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VEDTEKTER 
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Revidert på ordinært sameiermøte 31.05.2018 

 

§ 1  Navn og formål 

Sameiets navn er Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne, heretter kalt DLG.  

Eierseksjonssameiene benevnt Lilleborg A3, A5/A7, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1 og C2 og eiere av 

næringseiendommene benevnt Lilleborg A1, A2, A4 og C3, heretter kalt sameierne, eier i fellesskap 

Felleseiendommen og Garasjeeiendommen definert i § 2 i tingsrettslig sameie.  

Formålet med DLG-sameiet er å forvalte felleseiendommen og garasjeeiendommen på området Lilleborg til beste 

for sameierne, i tråd med disse vedtekter, Sameieloven og den til enhver tid gjeldende reguleringsplan.  

 

§ 2 Hva DLG-sameiet omfatter  

2.1 Felleseiendommen  

Felleseiendommen består av utearealet med gnr. 224 bnr.341 og veiparsell med gnr 222 bnr 213 (del av Ivan 

Bjørndals gate fra Treschows gate frem til bro over Akerselva), i Oslo kommune. Arealet ligger rundt og mellom 

eierseksjonssameiene og næringseiendommene på A-, B- og C- feltet på området Lilleborg.  

Felleseiendommen består av adkomstvei, gangveier, lekeareal, plener, benker mv.  

2.2 Garasjeeiendommen  

Garasjeeiendommen består av gnr 524 bnr 1 i Oslo kommune og er felles garasjeanlegg beliggende under B-

feltet på området Lilleborg.  

Garasjeeiendommen består av 368 ordinære parkeringsplasser, 22 gjesteparkeringsplasser, 13 

parkeringsplasser for motorsykler og tilleggsboder på parkeringsplassområdet (heretter benevnt x-plasser), til 

sammen 403 plasser og 234 boder med tilhørende adkomstareal. Videre inngår trappeoppganger (inkl. 

heissjakter) i garasjeetasjene.  

2.3 Sameierne  

Følgende eierseksjonssameier er sameiere:  

Eierseksjonssameie Type   Sameieandel Felleseiend. 

A3 gnr. 224 bnr. 384 

Ivan Bjørndals gate 11-17 

Boligsameie  37/419 

 

A5/A7 gnr. 224 bnr. 8 

Ivan Bjørndals gate 19-23       

Bolig-/næringssameie 23/419 

B1 gnr. 224 bnr.377 

Ivan Bjørndals gate 22-26+34 

Bolig-/næringssameie 57/419 
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B2 gnr.224 bnr. 378 

Ivan Bjørndals gate 18-20+32 

Bolig-/næringssameie 33/419 

B3 gnr.224 bnr. 379 

Ivan Bjørndals gate 14-16+30 

Bolig-/næringssameie 33/419 

B4 gnr. 224 bnt 380 

Ivan Bjørndals gate 10-12+28 

Bolig-/næringssameie 31/419 

B5 gnr. 224 bnr. 381 

Ivan Bjørndals gate 2 -4 

Boligsameie 52/419 

B6 gnr. 224 bnr. 382 

Ivan Bjørndals gate 6-8 

Boligsameie 32/419 

Cl gnr. 224 bnr. 403 

Ivan Bjørndals gate 1-3 

Bolig-næringssameie 56/419 

C2 gnr. 224 bnr. 401 

Ivan Bjørndals gate 5-7 

Boligsameie 51/419 

 

Følgende næringseiendommer er sameiere: 

 

Eiendom Type Sameieandel Felleseiend. 

A1 gnr. 224, bnr. 385 

Ivan Bjørndals-gate 27 

Næringseiendom 1/419 

A2 gnr. 224 bnr. 386 

Ivan Bjørndals-gate 25 

Næringseiendom 4/419 

A4 gnr. 224 bnr. 399 

Ivan Bjørndals-gate  

Næringseiendom 2/419 

C3 gnr. 224, bnr. 387 

 

Næringseiendom 1/419 

Eierandelene for felleseiendommen er basert på antall seksjoner i det enkelte eierseksjonssameiet og særskilt 

fastsatte andeler for næringseiendommene.  

Eierandelene for garasjeeiendommen er basert på antall p-plasser den enkelte sameier disponerer. Videre er 

eierandelene for eierseksjonssameierne tillagt en avrundet forholdsmessig andel av gjesteplassene, basert på 

antall boligseksjoner i eierseksjonssameierne.  

 

§ 3 Bruk av felleseiendommen og garasjeeiendommen 

Felleseiendommen kan benyttes av seksjons- og næringseierne som uteplass og rekreasjonsområde. Ingen av 

sameierne har rett til å begrense de andre sameiernes bruk av de deler av felleseiendommen som ligger rundt 

deres eiendom eller andre steder. Unntaket er tinglyste rettigheter til utearealer for næringseierne og 

næringsseksjonene, samt øvrige tinglyste rettigheter og forpliktelser, herunder rett til anlegg og vedlikehold av 

ledninger, rett for naboeiendom Sandakerveien 52 til adkomst og varslingsplikt til SFT ved graving.  

Kjellerbodene i garasjeeiendommen er tildelt seksjonseiere.  

Parkeringsplassene i garasjeeiendommen består av ordinære plasser og gjesteplasser.  

Ordinære plasser disponeres av seksjons- og næringseiere med eksklusiv bruksrett til den enkelte plass.  

Gjesteparkeringsplasser kan kun benyttes av gjester til boligsameiene, samt av gjester til næring i ordinær 

kontortid og i henhold til den til enhver tid gjeldende ordning for bruk av disse.  
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Ladestasjon for el-bil kan anlegges på egen plass i henhold til retningslinjer fastsatt av styre i DLG. Feilaktig eller 

ureglementert ladeanlegg kan fjernes for beboers regning. Øvrige el.anlegg/installasjoner mv på parkeringsplass 

tillates kun etter avtale med DLG. Dersom DLG pålegger endring av parkeringsplass dekker DLG flyttekostnader 

for ladestasjon. Ladestasjon eies av den enkelte seksjonseier som har bruksrett til parkeringsplass. 

Sykler skal bare parkeres på oppmerkede felt for sykkelparkering, eller på egen garasje parkeringsplass.  

Styret kan vedta ordensregler for bruk av felleseiendommen og garasjeeiendommen, herunder sanksjoner ved 

overtredelse av parkeringsbestemmelsene for kjøretøy og sykler.  

 

Dersom felleseiendommen eller garasjeeiendommen benyttes i strid med vedtektene eller ordensreglene kan 

DLG-styret besørge borttauing/fjerning for eiers regning og risiko og dessuten ilegge gebyr.   

 

§4  Rettslig rådighet for tildelt bod, garasjeplass og X-plass 

Seksjons- og næringseiere kan leie ut tildelt bruksrett til parkeringsplass og x-plass, men kun til øvrige seksjons- 

og næringseiere eller deres leietagere. Melding om utleie gis til eierseksjonssameiers styre og styret i DLG.  

Sameier/seksjonseier plikter å bytte plass som er tilpasset forflytningshemmede. Rett og varighet til å disponere 

HC-plass følger vedtektene om forflytningshemmede. Kommunalt innvilgningsbevis med tidsangivelse må følge 

søknaden. DLG tilviser HC-plass. 

Tildelte boder og parkeringsplasser følger eierseksjonen eller næringseiendommen, og kan ikke omfordeles av 

DLG. Dette er ikke til hinder for at eierseksjonssameiene selv omfordeler mellom egne seksjonseiere, eller at 

seksjonseiere på eget grunnlag inngår avtale om salg, bytte eller lignende med andre seksjonseiere på DLGs 

område.  

Seksjonseiere med tildelt bruksrett til parkeringsplass kan kun overdra denne til andre seksjonseiere som ikke har 

bruksrett til p-plass fra før. 

Seksjonseiere som har ervervet x-plass kan overdra denne til andre seksjonseiere i eierseksjonssameier på 

Lilleborg. Tilsvarende kan næringseiere som har kjøpt slike arealer overdra arealet til andre næringseiere. For 

øvrig følger arealet den aktuelle seksjonen/næringseiendommen ved overdragelse av denne, og tidligere eier kan 

ikke beholde arealet etter fraflytting fra Lilleborg.  

Avtale om overdragelse må være i hht. DLG`s vedtekter, de berørte eierseksjonsameienes vedtekter samt de til 

enhver tid gjeldende ordensregler. En avtale om endring av bruksrett må meldes til berørt(e) eierseksjonssameie 

styre(r), styret i DLG og DLG`s forretningsfører. Avtale om omfordeling av garasjeplass skal godkjennes av DLG 

for å være gyldig. Det kreves saklig grunn for å nekte godkjenning.  

Ved inngang til nytt år skal styret om nødvendig endre kostnadsfordelingen i hht prinsippene i §13, for berørte 

sameiere, basert på salg godkjent før 1. desember.  Enhver endring og ny gjeldende totaloversikt kunngjøres av 

styret senest innen 31. januar.  Innkreving av bidrag til fellesutgiftene baseres på gjeldende bruksrett til p-

plassene i hht denne kunngjøringen, for hele kalenderåret. 
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§ 5 Rettslig rådighet for sameieandeler 

En DLG-sameier kan ikke selge, pantsette eller på annen måte rettslig forføye over sin sameieandel.  Sameier 

har ikke rett til å kreve DLG-sameiet oppløst.  

 

§ 6 Styret  

DLG-sameiets styre består av 5-11 ordinære medlemmer, og en styreleder. Styremedlemmer og leder velges av 

sameiermøtet, valgperioden er to år. Ingen av sameiene kan ha mer enn ett ordinært medlem i styret. Minst ett 

medlem skal representere næringssameiene A1, A2, A4 og C3. 

Styrelederen velges separat av sameiermøtet. For øvrig konstituerer styret seg selv. Dersom styreleder fratrer før 

perioden er over, utpeker styret en fungerende styreleder som sitter frem til neste sameiermøte.  

En valgkomite foreslår styreleder. Valgkomiteen består av tre medlemmer; to representanter fra bolig-/bolig-

næringssameiene og en fra næringseierne, og velges av DLGs sameiermøte.  

 

§ 7 Signatur og representasjon  

Styret representerer sameierne og forplikter sameierne i saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter 

i samsvar med vedtak truffet av sameiermøtet eller styret. Styrets leder og ett av styrets medlemmer har sammen 

signaturrett.  

I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsfører representere sameierne på samme 

måte som styret.  

  

§ 8 Styrets arbeid  

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for at forvaltningen av DLG`s 

anliggender er i samsvar med lov, vedtekter, reguleringsplan og vedtak i sameiermøtet. Styret kan ansette 

forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem og fastsette deres lønn og føre tilsyn med at de 

oppfyller sine plikter, og si dem opp eller gi dem avskjed. Ved utførelsen av sitt oppdrag, kan styret treffe vedtak 

og sette i gang ethvert tiltak som ikke etter vedtektene skal vedtas av sameiermøtet.  

Styret holder styremøter ved behov og når minst ett styremedlem krever det. Det skal føres protokoll fra 

styremøtene. Protokollen signeres av tilstedeværende styremedlemmer.  

Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøtet, kan også tas av styret, om ikke annet følger av 

vedtektene eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle. Styret er vedtaksført når   mer enn halvparten av 

styremedlemmene deltar. Vedtak kan gjøres med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene 

likt, gjør styrelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre minst en tredjedel av 

alle styremedlemmene.  
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§ 9 Ordinært sameiermøte  

Den øverste myndighet i DLG- sameiet utøves av sameiermøtet. Alle bolig- og næringsseksjonseiere samt to 

representanter for hver næringseier har rett til å delta på sameiermøtet med tale- og forslagsrett. Videre har 

styremedlemmer, forretningsfører og revisor i DLG-sameiet rett til å delta på sameiermøte med tale- og 

forslagsrett. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede.  

Hver sameier har en stemme. Navn på stemmeberettiget for den enkelte sameier må forelegges styret senest ved 

sameiermøtets åpning.  

Ordinært sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Styret skal på forhånd varsle de som har 

møterett, med dato for møtet og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Fristen utløper 1. mars. 

Innen to uker etter fristen skal styret varsle sameierne om innkomne saker.  Saker som kommer inn etter fristen, 

men før innkalling er ferdigstilt, krever alminnelig flertall på sameiermøtet for å tas til behandling.  

Sameiermøtet innkalles skriftlig av styret med minst åtte og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og 

sted for møte, samt bestemt angi de saker som skal behandles. Bortsett fra saker nevnt i neste avsnitt, kan 

sameiet bare treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen på denne måten.  

Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære sameiermøtet behandle:  

 

1) styrets årsberetning  

 

2) sameiets regnskap   

 

3) valg av styre og revisor  

 

4) godtgjørelse for revisor og tillitsvalgte  

 

5) budsjett for inneværende år 

Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning skal sendes ut til dem som har møterett, senest en uke før 

ordinært sameiermøte. Innkalling og saksdokumenter kan distribueres elektronisk.  

 

§ 10 Ekstraordinært sameiermøte  

Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når to eller flere av sameierne fremsetter 

skriftlig krav om dette og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker skal behandles. Styret innkaller skriftlig til 

ekstraordinært sameiermøte med minst tre og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal skje på samme måte som 

for ordinært sameiermøte.  

Saker av ekstraordinær karakter, herunder omhandlet i § 11 bør normalt behandles på ordinært sameiermøte, jf. 

§ 9. Dersom slike saker likevel skal behandles på ekstraordinært sameiermøte, skal innkalling skje med minst 14 

dagers varsel.  
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§ 11 Sameiermøtets vedtak  

Ved avstemninger regnes flertallet etter antall stemmer. Hver sameier har en stemme. Blanke stemmer anses 

som ikke avgitt. Står stemmene likt, når to avstemmingsalternativer gjenstår, avgjøres stemmene ved 

loddtrekning.  

Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om bl.a. 

 

a) endring av vedtektene,  

 

b) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet 

går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,  

 

c) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom,  

 

d) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,  

 

e) tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig 

forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomiske ansvar eller utlegg for sameierne på 

mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene.  

 

f) Påkostninger som utgjør mer enn 5% av årlig innkrevede bidrag til å dekke felleskostnader. 

 

Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere det gjelder:  

 

a) at bestemte sameiere skal ha plikt til å holde deler av eiendommene ved like,  

b) innføring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av felleskostnadene enn bestemt i § 13.  

c) endring av disse vedtekters § 6, 1 punktum.  

 

Det kreves tilslutning fra samtlige sameiere for vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av 

eiendommen.  

Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på 

andre sameieres bekostning.  

 

§ 12 Vedlikehold av felles- og garasjeeiendommen  

Styret er ansvarlig for at eiendommene holdes forsvarlig ved like. Styret plikter å utarbeide en vedlikeholdsplan, 

samt å innkreve tilstrekkelig betaling av fellesutgifter til å holde eiendommen forsvarlig ved like. 

Vedlikeholdsprogrammet for eiendommen skal revideres minimum hvert 5. år og fremlegges på etterfølgende 

ordinære sameiermøte for godkjenning.  
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For de deler av felleseiendommen som en seksjonseier, næringseier eller andre har eksklusiv bruksrett til, skal 

drift og vedlikehold forestås av rettighetshaveren. Dette gjelder blant annet:  

- Trappeoppganger, heis og boder i oppganger, som ivaretas av det sameiet som trappeoppgangen 

tilhører 

- Øvrige rom som disponeres eksklusivt av en sameier, som søppelrom 

- Bodområde i K2 som disponeres av Sameiet Lilleborg B1  

Dersom en seksjons- eller sameier forsømmer sin plikt til drift eller vedlikehold etter denne bestemmelse på en 

slik måte at det er til ulempe for øvrige seksjons- eller sameiere, kan styret i DLG, etter skriftlig varsel med en 

rimelig frist til å rette forholdet, forestå nødvendig drift- og vedlikehold. Alle kostnader DLG får i denne forbindelse, 

skal dekkes av den seksjons- eller sameier som har forsømt sin plikt.  

 

§ 13 Fordeling av kostnader  

Den som etter § 12 ledd har ansvar for drift og vedlikehold av særskilte arealer, skal og dekke alle kostnader til 

dette.  

Øvrige kostnader skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å 

fordele kostnadene etter nytten for den enkelte sameier eller etter forbruk. Som felleskostnad anses bl.a.:  

 

a) forsikring  

 

b) kostnader til drift og vedlikehold av eiendommen  

 

c) kostnader ved forretningsførsel, revisjon og styrehonorar  

Styret fastsetter for hvert budsjettår en basispris. Det gjøres følgende justeringer i basispris: 

Boligseksjonseier med rett til eksklusiv bruk av en p-plass i garasjeeiendommen betaler basispris  

Boligseksjonseier uten rett til eksklusiv bruk av p-plass i garasjeeiendommen betaler 70% av basispris  

Boligseksjonseier med rett til eksklusiv bruk av to p-plasser i garasjeeiendommen betaler 130% av basispris  

Næringsseksjonseier eller næringseier med rett til p-plass betaler 210% av basispris hvis de har 1 p-plass, og et 

tillegg på 30% av basispris for hver p-plass utover 1.  

Næringsseksjonseier eller næringseier uten rett til eksklusiv bruk p-plass i garasjeeiendommen betaler 180 % av 

basispris  

For x-plassene betales det 30 % av basispris. 

Seksjonseiere med eksklusiv rett til parkering betaler i tillegg kr 100 pr måned til dekning av felles infrastruktur for 

elbil. Denne bestemmelsen faller bort når lånet er nedbetalt. 
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§ 14 Betaling av felleskostnader  

Innkreving av felleskostnadene skjer overfor hver sameier. Den enkelte sameier krever selv inn kostnader fra 

egne beboere og andre. Dog kan DLG av praktiske grunner beslutte innkreving direkte fra den enkelte seksjons- 

eller næringseier.  

Styret skal påse at alle fellesutgifter blir betalt slik at det unngås at kreditorer gjør krav gjeldende mot den enkelte 

sameier for DLGs forpliktelser. Hver sameier skal innen den første i hver måned forskuddsvis innbetale et à-konto 

beløp til dekning av sin andel av felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes av DLG- styret slik at det 

samlede à-konto beløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av et år.  

 

§ 15 Ansvar utad  

For sameiernes felles ansvar og forpliktelser hefter hver enkelte sameier solidarisk utad. Innad i DLG-sameiet, i 

regressomgangen, hefter hver enkelt sameier i forhold til sin sameieandel, det vil si et pro-rata ansvar.  

 

§ 16 Forsikring 

Felles- og garasjeeiendommen skal til enhver tid holdes betryggende forsikret. Styret er ansvarlig for at forsikring 

tegnes og at forsikringspremien betales. 

 

§ 17 Overgangsregler frem til samtlige sameier er ferdigstilt og endelig omfang av utbyggingen er klart 

 

De rettigheter og plikter som påhviler den enkelte sameier i henhold til disse vedtekter påhviler NCC Bolig AS frem 

til det enkelte eierseksjonssameiet har hatt sitt første sameiermøte og styre er valgt. For næringseiendommene 

gjelder dette frem til eiendommene er overtatt. På vedtakstidspunktet for siste endring i vedtektene gjelder det 

ovenstående for A6. Videre er NCC Bolig AS etter dette tidspunkt å anse som seksjonseier/næringseier på linje 

med øvrige eiere for usolgte enheter.  

 

Hver enkelt seksjonseier/næringseier overtar retten til bruk av garasjeeiendommen og felleseiendommen samtidig 

med overtagelsen av sin eierseksjon/næringseiendom. Fellesutgifter som NCC Bolig AS har forskuttert frem til 

garasjeeiendommen og felleseiendommen er overskjøtet fra dem, skal sameierne refundere. 

 

NCC Bolig AS kan leie ut ledige parkeringsplasser frem til siste næringseiendom/seksjonssameie på Lilleborg er 

overlevert. Dette forutsetter dog at utleieforholdet godkjennes av styret i DLG-sameiet. Styret kan kun motsette seg 

utleieforholdet dersom det foreligger saklige grunner knytte til leietakers forhold eller at sikkerheten i forhold til 

garasjeanlegget for øvrig ikke er tilfredsstillende ivaretatt (eksempelvis ved at leietagere ikke er hindret tilgang til 

øvrig del av garasjeanlegget eller oppgangene). Styret kan også trekke en tidligere gitt tillatelse tilbake på samme 

vilkår. 

 

Ved opprettelsen av DLG-sameiet er endelig utforming av feltene A4, A5, A6 og A7 samt hele C-feltet (=  - C3) 

uviss. På denne bakgrunn er disse arealene fradelt og inngår ikke i Felleseiendommen. Når disse feltene er 

ferdigstilt skal de ubebygde delene av arealet enkeltvis eller samlet sammenføyes med Felleseiendommen og bli 
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en del av denne. Samlet sameieandel for disse feltene skal være 142/425. Andelen fordeles på de enkelte 

næringseiendommer/ eierseksjonssameier av NCC Bolig AS. Disse næringseiendommer/eierseksjonssameier blir 

sameiere i DLG-sameiet på linje med øvrige sameiere fra det øyeblikk de får sin andel overskjøtet fra NCC Bolig 

AS. NCC Bolig AS har sameieandelen på 142/425 i DLG-sameiet frem til dette tidspunkt. 

 

På vedtakstidspunkt for siste endring i vedtektene er det uvisst om felt A6 kommer til utførelse. Eierandelen i 

felleseiendommen og garasjeeiendommen (med tilhørende seks p-plasser, på vedtakstidspunktet delvis ombygget 

til bod) eies av NCC Bolig AS inntil det er avklart om A6 skal bebygges. Dersom A6 bebygges, vil andelene bli 

overført til dette sameiet ved ferdigstillelse. Hvis det blir avklart at A6 ikke skal bebygges, skal NCC Bolig AS selge 

de seks p-plassene til seksjons- eller næringseiere på Lilleborg og eierandelen overføres til de sameiere kjøperne 

tilhører. Eierandelen i Felleseiendommen overføres vederlagsfritt til øvrige sameiere i denne eiendommen. I 

perioden frem til avklaring betaler NCC Bolig AS fellesutgifter for andelen til A6 og kan leie ut de seks plassene i 

samsvar med ovenstående avsnitt.  

  

Videre har NCC Bolig AS på vedtakstidspunkt for siste endring i vedtektene fortsatt eier- og disposisjonsrett til 13 

x-plasser (åtte i K2 og femi K1), samt to ordinære plasser som på vedtakstidspunktet ikke er solgt NCC Bolig AS 

har rett til å selge disse plassene til seksjons- eller næringseiere på Lilleborg. Den tilhørende eierandel og 

kostnadsandel i fordelingsnøkkelen tildeles da den sameier vedkommende kjøper tilhører, og forutsettes videreført 

til rette vedkommende innenfor den aktuelle sameier. Plassene skal deretter tilhøre den seksjon/næringseiendom 

kjøper eier og ikke kjøperen personlig, slik at plassen følger seksjonen/næringseiendommen ved videresalg. DLG 

er iht. avtale forpliktet til å medvirke positivt til salg i samsvar med dette og foregående avsnitt. 

 

De øvrige sameiere er forpliktet til å medvirke til sammenføyning mv. i samsvar med ovenstående. 

 

Vedlegg 1 skal, uten hinder av § 4, endres slik at de plasser NCC Bolig AS disponerer, blir tildelt seksjonseiere i 

A4, A5-, A6-, A7- og C-feltet. 

 

Dersom NCC Bolig AS overlater den videre gjennomføring av Lilleborg-prosjektet til andre, trer vedkommende inn 

i NCC Bolig AS sine rettigheter og forpliktelser etter disse vedtekter. 

 

NCC Bolig AS har rett til, på en hensynsfull måte, å benytte Ivan Bjørndals gate i forbindelse med den videre 

utbygging av Lilleborg. Eventuelle skader som følge av anleggstrafikken, er NCC Bolig AS ansvarlig for å utbedre 

fortløpende. 

 

Denne vedtektsbestemmelse kan ikke endres uten etter samtykke fra NCC Bolig AS. Vedtektsbestemmelsen 

bortfaller på det tidspunkt NCC Bolig AS ikke lenger er sameier.  

 

 

 


