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HTS vedtekter er fastsatt av generalforsamlingen for å sikre akseptabel adferd blant beboerne og deres gjester, og for å gi 

styret de nødvendige fullmakter til å håndheve vedtektene på deres vegne. Fra HTS Vedtekt § 11: 

 

 

HTS Vedtekt § 11 – Mislighold: Hvis en sameier vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor de øvrige 

sameierne, kan vedkommende etter forutgående 14 dagers varsel, pålegges å selge seksjonen innen en frist på minst 

seks måneder. Er ikke skriftlig salgspålegg etterkommet innen fristens utløp, kan seksjonen kreves solgt ved tvangssalg, 

jfr. lov om eierseksjoner § 26. 

Det er å anse som vesentlig mislighold hvis seksjonseieren eller personer han er ansvarlig for, etter gjentatte skriftlige 

oppfordringer, ikke retter seg etter vedtekter, husordensregler og vedtak fattet av sameiemøtet. Seksjonseieren er 

ansvarlig for sine husstandsmedlemmer, leietaker eller andre personer som han har gitt adgang til leiligheten, eller, 

uten skjellig grunn, til eiendommen forøvrig. 

Det er også å betrakte som vesentlig mislighold når en seksjonseier etter skriftlig påkrav, ikke betaler sin andel av de av 

sameiet vedtatte fellesutgifter. 

Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen eller er sameierens 

oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve sameieren fraveket 

før seksjonen er solgt. Jfr. denne bestemmelses første ledd og lov om eier-seksjoner § 27. Denne bestemmelse gjelder 

også for brukere av seksjonen som ikke er seksjonseier når seksjonseieren samtidig gis skriftlig advarsel og skriftlig 

pålegg om salg i henhold til lov om eierseksjoner §26. 

 

Hvis seksjonseieren eller personer han er ansvarlig for ikke retter seg etter vedtekter, husordensregler og vedtak fattet av 

sameiermøtet, kan følgende rutine anvendes av styret for å håndheve Vedtak § 11 (det skal dog ikke begrense styret fra å 

ta andre grep hvis hensiktsmessig):  

 

 

Første ledd: 

Ved overtredelse tar HTS’ styreleder i samråd med øvrige styremedlemmer opp problemstillingen 

med seksjonseier. Hendelsen protokollføres, eventuelt også seksjonseierens respons. 

Seksjonseieren skal straks rette seg etter styreleders befaling, og problemet skal løses umiddelbart 

hvis mulig, eller senest innen 1 uke. Hvis problemet ikke er løst til styrets tilfredshet innen den tid, 

ellers hvis lignende problemer gjentas innen 6 måneder, skal neste ledd i rutinen iverksettes. 

 Andre ledd: 

Styreleder i samråd med øvrige styremedlemmer rapporterer hendelsen til forretningsfører, som 

sender et skriftlig pålegg til seksjonseier om å løse problemet innen 1 uke. Hvis problemet ikke er 

løst til styrets tilfredshet senest innen 1 uke fra brevets dato, ellers hvis lignende problemer gjentas 

innen ett år fra brevets dato, iverksettes neste ledd i rutinen. 

 Tredje ledd: 

Styreleder i samråd med øvrige styremedlemmer rapporterer hendelsen til HTS’ advokat, som 

sender en skriftlig advarsel til seksjonseier om å løse problemet innen 2 uker. Hvis problemet ikke 

er løst til styrets tilfredshet innen 2 uker fra advarselen, eller hvis lignende problemer gjentas innen 

to år fra advarselens dato, sender HTS’ advokat et skriftlig pålegg til seksjonseier om å selge 

seksjonen innen en frist på minst seks måneder. Er ikke skriftlig salgspålegg etterkommet innen 

fristens utløp, kan seksjonen kreves solgt ved tvangssalg, jfr. Lov om eierseksjoner § 26. 

 

Med referanse til Vedtekt §11, siste ledd, kan sameiets styre velge å se bort fra ovennevnte rutine og kreve 

sameieren fraveket før seksjonen er solgt. Dette hvis det er fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 

eiendommen, eller oppførselen er til alvorlig plage og sjenanse for eiendommens øvrige brukere.   

 

 

 

   
 

  

        


