
 
PARKERINGSVEDTEKTER  

 
FOR  

 
MELLOMENGA BORETTSLAG 

 
 

(GARASJE - MOTORVARME – PARKERING) 
 

Vedtatt på generalforsamling 06.05.2014 
(Erstatter tidligere vedtekter av 1984, sist endret 1997) 

 
Mellomenga borettslag disponerer ca 187 parkeringsplasser for utleie til andelseiere. 
Styret i borettslaget har ansvaret for utleie av plassene, mens OBOS står for 
innkreving av leien sammen med felleskostnadene. 
 
Vedtektene erstatter tidligere garasjevedtekter i sin helhet, da tidligere vedtekter var 
tilpasset for garasjelag. Mellomenga garasjelag opphørte ved garasjelagets siste 
årsmøte 14.04.1997. 
 
 
1 Formål 

Samordne andelseiernes interesser i forbindelse med drift, vedlikehold og eventuell 
utvidelse/nybygging/endring av borettslagets parkeringsplasser. 

Med parkeringsplasser menes garasjer og oppstillingsplasser, både med og uten 
motorvarmer, til andelseiere/ husstandsmedlemmer, samt gjesteplasser. 

 
2 Ansvar 

2.1 Borettslaget v/ styret har ansvar for forvaltning og drift av borettslagets 
parkeringsplasser. 

2.2 Borettslaget eier både grunn, garasje og motorvarmeranlegg. 

2.3 Snøbrøyting og strøing besørges av borettslaget. 

2.4 Eventuell utvidelse av totalt parkeringsareal skal skje i borettslagets regi. 

2.5 Dersom en leilighet fremleies, skal fremleieren innta andelseiers rettigheter og 
plikter så lenge fremleie av leiligheten varer.  

  



 
3 Drift 

3.1 Til dekning av løpende utgifter innkreves en månedlig leie som fastsettes av 
styret. 

3.1.1 For el-biler vil det bli gitt et påslag i leien, som dekker et stipulert ekstra 
strømforbruk.  

3.2 For garasjer og motor-varmerplasser innkreves et innskudd som tilbakebetales 
ved avslutning av leieforholdet. 

3.2.1 Innskuddsstørrelsen er fastsatt, og kan kun endres ved 
generalforsamlingsvedtak. 

3.2.2 Ved opphør av leieforhold vil det være det til enhver tid gjeldende 
innskuddsbeløp som betales tilbake. 

3.3 Innkreving av innskudd og leie administreres av OBOS, leien faktureres 
sammen med felleskostnadene. Ved tildeling av plass inneværende måned, 
betales leien for hele måneden. Ved oppsigelse av plassen i inneværende 
måned, betales leien ut måneden. 

 
4 Andelseiers forpliktelser 

4.1 Andelseier forplikter seg til å behandle felles eiendom med aktsomhet. 
Andelseier er erstatningspliktig for all skade som skyldes en selv og 
husstandsmedlemmer, folk i ens tjeneste eller andre som en har gitt adgang til 
anlegget. 
 
Det påhviler andelseier å besørge og bekoste det innvendige vedlikeholdet av 
garasjen. 
 
Alt arbeid andelseier plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold og 
på en måte som er håndverksmessig forsvarlig. 

4.2 Fremleie av garasje, motor-varmer eller oppstillingsplass tillates ikke. 

4.3 Det er ikke tillatt å oppbevare andre brennbare væsker i garasjen enn 
drivstofftankens innhold. Unntak fra dette er inntil 5 liters brennbar væske eller 
annet drivstoff til bilen.  
 
Bensin- eller dieselvarmerapparat kan ikke benyttes i garasjen. 

4.4 Inn- og utvendige forandringer av garasjen må på forhånd forelegges styret for 
godkjenning. Unntak fra dette er oppsetting av hyller og installering av 
portåpner. 

  



4.5 De som har elektronisk portåpner er selv ansvarlig for denne og eventuelle 
skader denne kan påføre andre eller andres eiendom. 
 
Vedlikehold og drift av portåpner er den enkelte andelseiers ansvar, likeledes 
ekstra utgifter som påløper ved rehabiliteringsbehov av garasjeanlegget. 

4.6 Garasjeportene må alltid holdes låst. 

4.7 Andelseier har brukerplikt av sin parkeringsplass. Med dette menes: 

4.7.1 Plassen skal benyttes av registrert motorkjøretøy, dvs. motorsykkel, 
ATV eller bil som tilhører andelseier eller husstandsmedlem. 

4.7.2 Gjesteplasser er forbeholdt gjester, andelseier er forpliktet til å bruke 
egen plass. 

4.8 Dugnadsarbeider o.l. som er besluttet av styret, forutsettes utført. 

4.9 Andelseier plikter å melde i fra til styret dersom parkeringsplass med 
strømuttak skal benyttes av el-bil.  

 
5 Forsikring 

5.1 Styret tegner kollektiv brannforsikring for garasjeanlegget. Forsikringen dekker 
ikke løsøre i de enkelte garasjer og skader som den enkelte garasjeeier 
påfører garasjeanlegget. 

 
6 Utleie / bytte 

6.1 Alle tildelinger av garasjer, motorvarmerplasser og oppstillingsplasser skal 
utføres av styret. 
 
Leiekontrakt skal signeres av begge parter. 

6.2 Krav til antall plasser: 

6.2.1 Hver andel med registrert kjøretøy har rett til en parkeringsplass. 

6.2.2 Ingen andel kan leie mer enn en garasje 

6.2.3 Ingen andel kan leie mer enn to parkeringsplasser 
(unntak: ved ledig kapasitet i borettslaget, kan en tredje plass leies 
midlertidig inntil annet behov oppstår. Dersom det er flere andelseiere 
som leier tre plasser, gjelder prinsippet først inn – først ut) 

6.3 Antall parkeringsplasser som blir ledige, skal tildeles andelseiere basert på 
ansiennitet fra skriftlig henvendelse er mottatt styret. Deretter ansiennitet i 
borettslaget og deretter ansiennitet i OBOS. Ved lik ansiennitet foretas 
loddtrekning. 



6.4 Bytte av parkeringsplasser (likt mot likt) skal skje ved skriftlig søknad til styret. 
 
Bytte går foran søkerliste 
 
Bytte foretas etter ansiennitet på bytteliste. 

 
7 Mislighold 

7.1 Andelseiers brudd på sine forpliktelser ovenfor borettslaget utgjør mislighold. 
Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, 
forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk, og brudd på 
vedtektene. 
 
Ved mislighold kan leieforholdet sies opp umiddelbart av styret. 

  



LEIEKONTRAKT 
For parkering i Mellomenga borettslag 

 
GARASJE - MOTORVARME – PARKERING 

 
 
Mellomenga borettslag, leier herved ut plass nr. _________ til: 
 
Navn:   
Adresse:    
Leilighetsnr:   
Medlemsnr i OBOS:  
 
 
For rett til garasje/motorvarme har leieren betalt inn et innskudd kr ____________ til 
Mellomenga borettslag, v/OBOS. Innskuddet er ikke rentebærende for leietaker. 
 
Parkeringsplassen disponeres av leieren fra:_______________ 
 
Leiekontrakten gjelder for plass nr. 3: JA / NEI (stryk det som ikke passer) 
Gjelder kontrakten plass nr. 3 vises til egne bestemmelser i parkeringsvedtektene. 
 
Styret i borettslaget har ansvaret for utleie av plassene, mens OBOS står for 
innkreving av innskudd for garasje/motorvarme og for leien sammen med 
felleskostnadene for hele måneden. Ved oppsigelse av plassen i inneværende 
måned, betales leien ut måneden. 
 
Plassen skal benyttes av registrert motorkjøretøy, dvs. motorsykkel, ATV eller bil som 
tilhører andelseier eller husstandsmedlem.  Opphører leieren å være andelseier uten 
å si fra seg leieretten til parkeringsplassen, har styret rett til å si opp kontrakten. 
 
Leietaker forplikter seg til å følge de til en hver tids gjeldende vedtekter. 
 
Plassen kan ikke fremleies.  
 
Leieforholdet kan sies opp av styret eller leietaker.  Dersom plassen ikke er i bruk, 
skal styret varsles, og plassen sies opp. 
 
Ved mislighold av leiekontrakten kan leieforholdet sies opp umiddelbart av styret i 
borettslaget. 
 
Denne kontrakt er utstedt i 2 eksemplarer, ett til hver av partene. 
 
 
Mellomenga borettslag___________________Leietaker:____________________ 
Styret v/parkeringsansvarlig 


