
 
 

 

 
Vestre Øre borettslag Etablert 1951 

 
 

Vedtekter 

§ 1  Formål  

Vestre Øre borettslag er et selskap med begrenset ansvar, idet andelseierne ikke har personlig 
ansvar for andelslagets forpliktelser. 

Borettslagets formål er å bygsle eller kjøpe arealer av området Vestre Øre i Moss for der å oppføre 
boliger for andelseierne, samt å forestå administrasjon og drift av lagets eiendommer. 

Andelslaget har dessuten til formål å erverve eller forestå oppføring av andre bygg enn boligbygg 
(herunder garasjer) når de skal brukes til felles formål for andelseierne, eller når utleie av lokalene i 
slike bygg skal skje i sammenheng med lagets øvrige virksomhet. 

§ 2  Forretningskontor og forretningsførsel 

Borettslaget ligger i Moss kommune og har forretningskontor i Ski kommune. 

§ 3  Andeler og andelseiere 

Bare fysiske personer kan være andelseiere i borettslaget. Ingen kan eie mer enn en andel. 

Andre enn ektefeller eller personer som i minst to år naturlig har utgjort en husstand, kan ikke 
tegne andel sammen eller erverve den i fellesskap på annen måte enn ved arv. Har flere arvinger i 
fellesskap eller et dødsbo ervervet andel, kan borettslaget pålegge arvingene eller dødsboet innen 
seks måneder etter at pålegget er mottatt, å overdra andelen med borettsinnskudd til en person 
som styret godkjenner. 

Andelsbevisets pålydende er kr. 100. Hver andel gir enerett til å bruke en av boligene i borettslaget 
og til å benytte lagets fellesareal i samsvar med borettslagets regler. 

§ 4  Borettslagets pantesikkerhet 

Borettsbevisets pålydende er kr. 10.300. 

Som sikkerhet for borettshavernes innskudd utsteder lagets styre en felles pantobligasjon med pant 
i samtlige eiendommer og med prioritet etter Husbankens lån. Obligasjonen blir lydende på 
borettshaverne v/forretningsføreren. 

Til sikkerhet for skyldig felleskostnader og andre krav som borettslaget måtte ha mot 
borettshaveren har borettslaget 1. prioritets pant i andels- og borettsbeviset for hver leilighet for et 
beløp som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning av 
kravet blir vedtatt gjennomført. 



 
 

§ 5  Overføring av andel 

En andelseier har rett til å overdra sin andel etter reglene i lov om borettslag §§ 4-4 flg. Andel kan 
ikke gyldig overdras uten at erververen samtidig overtar borettsinnskudd og bruksrett. Andelseier 
som  ønsker å overdra sin andel skal gi skriftlig melding om dette til styret før andelen bys ut for 
salg. 

§ 6  Godkjenning av ny andelseier 

Den som har ervervet en andel må godkjennes av styret for at ervervet skal bli gyldig overfor laget. 

Styret skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med § 3 i disse vedtekter. Styret skal 
også nekte godkjenning dersom overdragelsen er i strid med bestemmelser om overdragelsespris, 
husstandens størrelse eller lignende forhold som måtte være fastsatt eller godkjent av Husbanken. 

Styret kan ellers bare nekte godkjenning når det er saklig grunn til det. Godkjenning kan ikke nektes 
dersom andelen er ervervet av den tidligere andelseiers ektefelle eller slektning i rett opp- eller 
nedstigende linje, søsken, adoptivbarn eller andre som faktisk står i adoptivbarns stilling. Heller ikke 
kan godkjenning nektes når overdragelsen er et ledd i et bytte av boliger. 

§ 7  Andelseiernes vedlikeholdsplikt  

Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i 
forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første 
hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive 
vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og 
vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.  

Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra 
og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr 
inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, 
gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.  

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 verandaer, balkonger o.l.  

Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.  

Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd 
og uvær.  

Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter 
andelseieren straks å sende melding til borettslaget.  

Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke 
oppfyller pliktene sine, jf. borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.   

Ved skader i leilighet som dekkes av borettslagets forsikring, blir andelseier fakturert egenandelen.  

  



 
 

§ 8  Borettslagets vedlikeholdsplikt  

Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke 
ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom 
skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.  

Ytre vedlikehold i form av beising av yttervegger og vinduer påhviler borettslaget.  

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.  

Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting 
av isolerglass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende 
veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med 
unntak av varmekabler.  

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 unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen. 

Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf. 
borettslagslovens § 5-18.  

§ 9  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 husordensregler.  

§10  Pålegg om salg 

Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge 
vedkommende å selge andelen, jf. borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og 
opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.  

§11  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. 

 

§ 12  Ladepunkt for el-bil o.l. 
En andelseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i 
tilknytning til en parkeringsplass som andelseier disponerer, eller andre steder som styret anviser. 
Styret kan bare nekte samtykke dersom det foreligger en saklig grunn. 

Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte andelseier. 
Styret skal ha dokumentasjon på at arbeidet er utført forskriftsmessig av godkjent 
elektroinstallatør. 



 
 

§ 13  Styret 

Borettslagets styre består av 5 medlemmer, som velges av generalforsamlingen for 2 år. Styrets 
leder og nestleder velges særskilt. Der velges dessuten 2 varamenn for de øvrige medlemmer av 
styret. Det er bare borettshavere som kan være medlemmer av styret. 

§ 14  Styrets vedtak 

Styret kan ikke uten generalforsamlingens samtykke med 2/3-dels flertall rive ned, selge, bygge om, 
bygge på eller foreta andre endringer av bygg eller grunn som går ut over vanlig forvaltning og 
vedlikehold. 

Styret kan heller ikke uten tilsvarende samtykke som i første ledd ta opp lån som sikres med pant i 
lagets eiendommer med prioritet foran innskuddene, eller foreta andre rettslige disposisjoner over 
lagets eiendom som går ut over vanlig forvaltning. 

§ 15  Representasjon og fullmakt 

To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.  

§ 16  Forretningsfører 

Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer, og gir instruks for dem, fastsetter deres 
lønn og fører tilsyn med at de oppfyller sine plikter. Det hører også under styret å si dem opp eller 
gi dem avskjed. 

§ 17  Valg av revisor  

Til å revidere lagets regnskaper velger generalforsamlingen en statsautorisert eller registrert revisor 
som skal gi revisjonsmelding til generalforsamlingen for hvert regnskapsår. 

§ 18  Tidspunkt for generalforsamlingen 

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Styret skal på forhånd 
varsle alle andelseierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes 
behandlet. 

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når revisor eller minst 
1/10 del av lagets medlemmer skriftlig krever det og samtidig oppgir de sakene som ønskes 
behandlet. 

Innkalling til så vel ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal skje skriftlig med minst 8 og 
høyst 20 dagers varsel. 

Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig innkalles med kortere varsel, som likevel skal 
være på minst 3 dager. 

I innkallingen skal de saker som skal behandles, være klart oppgitt. 

Årsregnskapet, årsmeldinga og revisjonsmeldinga skal sendes ut til alle andelseierne senest 8 dager 
før generalforsamlingen. 



 
 

§ 19  Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling 

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles: 

1. Årsberetning. 
2. Regnskap. 
3. Fastsettelse av styrets honorar. 
4. Valg. 
5. Andre saker som er nevnt i innkallingen. 

§ 20  Møteledelse og protokoll  

Generalforsamlingen ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen 
møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.  

§ 21  Stemmerett og fullmakt 

Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte med fullmektig 
på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel 
med flere eiere kan det bare avgis en stemme.  

§ 22  Vedtak på generalforsamlingen 

Foruten saker som nevnt i §19 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker 
enn de som er bestemt angitt i innkallingen. 

Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall, dersom ikke annet følger av loven eller vedtektene. Ved 
valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som 
valgt.  

Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. 

§ 23  Oppløsning av borettslaget 

Vedtak om oppløsning av borettslaget kan alene treffes av to på hverandre følgende 
generalforsamlinger med minst 4 ukers mellomrom, hvorav den ene skal være ordinær 
generalforsamling. Det kreves minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer på begge 
generalforsamlinger. 

§ 24  Vedtektsendringer 

Endringer i borettslagets vedtekter kan bare foretas av generalforsamlingen og krever minst to 
tredjedeler av de angitte stemmer. 

 § 25  Forholdet til borettslovene  

For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39.  

 

 

Endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 25.april 2019 


