslaget.

3.

Andelseiere som ikke overholder regler for vaskeriene vil bli nektet bruk/adgang.

4.

Vask av mopper, tepper og ryer er kun til privat hushold.

5.

Etter bruk tørkes maskinene med en fuktig klut, og såpekummen skylles med vann.

6.

Etter bruk tømmes lofilteret i tørketrommel og tørkeskap.

7.

Maskiner og utstyr skal behandles som om det var ens eget.

8.

Det er ikke tillatt å ha med dyr i vaskeriet med unntak av offentlig godkjente
servicehunder.

9.

Det er ikke tillatt å la barn være i vaskeriet uten oppsyn.

10. Vasketid må overholdes.
11. Klær som blir liggende i maskinene, blir fjernet og må hentes på driftsleders kontor.
12. Slå av lys og utstyr etter bruk.
13. Forlat vaskeriet ryddig og rengjort.
14. Feil ved maskiner og utstyr meldes til driftsleder
3.5 Avfall/Søppel
1.

Forsvarlig innpakket restavfall og kildesortert avfall kastes i utvendige avfallsdunker.
o Grønn pose – matavfall
o Blå pose – plast
o Vanlig pose – restavfall
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Det er egne dunker for papir/papp, og egne containere for glass og metall.
2.

Det er ikke tillatt å plassere avfall/søppel utenfor avfallsdunkene.

3.

Det er ikke tillatt å plassere avfall/søppel på etasjeplan eller i oppgang.

4.

Større avfall skal ikke hensettes i fellesarealer. Kan eventuelt kastes på
kontainer/komprimatorbil som kommer på hvert tun hvert kvartal. Andelseiere må selv
kaste avfall/søppel i kontainer/på bilen. Se oppslag i tavlene og vår hjemmeside.
3.6 Grøntanlegg (uteområder)

1.

Grøntanlegg, med plener og beplantinger er felles eiendom.

2.

Utebenker/-bord skal ryddes etter bruk.

3.

Bruk av engangsgrill er kun tillatt på utearealer/grøntarealer med brannsikkert
underlag. Grillen slokkes med vann og kastes i egen avfallsbeholder.

4.

Det er ikke tillatt å legge ut mat til fugler eller andre dyr på en slik måte at det tiltrekker seg
skadedyr.

5.

Fotballsparking og annet ballspill er ikke tillatt i blokkenes inngangspartier, på
borettslagets tun og plener.

6.

Hærverk og tagging blir politianmeldt.
3.7 Parkering og bruk av motorkjøretøy i borettslaget

1.

Det er ikke tillatt å kjøre på gangveiene.

2.

Det er ikke tillatt å parkere på innkjørselsveiene til blokkene.

3.

Kjøring på innkjørselsveiene skal skje i gangfart.

4.

Innkjøring er kun tillatt for nødvendig av- og pålessing.

5. Av- og pålessing inne på tun i mer enn 30 minutter er ikke tillatt. HC andelseiere
er fritatt for tidsbegrensningen.
6.

Det er ikke tillatt å la bilen gå på tomgang i borettslaget.

7. Parkering skal kun gjøres på faste plasser som leies ut av borettslaget. Slike plasser
kan leies ved henvendelse til driftsleder.
8.

Det er ikke tillatt å leke på parkeringsplassene.

9.

Det er ikke tillatt å la ledningen henge ut fra koblingsboksen når den ikke er koblet til
kjøretøyet. Tilkobling av annet utstyr enn motorvarmer på koblingsboksen er ikke tillatt.
Kun godkjente kabler skal benyttes.

10. Reparasjon av motorkjøretøyer skal ikke utføres på borettslagets uteområde.
a. Det er ikke tillatt å reparere kjøretøy i garasjeanlegget.
b. Ved bensin- eller oljesøl må kjøretøyets eier utbedre skade umiddelbart.
11.

Det er kun tillatt med ett kjøretøy pr plass.
a. Motorsykler og mopeder parkeres på egne plasser.
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12. Gjesteparkering er tillatt innenfor oppmerkede parkeringsplasser i borettslaget for alle

typer motorkjøretøy med kjennemerke. Gjesteparkering kan benyttes i inntil 3 døgn
sammenhengende og deretter er det karantene i 24 timer. Gjesteparkering skal
registreres på http://gjest.p-service.no innen 20 minutter etter at kjøretøyet er parkert.
Ved registrering på http://gjest.p-service.no er det tilstrekkelig å registrere kjøretøyets
kjennemerke og hvor lenge gjesteparkeringen skal vare. Det er mulig å registrere for 6
timer, 1 døgn, 2 døgn og 3 døgn. Ved registrering på 6 timer er det ikke karantenetid på 24
timer. Styret og driftsleder kan i enkelt tilfeller gi dispensasjon fra denne regelen.

13. Andelseiere kan stå på gjesteparkering i maks 1 time ved bruk av urskive. Skiven

kan kjøpes på driftsleders kontor. Gjelder ikke HC andelseiere.

14. Handikapplasser skal bare brukes av kjøretøy med gyldig bevis utstedt av norske

myndigheter. Beviset må være plassert godt synlig i frontruten.

ANDRE FORHOLD

4.

4.1 Meldinger, rundskriv, hjemmeside og annet

Det er andelseiers plikt å sette seg inn i borettslagets:

1.

o
o
o
o
o
o
o

vedtekter
bo-regler
informasjonsskriv
innkalling til Generalforsamlingen,
oppslag på oppgangens informasjonstavle,
oppslag på informasjonstavlen i heisen,
informasjon på borettslagets nettside www.fagerholtbrl.no

2. Andelseier bør delta på generalforsamling og andelseiermøter.
3.

Andelseiere bør delta på dugnader, Rusken og bortkjøring av større avfall, dette er en
fin måte å bli kjent med andre i borettslaget.

4.

Postkasseskilt skal være den typen styret har fastsatt. Kontakt driftsleder for bestilling.

5.

Endring av navn på calling anlegg. Kontakt driftsleder.
4.3 Klage over brudd på bo-reglene
1.

Klage over at en andelseier har overtrådt bo-reglene skal sendes skriftlig til
borettslagets styre. Klagen skal inneholde:
o Årsak og andre opplysninger som kan ha betydning for saken (dato, klokkeslett)
o Navn på klager, oppgang, leilighetsnummer, telefon og e-post.
o Navn på påklagede, og eventuelt oppgang og leilighetsnummer.

4.4 Skader på borettslagets eiendom
1.

Andelseier er ansvarlig for skade som de selv og medlemmer i deres husstand gjør på
borettslagets eiendom. Oppgjør for dette skjer i henhold til borettslagslovens § 5-13,
samt lov om skadeerstatning av 13. juni 1969.
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