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FØRSTE KAPITTEL 

 

GENERELLE BESTEMMELSER 

 

§  1 

 
Loven her har til hensikt å regulere den spesielle eierformen nedfelt i § 396, kalt eierseksjoner 

(propiedad horizontal), i Sivilloven. 

 

Denne loven gjelder også lokaler som er en del av bygningen og som er egnet til uavhengig bruk da 

de har utgang til et felleselement tilhørende bygningen eller til offentlig vei. 

 

§ 2 

 
Lovens virkeomåde: 

 

a)  Sameiene som er opprettet iht. § 5. 

 

b) Sameiene som oppfyller bestemmelsene nedfelt i § 396 i Sivilloven og som ikke har opprettet et 

opprettelsesdokument for eierseksjonene. 

Disse sameiene skal følge bestemmelsene i denne loven når det gjelder lovanvendelser for 

eiendommen, de private bruksdeler og felleselementer, samt sameiernes gjensidige rettigheter og 

forpliktelser. 

 

c)  De private boligkompleksene, iht. betingelsene nedfelt i denne loven. 

 

d) Undersameiene, underforstått de som, i samsvar med opprettelsesdokumentet oppstår når flere 

eiere i en sameieordning har eksklusiv bruks- og råderett over konkrete elementer eller 

fellestjenester med enheter med funksjonell og økonomisk uavhengighet.  

 

e)  Andre boligområder (Entidades urbanísticas de conservación) i de tilfellene det er nedfelt i 

vedtektene. 

 

KAPITTEL II:  EIERSKAPSORDNING FOR LEILIGHETER OG LOKALER  

 

§ 3 
 

Iht. til eierskapsordningen nedfelt i § 396 i Sivilloven gjelder følgende for hver leilighet eller lokale: 

 

a)  Den egenartede og eksklusive eiendomsretten over et tilstrekkelig avgrenset område egnet til 

uavhengig bruk, med alle typer arkitektoniske og installasjonsmessige elementer, synlige eller ei, 

som befinner seg innenfor områdets grenser og som utelukkende tjener eieren, samt over tilhørende 

deler som er klart oppgitt i opprettelsesdokumentet, selv om disse skulle befinne seg utenfor det 

avgrensede området. 

 

b)  Medeierskap i resten av elementene, eiendelene og fellestjenestene sammen med de andre eierne 

av leiligheter og lokaler. 

 

Hver leilighet eller lokale er tilskrevet en sameierbrøk iht. den totale verdien av eiendommen og 

angitt i hundredeler av denne. Denne sameierbrøken er grunnlaget for fastsettelse av fordelingen av 

goder og byrder i sameiet. Forbedringer eller forringelser av hver leilighet eller lokale berører ikke 
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den tilskrevne sameierbrøken. Denne kan kun endres i samsvar med bestemmelsene i §§ 10 og 17 i 

denne loven. 

 

Hver eier kan fritt disponere over sin rettighet, uten å kunne skille ut komponentene som utgjør 

denne og uten at overdragelsen av bruksretten påvirker forpliktelsene som følger av denne 

eierskapsordningen. 

 

§  4 
 

En oppdeling vil ikke føre til at forholdene som reguleres av denne loven opphører. Dette kan bare 

utføres av hver eier av en ideell andel i en konkret leilighet eller lokale, og begrenset til denne, 

forutsatt at felleseiet ikke er opprettet med tanke på en felles tjeneste eller bruk til nytte for samtlige 

eiere.  

 

§  5 

 
Opprettelsesdokumentet for eiendommens leiligheter eller lokaler skal, i tillegg til eiendommen i 

sin helhet, definere hver og en av disse og tilskrive de et fortløpende nummer. Beskrivelsen av 

eiendommen skal angi de påkrevde forholdene i lovgivningen for pantelån, samt de tjenester og 

installasjoner bygningen har. Beskrivelsen av hver leilighet eller lokale skal angi disses størrelse, 

grenser, evt. etasjer og tilhørende deler så som garasje, loft eller kjeller. 

 

I det samme dokumentet skal sameiebrøken som tilfaller hver leilighet eller lokale fastsettes, 

bestemt enten av eneeieren av bygningen ved oppstart av salg av leilighetene, ved enighet mellom 

alle de eksisterende eierne, ved voldgiftsdom eller  ved domsavgjørelse. Sameierbrøken fordeles 

med utgangspunkt i hver leilighet eller lokales bruksareale i forhold til eiendommens totale areal, 

den innvendige eller utvendige plassering, beliggenheten og det man med rimelighet antar vil 

benyttes av felles tjenester og komponenter. 

 
Dokumentet kan dessuten inneholde regler for opprettelse og utøvelse av rettigheter og 

bestemmelser som ikke er forbudte etter loven, hva gjelder bruk og hensikt med bygningen, de 

forskjellige leilighetene og lokalene, installasjoner og tjenester, utgifter, administrasjon og styresett, 

forsikringer, bevaring og reparasjoner, ved å opprette private vedtekter som ikke er til skade for en 

tredjepart dersom det ikke er innskrevet i Eiendomsregisteret. 

 

Ved enhver endring i dokumentet, og bortsett fra det som gjelder for gyldighet av vedtak, gjelder de 

samme krav som for opprettelsen. 

 

§ 6 
 

For å regulere detaljer med fellesskapet og en korrekt bruk av felles tjenester og komponenter, samt 

innenfor rammene fastsatt i loven og vedtektene, kan sameierne fastsette et internt reglement som 

også forplikter samtlige hjemmelsinnehavere så lenge de ikke blir endret slik det er forutsatt for å 

fatte vedtak gjeldende administrasjonen. 

 

§ 7  

 
1.  Eieren av hver leilighet eller lokale kan endre disses arkitektoniske komponeneter, fasiliteter 

eller tjenester så lenge det ikke svekker eller endrer bygningens sikkerhet, dens generelle struktur, 

ytre utforming eller tilstand, eller er til skade for rettighetene til en annen eier. Slike typer arbeider  

skal på forhånd informeres om til den som representerer sameiet. 
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På resten av eiendommen kan det ikke utføres noen som helst endringer, og skulle nødvendigheten 

av akutte reparasjoner bli oppdaget skal administrator snarest informeres. 

 

2.  Eieren og den som benytter leiligheten eller lokalet kan ikke utføre virksomheter i disse eller på 

resten av eiendommen som er forbudt i hht. til vedtektene eller som kan være skadelige for 

eiendommen eller er i strid med generelle bestemmelser om plagsomme, usunne, skadelige, farlige 

eller ulovlige virksomheter. 

 

Sameiets president kan på eget initiativ eller på oppfordring fra en hvilken som helst eier eller 

beboer kreve av den som utfører en virksomhet som er forbudt etter dette avsnittet, en umiddelbar 

opphøring av virksomheten, med advarsel om å innlede nødvendige rettslige tiltak. 

 

Hvis overtrederen fortsetter sin adferd kan presidenten, etter på forhånd å ha blitt autorisert av 

generalforsamlingen som er behørig innkalt for dette formålet, innlede søksmål mot overtreder med 

krav om opphør av handlingen, som når det ikke spesielt er bestemt i denne paragrafen skal 

behandles gjennom en ordinær rettssak. 

 

Når stevningen er innlevert, vedlagt gyldig dokumentasjon på det framsatte kravet til overtrederen 

samt sertifisering på vedtaket gjort av generalforsamlingen, kan dommeren, som et forebyggende 

tiltak, vedta et øyeblikkelig opphør av den forbudte virksomheten med advarsel om å kunne gjøre 

seg skyldig i ulydighet. Dommeren kan likeledes iverksette ethvert forebyggende tiltak som måtte 

være nødvendig for å sikre at påbudet om opphør overholdes. Stevningen skal rettes mot eieren og 

evt. mot brukeren av boligen eller lokalet. 

 

Blir dommen fellende kan den, bortsett fra et definitivt opphør av den ulovlige handlingen og 

erstatning for eventuelle skader, frata overtrederen retten til bruk av boligen eller lokalet i en 

periode på maksimum tre år, alt etter alvorlighetsgraden i overtredelsen samt skadene påført 

sameiet. Hvis overtrederen ikke er en eier, kan dommen erklære alle dennes rettigheter i forbindelse 

med boligen eller lokalet for definitivt opphørt, samt umiddelbar utkastelse. 

 

§  8 
 

§ 8 oppheves av første ledd  i eneste opphevelsesbestemmelse i Lov 8/2013 av 26 juni om urban 

rehabilitering, gjenopprettelse, og fornyelse (“B.O.E.” 27 juni). Gyldig: 28 juni 2013. 

 

§  9 
 

1.  Hver eier plikter å: 

 

a)  Respektere sameiets generelle installasjoner og resten av felleselementene, det være seg til 

generelt eller en hvilken som helst eiers private bruk, inkludert eller ei i dennes leilighet eller lokale, 

gjennom en riktig bruk av disse, samt til enhver tid hindre skader eller ødeleggelser på disse. 

 

b)  Holde sin egen leilighet eller lokale og private installasjoner i vedlikeholdsmessig stand så det 

ikke oppstår ulemper for sameiet eller andre sameiere og kompensere skadene som oppstår grunnet  

sin egen, eller de personer vedkommende svarer for, uaktsomhet. 

 

c)  Tillate i sin bolig eller lokale, med rettigheter til kompensasjon fra sameiet for skader og 

ulemper, reparasjoner som er nødvendige for eiendommens tjenester og tillate de nødvendige  

servitutter som kreves for å kunne gjennomføre arbeider, handlinger eller opprettelsen av 

fellestjenester som utføres eller er vedtatt i samsvar med det nedfelte i loven her. 
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d)  Tillate adgang til sin leilighet eller lokale for formålene nedfelt i de tre foregående avsnitt. 

 

e)  Bidra til de generelle kostnader for et korrekt vedlikehold av eiendommen, dennes tjenester, 

byrder og ansvar som ikke er delbare, iht.  sameiebrøken som er fastsatt i hjemmelsdokumentet eller 

det som måtte være spesielt opprettet.  

 

Sameiets fordringer som følger av plikten til å bidra til opprettholdelsen av de generelle kostnader 

som kan tilskrives den forfalte del av andelen i inneværende år samt de tre foregående, har 

fortrinnsrett i samsvar med § 1.923 i Sivilloven og har forrang for innfrielse framfor det nedfelte i 

nummer 3.º, 4.º og 5.º i nevnte bestemmelse, med forbehold om fortrinnsretten i favør av lønnskrav 

nedfelt i den reviderte teksten av loven om arbeidernes vedtekter, vedtatt ved Kongelig Lovdekret 

1/1995 av 24 mars. 

 

Erververen av en bolig eller et lokale underlagt eierseksjonsordningen, også de med 

hjemmelsdokument registrert i Eiendomsregisteret, er heftet med selve den ervervede eiendommen 

for tidligere hjemmelsinnehavere gjeld til sameiet i forbindelse med opprettholdelsen av de 

generelle kostnadene og opptil maksimum det som kan tilskrives året for overdragelse samt de tre 

foregående kalenderår. Boligen eller lokalet er juridisk heftet for overholdelse av denne 

forpliktelsen. 

 

I det offentlige dokument for overdragelsen av boligen eller lokalet, uansett hjemmel, skal 

overdrageren erklære å være a jour med innbetalingene av de generelle utgiftene til sameiet eller 

erklære eventuell gjeld. Overdrageren skal samtidig framlegge en gjeldsattest fra sameiet som skal 

samsvare med erklæringen. Uten denne attesten kan ikke tildelingen av det offentlige dokumenetet 

autoriseres, med mindre erverver spesielt fritar overdrageren fra denne forpliktelsen. Attesten skal 

utstedes maksimum syv kalenderdager etter dato for anmodningen av den som utøver funksjonene 

som sekretær og med presidentens godkjennelse. Disse skal også, om det er begått feil eller utvist 

uaktsomhet, svare for riktigheten i den oppgitte informasjonen og for ulemper hvis utstedelsen av 

attesten forsinkes. 

 

f)  Bidra i samsvar med sin respektive sameiebrøk til avsetning til sameiets reservefond for å kunne 

utføre bevaringsarbeider og reparasjoner på eiendommen, samt eventuelt rehabiliteringsarbeider.  

Reservefondet som, i alle henseender tilhører sameiet, skal bestå av et beløp som ikke i noe tilfelle 

skal være mindre enn 5% av det siste ordinære budsjettet. 

 

Sameiet kan tegne en forsikringspolise som dekker skader påført eiendommen eller inngå en 

permanent vedlikeholdskontrakt for eiendommen og dennes generelle installasjoner, som kan 

belastes reservefondet. 

 

g)  Utvise tilbørlig aktsomhet i bruken av eiendommen og i sin omgang med de andre 

hjemmelsinnehaverne og svare overfor disse for begåtte overtredelser og påførte skader. 

 

h)  Informere den som utøver funksjonene som sekretær i sameiet, på en hvilken som helst måte 

som kan bekrefte mottakelse, om adressen i Spania til bruk ved innkallinger og meddelelser av alle 

slag i forbindelse med sameiet. I mangel av denne informasjonen vil adressen for innkallinger og 

meddelelser være leiligheten eller lokalet tilhørende sameiet og avleveringen til den som oppholder 

seg der vil ha full juridisk virkning. 

Skulle det, etter å ha forsøkt avlevert, vise seg å være umulig å få overlevert eieren innkallinger og 

meddelelser på stedet nevnt i foregående avsnitt, anses det som informert om ved å slå opp  

kommunikéet på sameiets oppslagstavle eller på annen synlig og vanlig plass brukt til dette 

formålet. Det skal klart komme fram dato og årsak til at man benytter seg av denne framgangsmåten 

for meddelelse, samt være underskrevet av den som utøver funksjonene som sekretær i sameiet, 
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med godkjenning fra presidenten. Kommunikéer som meddeles på denne måten har full juridisk 

virkning etter tre kalenderdager. 

 

i)  Informere den som utøver funksjonene som sekretær i sameiet, på en hvilken som helst måte som 

kan bekrefte mottakelse, om endringer i eierforholdet av boligen eller lokalet. 

 

Den som ikke overholder dette påbudet vil fortsette å svare solidarisk sammen med den nye 

innehaveren for gjelden til sameiet som opparbeides etter overdragelsen, med forbehold i dennes 

rett til regress mot den nye innehaveren.  

 

Bestemmelsen i foregående avsnitt vil ikke være anvendbar dersom en av de styrende organene 

nevnt i § 13 har hatt kjennskap til endringene i eierforholdet av boligen eller lokalet på en hvilken 

som helst annen måte eller ved en klar handling fra den nye eieren eller når overførelsen er allmenn 

kjent. 

 

2.  For anvendelse av reglene i forrige nummer skal de utgifter som ikke kan tilskrives en eller flere 

leiligheter eller lokaler anses som generelle, uten at man fritas for de tilhørende forpliktelser dersom 

en tjeneste ikke blir benyttet, med forbehold i det nedfelte i § 17.4. 

 

§  10 

 
1.  Av bindende karakter hvor godkjenning på forhånd fra generalforsamlingen ikke er nødvendig, 

uansett om dette måtte innebære endringer eller ei i opprettelsesdokumentet eller i vedtektene, og 

som er påkrevd av den Offentlige Administrasjonen eller fremmet på anmodningfra eierne, gjelder 

følgende handlinger:  
 

a)  Arbeider og byggetiltak som er nødvendige for et riktig vedlikehold og i samsvar med  

overholdelse av plikten til bevaring av eiendommen og dennes felles tjenester og installasjoner, og i 

alle fall de som er nødvendige for å oppfylle de grunnleggende kravene til sikkerhet, beboelighet og 

generell tilgjengelighet, samt bygningens utsmykking og ethvert annet som følger av krav fra 

administrasjonen om den rettslige plikten til bevaring. 

 
b)  Byggetiltak og handlinger som er nødvendige for å sikre rimelige reguleringer av den generelle 

tilgjengeligheten, og i særdeleshet de som kreves på anmodning fra eierne av en leilighet eller 

lokale der bevegelseshemmede eller personer over sytti år bor, arbeider eller yter frivillige tjenester, 

i den hensikt å sikre disse en riktig bruk av felleskomponentene i henhold til deres behov, samt 

installasjon av ramper, heiser, eller andre mekaniske eller elektriske enheter som letter denne 

gruppens bevegelsesmulighet eller kommunikasjon med det utenforliggende, og så lenge beløpet 

pr.år som følge av dette, etter at subsidier eller offentlige støtter er trukket fra, ikke overstiger tolv 

måneders normale fellesutgifter. Plikten av bindende karakter til å gjennomføre disse byggetiltakene 

faller ikke bort dersom beløpet som overskrider de nevnte månedlige fellesutgiftene dekkes av de 

som har krevet de gjennomført. 

 

c)  Benyttelse av bygningens eller det private boligkomlekset felleselementer i byggeperioden for 

arbeidene nevnt under foregående bokstaver. 

 

d)  Bygging av nye etasjer og en hvilken som helst annen endring i strukturen eller bygningens 

utforming eller av felleselementene, så vel som opprettelsen av et boligkompleks slik det kommer 

fram i § 17.4 i den reviderte teksten i grunneierloven, godkjent ved Kongelig dekret 2/2008 av 20 

juni, som blir påbudt som en følge av eiendommens innlemmelse i et rehabiliteringsprogram eller 

byfornyelse og -rennovering. 
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e)  Den materielle oppdelingen av leiligheter eller lokaler og disses tilbehør i den hensikt å opprette 

andre reduserte og uavhengige enheter, økning av overflatearealet som følge av sammenslåing av 

andre tilstøtende enheter i samme bygning eller forminsking som følge av oppdeling av en enhet, 

utført etter ønske eller på anmodning fra eierne og når disse handlingene er mulige som følge av 

eiendommens innlemming i rehabiliteringsprogram eller byfornyelse og -rennovering. 

 

2.  Tatt i betraktning benevnelsene nødvendig eller obligatorisk om de nevnte arbeidene under 

bokstav a) til d) i foregående ledd, gjelder følgende:  

 

          •  a)  Eierne av sameiet eller sammenslutning av sameier skal bekoste arbeidene. Vedtaket på 

generalforsamlingen skal kun gjelde distribusjonen av den nødvendige ekstrautgiften og 

betalingsvilkårene for denne. 

 

          •  b)  Eiere som motsetter seg eller uberettiget forsinker gjennomføringen av ordren fastsatt 

av den kompetente myndighet, må personlig svare for de administrative sanksjoner som måtte bli 

ilagt. 

 

          •  c)  Leilighetene eller lokalene hefter for betalingen som følger av utføringen av nevnte 

arbeider eller handlinger på samme vilkår og betingelser som fastsatt i § 9 for generelle kostnader. 

 

3.  Uansett kreves administrativ godkjenning for: 

 

•  a)  Opprettelse og modifikasjon av boligkompleks slik det refereres til i § 17.6 i den 

reviderte teksten i grunneierloven, godkjent ved Kongelig dekret 2/2008 av 20 juni, på de samme 

vilkår. 

 

          •  b)  Når det er søkt om og etter at tre femtedeler av det totale eierantall, som igjen 

 representerer tre femtedeler av sameiebrøken, har vedtatt det, en materiell oppdeling av leilighetene 

eller næringslokalene og disses tilbehør for å lage andre reduserte eller uavhengige; økning av 

dennes areale som følge av sammenslåing av andre tilstøtende i samme bygning eller forminsking 

som følge av oppdeling av en del av enheten, oppføring av nye etasjer og en hvilken som helst 

annen endring i strukturen eller bygningens utforming, inkludert innbygging av terrassene og 

endringer i det omsluttende for å forbedre energieffektiviteten, eller av felleselementene, når 

betingelsene i § 17.6 i den reviderte teksten i grunneierloven, godkjent ved Kongelig dekret 2/2008 

av 20 juni henspeiler til, er tilstede. 

 

I disse tilfellene skal det foreligge samtykke fra de berørte innehaverne og det er 

generalforsamlingen, i samsvar med disse og med et tre femtedels flertall av det totale eierantall, 

som skal fastsette erstatningen for eventuelle påførte skader. Fastsettelsen av de nye sameiebrøkene 

og avgjørelsen vedrørende hvilke arbeider som skal utføres, dersom det skulle være uenighet om 

disse, krever vedtak fra generalforsamling, med det samme flertall. I denne forbindelsen kan partene 

også be om voldgift eller en teknisk uttalelse i hht. vilkårene i loven. 

 

§ 11 
 

§ 11 oppheves av første ledd i eneste opphevelsesbestemmelse i Lov 8/2013 av 26 juni om urban 

rehabilitering, gjenopprettelse, og fornyelse (“B.O.E.” 27 juni). Gyldig 28 juni 2013. 

 

§  12 
 

§ 12 oppheves av første ledd i eneste opphevelsesbestemmelse i Lov 8/2013 av 26 juni om urban 

rehabilitering, gjenopprettelse, og fornyelse (“B.O.E.” 27 juni). Gyldig 28 juni 2013. 
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§ 13 
 

1.  De styrende organene i sameiet er som følger: 

 

•     a)  Generalforsamlingen  

 

•     b)  Presidenten, og eventuelt visepresidenter. 

 

•     c)  Sekretæren. 

 

•     d)  Administrator. 

 

I vedtektene, eller ved flertall på generalforsamlingen kan det opprettes andre styrende organer i 

sameiet, uten at dette forminsker noen av funksjonene og ansvaret overfor tredjepersoner som denne 

loven tilskriver de nevnte organene. 

 

2.  Presidenten skal velges blandt eierne gjennom valg eller, subsidiært, ved rotasjon eller trekning. 

Utnevnelsen er obligatorisk, men den utnevnte eieren kan søke dommeren om avløsning innen en 

måned etter utnevnelsen, ved å påberope seg årsakene til dette. Dommeren kan gjennom prosedyren 

bestemt i § 17.3.ª, klart og tydelig løse det på en hensiktsmessig måte og i samme beslutning 

utnevne den eieren som skal etterfølge, i dette tilfellet, presidenten i vervet, inntil det blir gjort en 

ny utnevnelse innenfor tidsfristen som er satt i den rettslige beslutningen. 

 

Likeså kan man be dommeren behandle saken, dersom det av en hvilken som helst grunn er umulig 

for generalforsamlingen å utnevne en president for sameiet. 

 

3.  Presidenten innehar den legale representasjonen av sameiet, både i og utenfor retten, i alle saker 

som angår sameiet. 

 

4.  Opprettelsen av visepresidenter er valgfritt. Utnevnelsen av disse skal følge samme prosedyre 

som det fastsatte for utnevnelsen av presidenten. 

 

Det er visepresidenten, eller visepresidentene etter rekkefølge, som erstatter presidenten ved fravær,  

ubesatt verv eller forhindring, samt assistere presidenten i utøvelsen av dennes funksjoner i hht.  

generalforsamlings beslutning. 

 

5.  Funksjonene som sekretær og administrator skal utøves av sameiets president, med mindre 

vedtektene eller  generalforsamlingen ved et flertallsvedtak, bestemmer å dekke vervene adskilt fra 

presidentvervet. 

 

6.  Vervene som sekretær og administrator kan utøves av en og samme person eller utnevnes 

uavhengig av hverandre. 

 

Vervet som administrator, og eventuelt sekretær-administrator, kan utøves av en hvilken som helst 

eier, samt av fysiske personer som innehar tilstrekkelig faglig kompetanse og er rettsmessig 

anerkjent til å utøve disse funksjonene. Det kan også innehas av selskaper og andre juridiske 

personer i hht. vilkårene bestemt i rettsordenen. 

 

7.  Med mindre sameiets vedtekter har fastsatt annet, skal utnevnelsen av de styrende organene være 

for en periode på ett år. 
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De utnevnte kan fjernes fra sine verv før utgangen av mandatperioden etter vedtak på en 

ekstraordinær generalforsamling. 

 

8.  Når antall eiere av boliger eller lokaler i en bygning ikke overstiger fire, kan de benytte seg av 

administreringsordningen i § 398 i Sivilloven, dersom dette spesielt er fastslått i vedtektene. 

 

§  14 

 
Generalforsamlingen skal: 

 

• a)  Utnevne og avsette personer som innehar vervene nevnt i forrige artikkel og løse klager 

som innehaverne av leilighetene og lokalene retter mot deres handlinger. 

 

• b)  Godkjenne det forventede budsjettet og det korresponderende regnskapet. 

 

• c)  Godkjenne prisoverslag og gjennomføringen av alle reparasjonsarbeider på eiendommen, 

det være seg ordinære eller ekstraordinære, samt bli informert om hastevedtak gjort av 

administrator i samsvar med § 20.c). 

 

• d)  Godkjenne eller endre vedtektene og fastsette det interne regelverket. 

 

• e)  Kjenne til og avgjøre i andre saker av allmenn interesse for sameiet ved og vedta 

nødvendige eller hensiktsmessige tiltak til beste for fellestjenestene. 

 

§  15 
 

1. Oppmøtet på generalforsamlingsmøtet skal være personlig eller ved legal eller frivillig 

representasjon. Det er tilstrekkelig med et skriv signert av eieren for å akkreditere dette.  

 

Skulle en leilighet eller et lokale være et «felleseie» med forskjellige eiere, skal disse utnevne en 

representant til å delta og avgi stemme på møtene. 

 

Skulle leiligheten eller lokalet være beheftet med bruksrett, tilfaller oppmøtet og 

stemmeavgivningen den juridiske eieren som, om ikke annet er angitt, forstås som representert av 

den som innehar bruksretten. Men når det gjelder vedtak det vises til i første ledd i § 17 eller ved 

ekstarordinære arbeider og forbedringer skal det allikevel utstedes en spesiell fullmakt.  

 

2. Eierne som ved møtets oppstart ikke er à jour med all sin forfalte gjeld til sameiet og ikke har 

rettslig har bestridt denne eller deponert gjeldsbeløpet rettslig eller notarialt, kan delta på møtets 

drøftelser, men har ikke stemmerett. I referatet fra møtet skal det gå fram hvilke eiere som er fratatt 

sin stemmerett og vedkommende eiere og deres sameierbrøk i sameiet skal ikke regnes med i 

beregningen for å oppnå flertall påkrevd i denne loven. 

 

§  16 
 

1.  Generalforsamlingen skal avholdes minst en gang i året for å godkjenne budsjett og regnskap, 

samt i de tilfellene presidenten finner det hensiktsmessig eller hvis en fjerdepart av eierne, eller et 

antall av disse som tilsvarer minst 25 % av sameiebrøken, ber om det. 

2.  Innkallingen til generalforsamlingene skal gjøres av presidenten, eller i mangel av denne, av 

initiativtakerne til møtet,  med indikering på hvilke saker som skal behandles, sted, dag og 

tidspunkt for første innkallingstid og, om nødvendig, annen innkallingstid. Innkallingene skal 

gjøres iht. det nedfelte i § 9. Innkallingen skal inneholde en oversikt over de eierne som ikke er à 
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jour med sin forfalte gjeld til sameiet og advare om at de vil bli fratatt stemmeretten dersom de 

nevnte tilfellene i § 15.2 er tilstede. 

 

En hvilken som helst eier kan be generalforsamlingen studere og uttale seg om ethvert tema av 

interesse for sameiet. For dette formålet skal en skriftlig henvendelse som  klart spesifiserer sakene 

man ønsker behandlet, rettes til presidenten, som skal inkludere de på dagsordenen for neste møte 

som avholdes. 

 

Hvis det til generalforsamlingens første innkallingstid ikke skulle møte fram et flertall av eierne, 

som  i sin tur skal representere flertallet av sameierbrøken, fortsetter man til møtets annen 

innkallingstid, i dette tilfellet uten å være heftet av "quorum".  

 

Generalforsamlingen samles til annen innkallingstid på sted, dag og tid som indikert på den første 

innkallingen, og kan avholdes samme dag hvis det er gått en halv time siden den forrige. Skulle 

dette ikke være mulig, skal det innkalles på nytt i samsvar med kravene nedfelt i denne paragrafen, 

innen 8 kalenderdager etter generalforsamlingen som ikke ble avholdt. I dette tilfellet skal 

innkallingen sendes ut minimum 3 dager i forveien. 

 

3.  Innkallingen til den årlige ordinære generalforsamlingen skal gjøres minst 6 dager i forveien, og 

til de ekstraordinære den tid det tar å gjøre det kjent for samtlige berørte. Generalforsamlingen kan 

samles på gyldig vis selv uten presidentens innkalling så sant samtlige eiere møter fram og de 

beslutter det. 

 

§  17 

 
Vedtakene på generalforsamlingen er underlagt følgende regler: 

 

• 1.  Installasjon av felles infrastruktur for tilgang til telekommunikasjonstjenester  som 

regulert i Det Kongelige Dekret 1/1998 av 27 februar om felles infrastruktur i bygninger for 

tilgang til telekommunikasjonstjenester, eller tilpasning av de eksisterende, såvel som 

installasjon av felles eller private systemer, utnyttelse av fornybar energi, eller nødvendig 

infrastruktur for tilgang til nye kollektive energileveranser, kan, etter anmodning fra en 

hvilken som helst eier, avtales av en tredjedel av medlemmene i sameiet som i sin tur 

representerer en tredjedel av sameiebrøken. 

Sameiet kan ikke kreve eiere som ikke klart har stemt for avtalen på generalforsamlingen, 

for kostnadene ved installasjon eller tilpasning av denne felles infrastrukturen og heller ikke 

for kostnader som følge av bevaring og vedlikehold av denne. Skulle de allikevel senere 

søke om tilgang til telekommunikasjonstjenestene eller til energileveransene og dette krever 

bruk av den nye infrastrukturen eller tilpasningen utført på de allerede eksisterende, kan de 

få tillatelse til dette, forutsatt at de innbetaler beløpet som hadde tilkommet dem, behørig 

oppdatert  samt tillagt de tilhørende legale renter. 

 

Til tross for bestemmelsene nevnt i forrige ledd vedrørende kostnader som følge av bevaring 

og vedlikehold, anses den  nyinstallerte infrastrukturen, for formålene i denne loven, som 

felleselement. 

 

• 2.  Med forbehold om det som er bestemt i § 10.1 b), krever gjennomføringen av arbeider 

eller opprettelsen av nye felles tjenester som har til hensikt å fjerne arkitektoniske hindringer 

for adkomsten eller mobiliteten til bevegelseshemmede, og i hvert fall ved innstallasjon av 

heistjenester, selv når dette innebærer endringer i opprettelsesdokumentet eller i vedtektene, 

stemmer i favør fra flertallet av eierne som igjen representerer flertallet av sameiebrøken. 
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     Når det blir vedtatt gyldige vedtak for gjennomføringen av arbeider for tilgjengeligheten, er 

sameiet forpliktet til å betale kostnadene selv når det årlige belastede beløpet overstiger tolv 

vanlige  måneders fellesutgifter. 

 

• 3.  For opprettelsen eller avviklingen av portnertjeneste, vakthold eller andre fellestjenester 

av generell interesse, selv om det innebærer endringer i opprettelsesdokumentet eller 

vedtektene, kreves stemmer i favør fra tre femtedeler av det totale eierantall som i sin tur 

representerer tre femtedeler av sameiebrøken. 

    

Samme ordning skal gjelde for utleie av felles elementer som ikke er avsatt til et bestemt 

formål på eiendommen samt opprettelsen eller avviklingen av utstyr eller systemer som ikke 

er inkludert i avsnitt 1 og som har til hensikt å forbedre energi- eller vanneffektiviteten på 

eiendommen. I sistnevnte tilfelle vil vedtakene som er gyldig vedtatt iht. denne regelen 

forplikte samtlige eiere. Men hvis utstyrene eller systemene er til privat bruk, kreves det  

kun stemmer i favør fra en tredjedel av medlemmene i sameiet som i sin tur representerer en 

tredjedel av sameiebrøken. I dette tilfellet skal man anvende systemet for etterbetaling 

opprettet i nevnte ledd. 

 

• 4.  Ingen eiere kan kreve nye installasjoner, tjenester eller forbedringer som ikke er påkrevd 

for en tilstrekkelig bevaring, beboelighet, sikkerhet og tilgjengelighet til eiendommen i hh. 

til dens egenart og karakteristikker. 

Men når det fattes gyldig vedtak om innføring av nyskapninger, nye installasjoner, tjenester 

eller forbedringer som ikke er påkrevd for en passende bevaring, beboelighet, sikkerhet eller 

tilgjengelighet av eiendommen, og med stemmer i favør fra tre femtedeler av det totale 

eierantall som i sin tur representerer tre femtedeler av samereiebrøken og hvor andelen for 

installasjonen overgår summen av tre måneders ordinære fellesutgifter, er avvikeren ikke 

forpliktet til å betale og vedkommendes andel kan ikke forandres, selv om dennes bruk av 

forbedringen eller fordelen ikke kan forhindres. Skulle avvikeren på et hvilket som helst 

tidspunkt ønske å ta del i fordelene ved nyskapningen, skal vedkommende innbetale sin 

andel av utgiftene til gjennomføringen og vedlikeholdet, behørig oppdatert, samt tillagt 

legale renter. 

 

Det er ikke tillatt å opprette nyskapninger som ubrukeliggjør en del av bygningen for én 

eier, uten dennes uttrykkelige samtykke. 

 

• 5.   Installasjon av et uttak på bygningens parkeringsplass for lading av elektriske kjøretøy 

til privat bruk, og så lenge dette plasseres på en privat parkeringsplass, krever kun at sameiet 

blir informert om installasjonen på forhånd. Kostnadene ved installasjonen samt 

strømforbruket skal i sin helhet dekkes av den eller de direkte interesserte. 

 

• 6.  For gyldigheten av vedtakene som ikke spesiellt er regulert i denne paragrafen og som 

innbefatter godkjennelse eller endringer av reglene som er opprettet i hjemmelsdokumentet 

for eierseksjoner eller i sameiets vedtekter, kreves et enstemmig vedtak fra samtlige eiere, 

som i sin tur utgjør den totale sameierbrøken,. 

 

• 7.  For gyldigheten av andre vedtak er det tilstrekkelig med stemmene fra et flertall av det 

totale eierantall som i sin tur representerer flertallet av sameierbrøken. I annen innkallingstid 

er vedtakene gyldige når de godkjennes av et flertall av de tilstedeværende, som i sin tur 

skal representere mer enn halvparten av verdien av sameierbrøken til de tilstedeværende. 

Når det ikke er mulig å oppnå et flertall ved bruk av framgangsmåten fastsatt i de 

foregående ledd, skal dommeren på anmodning fra en av partene innen en måned etter 

datoen for det andre møtet, etter å ha innkallt de tidligere nevnte motstanderne til høring, 
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avgjøre saken etter rimelighet innen tyve dager fra anmodningen samt uttale seg vedrørende 

saksomkostningene. 

 

• 8.  Bortsett fra i de spesielle tilfellene der kostnadene for tjenestene ikke kan belastes de 

eierne som ikke klart har stemt i favør av vedtaket på generalforsamlingen, eller i de 

tilfellene der  modifikasjonene eller reformene utføres for privat bruk, vil stemmene fra de 

fraværende på møtet som er korrekt innkalte og som etter å ha blitt meddelt vedtaket gjort av 

de tilstedevende iht. det nedfelte i § 9, telle som stemmer i favør dersom de ikke erklærer sin 

uenighet ved å informere den som innehar vervet som sameiets sekretær innen 30 

kalenderdager på en hvilken som helst måte som kan bekrefte mottakelsen. 

 

• 9.  Vedtak som er gyldig vedtatt i samsvar med bestemmelsene i denne paragrafen, forplikter 

alle eierne. 

 

• 10.  I tilfelle av uenighet vedrørende de planlagte arbeidenes natur, skal generalforsamlingen 

avgjøre saken. De interesserte kan også be om megling eller en teknisk rapport innenfor 

vilkårene opprettet i Loven. 

 

• 11.  Ekstrautgiftene for betaling av de gjennomførte eller planlagte forbedringene på 

eiendommen skal dekkes av den som er eier i det øyeblikket beløpet for de nevnte 

forbedringene kreves innbetalt. 

 

§  18 
 

1.  Vedtakene på generalforsamlingen kan påklages til domstolene i samsvar med det nedfelte i den 

generelle lovgivningen i følgende tilfeller: 

        

      •     a)  Når de strider i mot loven eller vedtektene til sameiet 

 

      •     b)  Når de til fordel for en eller flere eiere er spesiellt skadelige for sameiets interesser. 

 

      •     c)  Når det innebærer en stor skade for en eier som ikke er juridisk forpliktet til å godta de, 

eller når de er vedtatt ved misbruk av rettigheter. 

 

2.  Eierne som på generalforsamlingen ikke stemte i favør av vedtakene, de som av en eller annen 

grunn var fraværende på møtet, samt de som urettsmessig har blitt fratatt sin stemmerett, har rett til 

å påklage vedtakene. For å kunne påklage generalforsamlingens vedtak må eieren være a jour med 

innbetalingen av den totale forfalte gjelden til sameiet eller på forhånd ha deponert denne i retten. 

Denne regelen er ikke til anvendelse for å påklage vedtakene på generalforsamlingen gjeldende 

opprettelse eller endringer av fellesutgiftene slik det vises til i § 9. 

 

3.  Denne prosessen foreldes tre måneder etter at vedtaket er gjort av generalforsamlingen, bortsett 

fra om det gjelder handlinger som motsier loven eller vedtektene. I dette tilfellet er 

foreldelsesfristen ett år. For de eierne som ikke var tilstede, gjelder den nevnte tidsfristen f.o.m. 

meddelelsen om vedtaket iht. framgangsmåten bestemt i § 9.        

 

4.  Påklagelsen av sameiermøtets vedtak opphever ikke fullbyrdelsen av denne, bortsett fra hvis 

dommeren anordner en midlertidig forføyning på anmodning fra anmelderen etter å ha hørt sameiet. 

 

§ 19 
 

1.  Vedtakene på generalforsamlingen skal nedfelles i en referatbok utstedt av registrator i 
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Eiendomsregisteret iht regelverket. 

 

2.  Referatene fra hver generalforsamling skal minst gi uttrykk for følgende forhold: 

  

      •      a)  Dato og sted for møtet. 

 

      •     b)  Hvem som foretar immkallingen og evt. de eierne som har fremmet det. 

 

      •     c)  Om det er ordinært eller ekstraordinært, samt indikasjon på om det avholdes til første  

                 eller annen innkallingstid. 

 

      •     d)  Oversikt over alle de tilstedeværende og deres verv, samt de representerte eierne og, i  

                  ethvert tilfelle, indikasjon på deres sameiebrøk. 

 

      •     e)  Møtets dagsorden 

  

      •     f)  De godkjente vedtakene med indikasjon på, dersom dette skulle være relevant for    

          gyldigheten av vedtaket, navnene på eierne som stemte for og imot disse, samt de  

          respektive sameierbrøkene disse representerer. 

 

3.  Referatet skal avsluttes med signaturen til presidenten og sekretæren når møtet heves eller innen 

de neste ti kalenderdagene. Etter avslutningen er vedtakene gjennomførbare, bortsett fra når loven 

forutsetter det motsatte. 

 

Referatet fra møtene skal oversendes eierne i samsvar med framgangsmåten bestemt i § 9.     

 

Manglene eller feilene i referatet kan korrigeres dersom disse indikerer feil dato og møtested, de 

medvirkende eierne, tilstedeværende eller representerte, de godkjente vedtakene, med indikasjon på 

stemmer for og imot og den respektive sameierbrøken disse representerer, samt at den er 

underskrevet av presidenten og sekretæren. Denne korreksjonen skal gjøres før neste 

generalforsamling, som skal godkjennes endringen. 

 

4.  Sekretæren skal oppbevare referatbøkene fra generalforsamlingene. Vedkommende skal også 

bevare innkallingene, kommunikasjoner, fullmakter o.a. relevant dokumentasjon for møtene. 

 

§  20 

 
Administrator skal: 

 

      •      a)  Passe på at bygget, dens installasjoner og tjenester ivaretas på en tilfredsstillende måte,   

                   og for dette formål komme med de egnede advarsler og henstillinger til innehaverne. 

 

      •     b)  I god tid utarbeide og legge fram de forventede utgifter for generalforsamlingen samt  

                  foreslå de nødvendige midler for å kunne møte disse. 

 

      •     c)  Ivareta vedlikehold og stell av bygget, samt beslutte reparasjoner og hastetiltak og  

                 umiddelbart informere presidenten, eller eventuelt eierne om disse. 

 

      •     d)  Gjennomføre vedtak gjort om arbeider og foreta eventuelle utbetalinger og innkrevinger. 

 

      •     e)  Evntuelt opptre som sekretær for generalforsamlingen og oppbevare sameiets  

                 dokumentasjon til disposisjon for eierne. 
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      •     f)  Alle andre oppgaver tillagt av generalforsamlingen. 

 

§ 21 
 

1.  Pliktene nevnt i bokstav e) og f) i § 9 skal innfris av eieren av boligen eller lokalet til den tid og 

på den måten generalforsamlingen måtte bestemme. I motsatt fall, og dersom generalforsamlingen 

bestemmer det, kan presidenten eller administratoren rettslig kreve det gjennom en summarisk 

prosess. 

 

2.  Bruken av summarisk prosess krever på forhånd en sertifisering på generalforsamlingens vedtak 

om godkjenning av oppgjør av gjelden til sameiet av den som opptrer som sekretær for denne og 

med godkjenning fra presidenten, forutsatt at dette vedtaket har blitt forkynt for de berørte eierne 

iht. § 9. 

 

3.  Til beløpet som kreves iht. foregående bestemmelse, kan utgifter i forbindelse med tidligere 

innkrevinger av summen legges til, forutsatt at det forligger dokumentasjon på at dette er gjort og at 

bekreftelse på dette vedlegges kravet. 

 

4.  Når den tidligere eieren av boligen eller lokalet skal svare solidarisk for betalingen av gjelden, 

kan den første innkrevingen rettes mot vedkommende, med forbehold i dennes rettigheter til  

regress mot den nåværende eieren. Likeledes kan kravet rettes mot den registrerte 

hjemmelsinnehaveren, som innehar de samme rettigheter som tidligere nevnt. 

 

I hvert av disse tilfellene kan den første innkrevingen rettes mot en hvilken som helst av de 

forpliktede eller mot alle samlet. 

 

5.  Hvis skyldneren bestrider det første kravet i den summariske prosessen kan kreditor be om 

forebyggende pant tilstrekkelig stor til å møte det reklamerte beløpet, renter og saksomkostninger. 

 

Retten skal i alle tilfeller beslutte forebyggende pant uten at kreditor skal behøve å stille kausjon. 

Imidlertid kan skyldneren unngå panten ved å stille bankgaranti for beløpet det gjelder. 

 

6.  Når det i det første kravet i den summariske prosessen blir tatt i bruk profesjonell bistand fra 

advokat og prosessfullmektig for å innkreve gjelden til sameiet, skal skyldneren betale, med 

begrensningene nedfelt i tredje avsnitt i § 394 i sivilprosessloven, de påløpte honorar og gebyrer for 

deres bistand, både dersom vedkommende etterkommer innbetalingskravet eller ikke møter i retten. 

 

I tilfellet der kravet bestrides skal de generelle reglene for saksomkostninger følges, men skulle 

kreditor i dommen få fullt medhold i sitt krav skal honorar til advokat og gebyr til prosessfullmektig 

påløpt for deres bistand innkluderes, selv om deres bistand ikke hadde vært påkrevd. 

 

§ 22 
 

1.  Sameiet skal svare for sin gjeld overfor tredjepart med alle midler og kreditter den innehar. 

Subsidiært, og etter påkrav til den respektive eieren om innbetaling, kan kreditor rette seg mot hver 

av eierne som har vært part i den aktuelle prosessen med krav iht. andelen denne har i det ubetalte 

beløpet. 

2.  Enhver eier kan motsette seg fullbyrdelsen dersom vedkommende bekrefter å være à jour med 

det totale forfalte gjeldsbeløpet til sameiet på det tidspunktet kravet nevnt i foregående ledd blir 

framsatt. 
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Dersom skyldneren betaler i det øyeblikket kravet blir framsatt, skal den proporsjonelle delen av de 

påløpte kostnadene som tilfaller skyldneren opptil dette tidspunktet ilegges vedkommende. 

 

§ 23 
 

Eierseksjonsordningen opphører: 

 

• 1.  Ved ødeleggelse av bygningen dersom ikke annet blir avtalt. Det anses som ødeleggelse 

når kostnadene ved gjenoppbygging overstiger 50 prosent av eiendommens verdi på 

tidspunktet for ulykken, med mindre de overstigende kostnadene dekkes av en forsikring. 

 

• 2. Ved omgjøring til ordinært eierskap eller felleseie. 

 

KAPITTEL III:   

 

ORDNING FOR  PRIVATE BOLIGKOMPLEKSER 
 

§ 24   

 
1.  Den spesielle ordningen for eierskap nedfelt i § 396 i Sivilloven er anvendbar i de private 

boligkompleksene som oppfyller følgende kriterier: 

 

      •     a)  De som er sammensatt av to eller flere byggenheter eller tomter  uavhengige seg 

imellom og hvilken hovedformål er boliger eller lokaler.                 

 

      •     b)  Når hjemmelsinnehaverne av disse eiendommene, eller av boligene eller lokalene de er 

horisontalt oppdelt i, og som er tilknyttet denne rettigheten, er part i et udelbart felleseie av andre 

eiendomselementer, veisystem, installasjoner eller tjenester. 

 

2.  De private boligkompleksene det refereres til i forrige ledd kan: 

 

•     a)  Sammen danne ett eneste sameie gjennom enhver av de prosedyrene som er nedfelt i § 5 

annet ledd. I dette tilfellet er de underlagt bestemmelene i denne loven som vil være fullt gjeldende.   

 

      •     b)  Konstituere seg i en sammenslutning av sameier. Dette krever at opprettelsesdokumentet 

for den nye sammenslutning av sameier blir opprettet av kompleksets eneeier eller av presidentene i 

alle sameiene som integreres i sammenslutningen etter å ha blitt autorisert av sine respektive 

generalforsamlinger ved et flertallsvedtak  Opprettelsesdokumentet skal beskrive boligkomplekset i 

sin helhet, samt felles elementer, veisystem, installasjoner og tjenester. Den skal også angi 

sameierbrøken til hver av de integrerte sameiene, og disse skal felles svare for forpliktelsen til å 

bidra til å støtte fellesutgiftene til sammenslutning av sameier. Skjøtet og vedtektene til 

sammenslutning av sameier kan skrives inn i Eiendomsregisteret. 

 

3.  Sammenslutningen av sameier som det refereres til i forrige nummer har fulle juridiske 

rettigheter på lik linje med sameiene og skal følge bestemmelsene i denne loven med følgende 

forbehold: 

 

•     a)  Generalforsamlingen skal, bortsett fra om annet er avtalt, bestå av presidentene fra de 

integrerte sameiene i sammenslutningen og skal representere samtlige eiere i hver av sameiene.                 

 

      •     b)  Innføring av vedtak der loven krever et kvalifisert flertall, krever i alle tilfeller et 

forhåndsflertall av saken det gjelder på hver av generalforsamlingene i sameiene sammenslutningen 
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består av. 

 

•     c)  Bortsett fra om annet er avtalt av generalforamlingen, gjelder ikke det nedfelte om 

reservefond i § 9 i denne loven for sammenslutningen av sameier. 

 

Kompetansen til de styrende organer i sammenslutningen av sameier strekker seg kun til felles 

eiendomselementer, veisystem, installasjoner og tjenester. Vedtakene gjort her kan ikke under noen 

omstendighet svekke bemyndigelsen til de styrende organene i de sameiene som er integrerte i 

sammenslutningen av sameier. 

 

4.  De private eiendomskompleksene som ikke innfører noen av de juridiske formene nevnt i ledd 2 

kan, som tillegg til de avtalene medeierne måtte opprette seg i mellom, anvende bestemmelsene i 

denne loven, med de samme tilleggene nevnt i forrige avsnitt. 

 

Tilleggsbestemmelser 

 
1.  Med forbehold om de bestemmelsene de Autonome Regionene, ved bruk av sin kompetanse, 

vedtar, skal opprettelsen av et reservefond slik det er regulert i § 9.1.f) rette seg etter følgende 

regler:  

 

•     a)  Fondet skal opprettes i det øyeblikket sameiets ordinære budsjett for det umiddelbart 

påfølgende regnskapsåret etter at denne bestemmelsen trer i kraft, blir godkjent av 

generalforsamlingen. 

De nye sameiene skal opprette reservefondet ved godkjennelsen av sitt første budsjett. 

 

•     b)  På tidspunktet for opprettelsen av fondet skal det tilføres minst 2,5 prosent av sameiets 

ordinære budsjett. Til dette formål skal eierne på forhånd foreta de nødvendige innbetalinger iht. 

sine respektive sameierbrøker. 

 

•     c)  Når det ordinære budsjett for det umiddelbart påfølgende regnskapsåret etter at  

reservefondet er opprettet blir godkjent, skal fondet tilføres minimumsbeløpet fastsatt i  § 9. 

 

2.  Tilføringen til reservefondet skal ikke på noe tidspunkt i budsjettperioden være mindre enn det  

fastsatte lovlige minimum. 

 

Summene som trekkes fra fondet i regnskapsåret for å dekke kostnader ved arbeider eller handlinger 

som inkluderes i § 10, skal beregnes som en integrert del av fondet ved beregning av 

minimumsbeløpet. 

 

Ved begynnelsen av neste budsjettperiode skal de nødvendige innbetalinger for å dekke beløpene 

som er trukket fra reservefondet foretas, iht. det som nevnes i forrige avsnitt. 

  

Overgangsbestemmelser 

 

Første 

 
Denne loven gjelder for alle sameier, uavhengig av når de ble opprettet og av innholdet i statuttene. 

Statuttene kan ikke anvendes i strid med det som er nedfelt i loven. 

 

Innen 2 år fra offentliggjøringen av denne loven i Den Offisielle Statsbulletinen (Boletín Oficial del 

Estado), skal sameiene tilpasse statuttene sine iht. denne der de måtte være i strid med dens 

forskrifter. 



EIERSEKSJONSLOVEN VERSJON 28 JUNI 2013 

 

Etter 2 år kan en hvilken som helst eier rettslig kreve den nødvendige tilpasningen bestemt i denne 

bestemmelsen gjennom prosedyren nevnt i i § 16 nummer 2 . 

 

I de nåværende vedtektene som regulerer eierskap for leiligheter hvor retten til forkjøp- og 

gjenkjøpsrett i favør av eierne er nedfelt, forstås disse som endret da denne rettigheten ikke lenger 

har virkning, bortsett fra dersom det på et nytt møte, og ved et flertall som representerer minst 80 

prosent av hjemmelsinnehaverne, blir vedtatt å vedholde de nevnte forkjøp- og gjenkjøpsrettene i 

favør av medlemmene av sameiet. 

 

Avsluttende bestemmelse  

 
Alle bestemmelser som er i strid med loven her opphører herved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


