
                                                                     
 

Styrearbeid for Boligselskap 

Hva er forskjellen på et borettslag og et sameie? 

 
Sameie - Selveierleilighet 
Om du eier en selveierleilighet i et boligsameie, har du det fulle og hele eierskap til den. 
Leiligheten har sitt eget seksjonsnummer, og det utstedes et offentlig tinglyst skjøte på eierskapet. 
Du kan helt fritt selge, leie ut eller belåne boligen. Samtidig er du medeier i sameiet, og betaler din 
del av sameiets fellesutgifter.  
 
Borettslagsleilighet 
I et Borettslaget er det Borettslaget som er den formelle eieren, mens du kun eier din andel. Du 
har bruksrett over leiligheten, og registreres som andelseier i det offentlige Borettsregisteret. Du 
har ikke like stor disposisjonsrett over en borettslagsleilighet som over en selveierleilighet. 
Muligheten til å leie ut boligen er begrenset, og du må ha bodd i leiligheten i minst ett år før du 
kan leie den ut, og da kun for tre år.  
 
 

 
 

Innhold 
 

1. Sentrale Lover og regler 

a. Borettslagsloven  

b. Eierseksjons loven (Sameieloven) 

c. Tinglysningsloven  

d. Internkontrollforskriften (HMS) 

 

2. Generalforsamling (se BRL kapitel 7)  

Generalforsamlingen er borettslagets øverst myndighet. Alle andelseiere har møte- tale- og 

stemmerett. Styremedlemmer, forretningsfører og leietagere har rett til å være tilstede og 

har talerett. (ref. BRL § 7-1 til 7.3) 

 

Ordinær Generalforsamling skal avholdes innen utgangen av juni hvert år.  Innkalling skal 

sendes ut fra styret, med minst 8 dagers varsel. Årsregnskap, årsmelding og 

revisjonsrapport skal også sendes andelseiere senest 8 dager før generalforsamlingen. (ref. 

BRL § 7.4).  

 

Det er styrets formann som leder generalforsamlingen om ikke generalforsamlingen velger 

annen møteleder. Møteleder skal sørge for protokoll over alle saker som blir behandlet og 
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alle vedtak. Protokollen skal underskrives av møteleder og minst en annen andelseier valgt 

av de fremmøtte. Protokollen skal gjøres tilgjengelig for alle andelseiere. (ref. BRL § 7.9).  

 

a. Innkalling, referat: 

i. Generalforsamlingen skal kalles inn av styret. Innkallingen skal være sendt 

minst åtte og høyst tjue dager før møtet. Ekstraordinær generalforsamling 

kan om nødvendig innkalles med kortere varsel som likevel skal være på 

minst tre dager. 

b. Vedtekter: 

i. Borettslagsloven definerer i § 2.2 følgende minstekrav til innhold i 

vedtektene: 

Borettslaget skal ha et navn, det skal stå navn på kommune der 

forretningskontor ligger, pålydende verdi på andelene skal defineres, 

laveste og høyeste antall styremedlemmer skal inn og saker som alltid 

skal opp på generalforsamlingen skal listes opp.  

c. Valg av styret: 

  Det er Generalforsamlingen som velger styreformann, medlemmer til styret 

  og eventuelt varamedlemmer. Om ikke annet er bestemt, velges   

  styremedlemmer for en periode på 2 år. (ref BRL § 8.3).   

d. Valg av revisor: 

 Et borettslag skal ha en eller flere statsautoriserte eller registrerte revisorer. 

 Disse velges av Generalforsamlingen. (ref. BRL. kapitel 9) 

e. Honorar til styremedlemmer og skatt:     
  Det er Generalforsamlingen eller Årsmøte som beslutter om honorar til  
  styremedlemmer.  
 
  Hovedregelen i skatteretten er at all lønn for arbeid er skattepliktig, og det 
  gjelder også for styrearbeid.  Det er likevel slik at lønn som ikke anses som 
  virksomhetsinntekt, og som er under grensen for lønnsinnberetning, ikke er 
  skattepliktig.  Denne grensen går ved kr. 1000.- .   

   Styrehonorar i sameier anses å komme fra sameiet, ikke fra den enkelte  
   seksjonseier. Det betyr at hvis honoraret styremedlemmer mottar er over 
   kr. 1000.- , må hele beløpet beskattes.  (ref. Huseierne) 

 
 

3. Styreansvar og oppgaver (ref. BRL kapitel 8) 

 Styret skal lede sameiet i tråd med lov, vedtekter og beslutninger fra 

generalforsamlingen.  

 Styret kan ta alle beslutninger på vegne av sameiet om de ikke i henhold til lov og 

vedtekter er tillagt andre. 

 Sameie skal ha et styre på minst 3 medlemmer.  
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 Bare myndige personer kan være styremedlemmer. 

 

Styreleder skal innkalle til styremøte så ofte det trengs. Loven krever ikke et minimum 

antall styremøter, men det anbefales å ha en årsplan for styremøter med faste tema pluss 

tidsaktuelle tema. 

 

Styremøte er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er 

tilstede. Ved stemmelikhet gjelder det styreleder har stemt.  

 

 Det er styreleder som leder styremøte og som har ansvar for at det skives en protokoll fra 

 møte. Protokollen signeres av alle fremmøtte.  

 

a. Styrets oppgaver i boligselskap 

i. Fastsette felleskostnader (se BRL § 5.19) 

ii. Rettsregistrering. (ref. BRL, kapitel 6)  

1. Andelene i et borettslag skal registreres i grunnboken. For denne 

registreringen gjelder reglene i Tinglysningsloven så lenge ikke annet 

er bestemt i kapitel 6 i BRL. 

b. Styrets ansvar i boligselskap  

i.  for ansatte, vaktmester, dgl.leder og lignende. 

c. Vedtak som krever samtykke fra generalforsamlingen: (ref. BRL, §8.9) 

1. ombygging og endringer som går utover forvaltning og vedlikehold 

2. øke antall andeler 

3. salg eller kjøp av fast eiendom 

4. ta opp lån som skal sikres med pant 

5. andre rettslige disposisjoner som går utover vanlig forvaltning 

6. andre tiltak som går utover vanlig forvaltning, når tiltaket medfører 

økonomisk ansvar eller utlegg for sameiet på mer enn 5% av de 

årlige felleskostnadene.  

d. Foretningsførsel. 

  Styret kan velge foretningsfører. Reglene rundt foretningsførsel er 

  beskrevet i BRL, § 8.10-12. 

Styret skal sørge for drift og vedlikehold av sameiet, og forestå den daglige driften av 
sameiet. Drift innebærer blant annet å kreve inn fellesutgifter, føre regnskap, betale 
regninger fortløpende, ha kontakt med myndigheter og naboer. 
 
Styret kan uten sameiermøtets samtykke sette i gang alt vanlig vedlikehold, uansett 
kostnad. Det går et skille mellom vedlikehold og arbeid som går ut på å heve 
standarden ved nyanskaffelser, utbygninger etc. Skille har betydning for når et vedtak 
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kan treffes av styret, eventuelt sameiermøtet med vanlig flertall, og når det kreves to 
tredjedels flertall på sameiermøtet. 
 
I forvaltning av sameiets felles anliggender, ligger først og fremst det at styret skal 
gjennomføre vedtak fattet av sameiermøtet. Hva som ligger i vanlig forvaltning og 
vedlikehold må vurderes konkret av det enkelte sameiet.  
 
Det er dessuten styrets ansvar å treffe de beslutninger som ikke etter lov eller 
vedtekter er tillagt andre.  

4. HMS 

 Styremedlemmer og styreleder i et borettslag eller sameie har ansvar for HMS og 
 internkontroll.  

  
 Borettslag og sameier er virksomheter på lik linje med andre bedrifter, og må således
 følge  Internkontrollforskriften § 5. 

 

5. Beredskap og Krisehåndtering 

Som i virksomheter bør et hvert styre i et borettslag eller sameie ha en plan for hvordan 

forebygge og eventuelt håndtere kriser. For mer informasjon se kapitel 7. 

 

6. Diverse situasjoner og oppgaver 

a. Privat utleie av andeler: 

Den store forskjellen på en borettslagsleilighet og en selveierleilighet er retten til å 

disponere over boligen. Det er større begrensninger til dette i et borettslag. Se 

henholdsvis BRL, §  5.1 og SEL, § 23. 

b. Taushetserklæring 

c. Bruk av ekstern forretningsfører 

d. Konflikthåndtering  

i. Konflikter mellom boligeiere 

ii. Bråk og støy 

e. Endring av antall andeler 

i. Styret kan i henhold til Borettslagsloven BRL § 3.2 beslutte å endre antall 

andeler, innløse andeler (krever også vedtak fra generalforsamlingen), og slå 

andeler sammen, men ikke til kun en andel.  

f. Overlating av bruken av andeler til andre. 

i. Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av andelen til 

andre ut over det som følger av Borettslagsloven §§ 5-4 til 5-6. 

g. Regler vedrørende bruk av boligen. 

i. Bruk av bosted og eiendom er definert i Borettslagsloven § 5-11.  Denne sier 

blant annet at endringer på boligen og bruk av boligen til andre formål må 

godkjennes av styret og at det er styrets oppgave å fastsette 

ordensreglement for sameie.  
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