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KOSTNADSFORDELING VED KJØP AV FESTETOMT 
 

Det vises til e-post fra Mette Steen av 20. februar 2006, med spørsmålet om  
hvordan kostnadene med kjøpet av festetomten skal fordeles mellom 
sameierene.  
 
I dette notatet vil vi gi vår vurdering av dette spørsmålet. Vurderingen blir i 
stor grad den samme som for tilsvarende spørsmål i tilknytning til sameiets 
utskiftning av heiser. Det vises i så måte til vår notat av 17. august 2004 om 
kostnadsfordelingen i den forbindelse. De sentrale deler av nevnte notat er 
gjentatt i det følgende.  
 
Det følger av vedtektenes § 14 at alle felleskostnader skal fordeles med 
1/201 på hver. Vedtektenes ordning er med andre ord at fordelingen skjer 
etter nevnte brøk, og ikke i henhold til størrelsen på boenhetene.  
 
Kostnadsfordelingen etter § 14 gjelder etter sin ordlyd for alle typer 
kostnader, herunder også den typen kostnader sameiet vil bli pådratt i 
forbindelse med erverv av festetomten. Det vises i den forbindelse til at § 14 
er helt generelt utformet, uten unntak for verken kostnader til erverv av 
festetomt eller andre typer tiltak.  
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Vi kan ikke se at det foreligger rimelighetshensyn som er så tungveiende at 
vedtektene kan tolkes i strid med sin ordlyd, eller settes til side som 
urimelige, jf avtalelovens § 36. Det skal mye til før vedtekter anses som 
urimelige. Noen millimeterrettferdighet er vanskelig å oppnå i alle tilfelle, 
og vi antar at alle sameierene enten har vært med på å vedta ordningen, eller 
de har kjøpt sin seksjon i etterkant med kunnskap om fordelingsbrøken.  
 
I forhold til denne konkrete saken kan det særskilt påpekes at det ikke kan 
sees å være grunn til at kostnadsfordelingen av tomtekostnaden skal være en 
annen fordi om man velger å dekke tomtebehovet gjennom kjøp, i stedet for 
ved tomtefeste. 
 
At vedtektsbestemmelsen om likedeling av kostnader er gyldig, er dessuten 
stadfestet ved Eidsivating lagmannsretts dom av 11. april 1994. Denne 
dommen er for så vidt i prinsippet ikke bindende for andre enn de sameierne 
som gikk til sak den gangen, og deres etterfølgere i sameiet. Vi er imidlertid 
enig i den konklusjon lagmannsretten kom til, og kan for så vidt også vise til 
den begrunnelse som fremkommer i dommen. Den kostnadsfordelingen som 
følger av vedtektene og dommen vil derfor etter vår vurdering gjelde også 
overfor de øvrige sameierene. 
 
Vi nevner også at etter at Eidsivating lagmannsrett avsa sin dom, har det 
kommet en ny eierseksjonslov (av 23. mai 1997, i kraft 1. januar 1998). 
Denne loven har egne bestemmelser om kostnadsfordeling, som i 
utgangspunktet også gjelder for sameier som ble etablert før 1997, herunder 
Skogen boligsameie. Lovens bestemmelser om kostnadsfordeling viker 
imidlertid tilbake for gyldig vedtatte vedtektsbestemmelser, jf lovens § 23 
(2). I Skogen boligsameie har man som nevnt egne bestemmelser om 
kostnadsfordeling som samtlige sameiere i sin tid ga sin tilslutning til. Den 
nye loven fører derfor ikke til en annen fordeling enn det som følger av 
vedtektene. 
 
Det spiller ingen rolle for fordelingen av kostnadene hvorvidt disse dekkes 
gjennom engangsinnbetalinger eller gjennom lånefinansiering kombinert 
med økning av fellesinnbetalingene.  
 

 
 
 

 
 
 


