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Forord 

 

 

Ifølge reglement for masteroppgaver i rettsvitenskap § 3 (7. mai 2013) kan tema være «juri-

disk eller delvis juridisk». Min tilnærming må vel sies å gå inn under det «delvis juridiske». 

Selv om hovedtyngden i arbeidet er klart juridisk, har jeg også søkt å trekke veksler på annen 

vitenskap som jeg opp gjennom årene har hatt gleden av å beskjeftige meg med, nemlig sam-

funnsøkonomisk teori og samfunnsvitenskapelig metode. 

 

Jeg har tatt for meg et emne i boligrett, som jeg har noe erfaring med fra yrkeslivet. I master-

oppgaven har det vært utfordrende og inspirerende å kunne gå langt grundigere til verks med 

problemstillingene, enn hva man har anledning til i det såkalte praktiske liv. Og dette har 

utvilsomt gitt mersmak til ytterligere fordypning på området. 

 

Jeg takker min veileder for innsiktsfulle råd og tips, og for de mange gode kommentarene til 

ulike skriftlige versjoner av mitt arbeid. Veileder, som har fulgt mitt arbeid siden januar eller 

februar 2014, fortjener også takk for tålmodig å ha ventet på mine skriv, i perioder da fram-

driften i leveransene var heller svak. Jeg takker videre en meget oppegående kollega, som jeg 

diskuterte juridisk metode og andre spørsmål med ved en rekke anledninger, og som med stor 

vennlighet gjorde en grundig gjennomlesning av de fleste kapittelutkastene. Sist men ikke 

minst en takk til damene, som ikke akkurat fikk ønsket forpleining, da jeg gjennom måneder 

var oppslukt i paragrafer og litt sære formuleringer. 

 

Du hadde helt sikkert satt pris på å lese mitt arbeid, Odd. Det vil aldri la seg gjøre. Men du 

skal vite at jeg kom i mål! 

 

Oslo, 9. april 2015 
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1 Innledning 

 

1.1 Preliminære definisjoner 

Med boligselskap mener jeg borettslag (Lov om burettslag 6. juni 2003 nr 39), boligaksjesel-

skap (Lov om aksjeselskaper 13. juni 1997 nr 44, jf. Lov om burettslag § 1-4) samt eiersek-

sjonssameier
1
 (Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31). Boligene kalles vanligvis andelsbo-

liger i borettslag, aksjeleiligheter (unntaksvis andelsboliger) i boligaksjeselskap og eierseks-

joner (eller selveierboliger, eierboliger) i eierseksjonssameier. Som generelle betegnelser vil 

jeg anvende bolig og bruksenhet. I forenklingsøyemed vil jeg videre bruke eiere som fellesbe-

tegnelse for sameiere i eierseksjonssameier, andelseiere i borettslag og aksjeeiere i boligaksje-

selskap. 

 

1.2 Oppgavens tema og problemstilling 

Tema for dette arbeidet er fordelingen av felleskostnader i boligselskap, eller mer presist re-

guleringsregimet for felleskostnadenes fordeling på de enkelte eierne av boligselskapet. Med 

felleskostnad menes vanligvis den totale innbetalingen som eierne selv må foreta til boligsel-

skapet i løpet av en periode (typisk et kalenderår), for å sikre inntektssiden i selskapet. Analy-

tisk sett kan imidlertid begrepet felleskostnad også gis et annet uttrykk, i samsvar med øko-

nomisk teori, som er kroneverdien av boligselskapets totale ressursbruk i perioden.  

 

Det er reglene for opprinnelig fastsettelse og senere endring av felleskostnadenes innbyrdes 

fordelingsstruktur mellom eierne, som er oppgavens problemstilling. Reglene inneholder 

blant annet noen fordelingsprinsipper som boligselskapet må operasjonalisere, dvs. i hoved-

sak materialisere gjennom fordelingsnøkler. Formålet med mitt arbeid er å beskrive, analysere 

og vurdere kritisk de sentrale lovbestemmelsene om kostnadsdeling i boligselskap. Som et 

redskap for å gjennomføre dette arbeidet, etablerer jeg et analytisk rammeverk for regulering 

av felleskostnader, med særlig vekt på regulering av fordelingsstrukturen. Rammeverket, som 

delvis er inspirert av grunnleggende økonomiske prinsipper, skal gjennom sin systematikk 

først og fremst kunne bidra til en bedre forståelse av den generelle problematikken rundt for-

deling av felleskostnader i boligselskap, så vel faktisk som rettslig. Men rammeverket bør 

                                                 

1
  Eierseksjonssameier er ikke selskap i egentlig forstand, siden boligeierne ikke har noen eierandel i en juri-

disk person men eier direkte en ideell andel i realobjektet. 
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også i noen utstrekning kunne tjene som en normgivende referanse i vurderinger av lovbe-

stemmelsenes kvalitet. Jeg har iallfall søkt å innrette arbeidet slik at det også kan bygge opp 

under et lovgiverperspektiv, eller rettspolitiske perspektiv. 

 

1.3 Bakgrunnen for arbeidet 

Kostnadsfordelingsregler har som primærfunksjon å regulere forhold av økonomisk og mate-

riell karakter mellom eierne. Sekundært skal reglene ivareta bærekraften i virksomheten, dvs. 

opprettholdelse av boligselskapets funksjoner og verdier på lang sikt. Litt forenklet kan sies at 

målene for fordelingsreglene er at de skal oppfattes som rettferdige, samt at de skal bidra til 

god økonomisk styring av boligselskapet. Skjønt et fordelingsperspektiv først og fremst invi-

terer til å sette fokus på rettferdighet, er rettferdighet og effektivitet nært sammenknyttet. Der-

som en fordeling oppfattes som uriktig og urettferdig av en rekke eiere, vil det oppstå interes-

sedivergens, dvs. sprikende eller avvikende interesser blant eierne. Er denne divergensen 

markant, vil ressurser og oppmerksomhet rettes mot interne konflikter. Ugunstige og uryddige 

kompromiss vil da kunne bli resultatet, f.eks. i form av dårlige løsninger ved innkjøp av in-

stallasjoner, eller i form av utsettelser/forseringer av vedlikeholdsarbeider. Ofte vil boligsel-

skapets bokvaliteter og styringskraft svekkes ytterligere, når nødvendige tiltak blir forsinket 

eller hindret, og unødvendige tiltak blir gjennomført. Det er også verdt å merke seg at selv når 

eierne står overfor alternative fordelingsregler som alle oppfattes som rettferdige, vil noen 

regler kunne være bedre enn andre ut ifra kriterier om effektiv drift og optimal økonomisk 

styring. Det er således ikke likegyldig hvilken fordelingsrettferdighet som eierne velger å ba-

sere boligselskapet på. 

 

De fleste boligselskap har veldig enkle regler for kostnadsdeling. Enkelhet gir få tolknings-

messige utfordringer og har fordelen at det raskt kan skapes oversikt over fordelingen av et 

gitt beløp. Ulempen ved enkle fordelingsregler er at de ofte ikke er tilpasset visse fordelingssi-

tuasjoner eller kostnadsarter, slik at de kan medføre urimelige fordelinger eller ha uønskete 

bivirkninger for effektiviteten i virksomheten. Mine tidligere yrkeserfaringer innen boligfor-

valtning har da også vist at fordelingsnøklene for felleskostnader ofte gir utslag i urimelige 

skjevheter, dvs. at noen eiere åpenbart ilegges en for høy belastning i forhold til andre eiere. 

 

Til en viss grad kan den nevnte problematikk beskrives som dilemma, så vel prinsipielt som i 

de konkrete praktiske tilfeller. Eksempelvis – og satt på spissen – kan følgende dilemma stil-
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les: skal vi velge en enkel regel som gir en høy grad av skjevdeling, eller skal vi velge en re-

gel med en lav grad av skjevdeling, men som det krever en viss kompetanse å forstå? I de 

ulike boligselskapene vil eierne ha forskjellige tilnærminger til et slikt dilemma. Men erfa-

ringsmessig vil man i de fleste selskapene holde seg til det mest mulig enkle, ofte uten i det 

hele tatt å ha tenkt gjennom de negative konsekvensene, i hvert fall ikke på grundig vis. 

Andre ganger – men sjeldent – vil det utvikles mer «avanserte» regelsett for kostnadsdeling-

en. En ganske vanlig tilnærming, når en vil søke å unngå de to ytterpunktene med «maksi-

mal» enkelhet og «betydelig» kompleksitet, er å etterstrebe fordelingsregler som framstår 

som enkle og som i gjennomsnitt oppfattes som rettferdige. Fastsettelsen av slike regler vil 

ofte bære preg av et betydelig innslag av skjønn, men i noen tilfeller kan relativt enkle forde-

lingsregler være utledet på grunnlag av mer kompliserte metoder.  

 

For boligeieres privatøkonomi, for deres rettferdighetsfølelse i forhold til øvrige eiere av bo-

ligselskapet, og nok også for deres generelle trivsel på bostedet (jf. situasjoner med dårlig 

bygningsvedlikehold, krangel med naboer/medeiere osv.) har rettsreglene for fordeling av 

felleskostnader klart en innflytelse. Jeg skal under gi tre eksempler, som alle viser hvor stor 

praktisk betydning kostnadsfordelingsreglene faktisk har. 

 

Eksempel 1: I et eierseksjonssameie installeres et nytt ringeklokkeanlegg. La oss ta i betrakt-

ning to av seksjonene i sameiet, én leilighet med areal på 125 kvm og en annen leilighet på 25 

kvm. Hva er «riktig» fordeling av «ringeklokkekostnaden»? Hva om leilighetenes forholds-

messige størrelse legges til grunn? Den største boligen vil da belastes med en «ringeklokke-

kostnad» som er fem ganger større enn for den minste boligen. Er dette rimelig, siden de to 

seksjonseierne mottar nøyaktig den samme tjenesten – begge får én ringeklokke hver og lik 

tilgang til det samme kommunikasjonssystemet? Og hva om fordelingsregelen foreskriver at 

kostnaden skal fordeles med like beløp på begge (alle) seksjonene – er dette rimelig, gitt at 

den store boligen utgjør en klart større verdi av den totale bygningsmassen og normalt (i 

gjennomsnitt) kan forventes å huse flere beboere/brukere enn den lille boligen? 

 

Eksempel 2: I et boligaksjeselskap på ti etasjer vil individene som bor i de øverste etasjene 

(normalt og i gjennomsnitt) bruke heisen vesentlig hyppigere enn individene som bor i de 

nedre etasjene, og eierne i første etasje (på bakkeplan) vil kanskje aldri ha behov for heis. Bør 

eierne i de øverste etasjene finansiere en større andel av heiskostnadene enn eierne i de nedre 
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etasjene, og er det «riktig» at eierne i første etasje overhodet skal bidra til heiskostnadene? Og 

hva dersom boligaksjeselskapet består av to bygg, en høyblokk og en lavblokk, og bare først-

nevnte bygg har installert heis. Vil det i dette tilfellet være rimelig at samtlige eiere bidrar til 

dekningen av heiskostnadene, eller bør heiskostnadene bare dekkes av eierne som bor i høy-

blokka? 

 

Eksempel 3: I et borettslag bestående henholdsvis av 1-roms og 3-roms leiligheter, etablert 25 

år tidligere, er det fastsatt en regel om at felleskostnadene skal fordeles etter leilighetenes rela-

tive verdi. Det konstateres at i løpet av de 25 årene har markedsprisen på de minste leilighete-

ne i gjennomsnitt økt med 350 %, mens prisen på de største leilighetene «bare» har økt med 

250 %. Borettslagets styre mener, på grunnlag av verdiutviklingen, at eksisterende fordelings-

nøkkel er urimelig og ønsker å endre den. Kan fordelingsnøkkelen endres i samsvar med den 

relative prisutvikling gjennom de siste 25 år? Er det grunnlag for å foreta en justering av nøk-

kelen, men bare i et mindre omfang enn hva den relative prisutviklingen skulle tilsi? Er mar-

kedspris en tilfredsstillende indikator for boligenes verdi? Er det overhodet mulig for boretts-

laget å endre den opprinnelige fordelingsnøkkelen? Hvis ja, kan borettslaget legge andre for-

delingskriterier til grunn enn boligenes relative verdi, i utarbeidelsen av den nye nøkkelen? 

Hvis ja på sistnevnte spørsmål, hvilke bestemmelser gjelder for hva fordelingsnøkkelen kan 

eller skal endres til? Hvordan vedtas en eventuell endring i fordelingsreglene? Kan styret ved-

ta endringen, kan generalforsamlingen gjøre det, kreves enstemmighet blant eierne? Og kre-

ves det en ekstern godkjenning, f.eks. fra boligbyggelaget eller fra en kommunal instans?    

 

De tre eksemplene er illustrasjoner på noen av de vanligste situasjonene der kostnadsdelingen 

mellom eierne framstår som et problem. Generelt mener jeg at følgende fire situasjonskatego-

rier til sammen er dekkende for det store flertallet av de fordelingskonfliktene som oppstår 

mellom eiere i et boligselskap: 

1. Boligselskapet består av bruksenheter med betydelige variasjoner i størrelse, samtidig 

som det er bestemt at felleskostnaden tilnærmet fullt ut skal fordeles på eierne etter 

arealet på deres respektive bruksenheter. 

2. Det er store forskjeller i «kvalitetene» eller «egenskapene» til de ulike bruksenhetene i 

boligselskapet, f.eks. at det fins enheter med og uten heis, med og uten hage, med og 

uten balkong, enheter i nye og gamle bygg, eller at noen bruksenheter er næringsloka-

ler mens andre er boliger. 
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3. Boligselskapet har behov for eller visse eiere ønsker å iverksette kostbare tiltak (typisk 

større investeringer), men eierne har sterkt motstridende interesser – med hensyn til 

valg av produkt/teknisk løsning, med hensyn til omfang eller hvorvidt tiltaket overho-

det bør realiseres, eller med hensyn til finansieringens form (f.eks. lån) og/eller forde-

ling mellom eierne. 

4. Boligselskapet har fordelingsregler fastsatt tilfeldig (lite gjennomtenkt) ved selskapets 

stiftelse (i en fase da innsikten i kostnadsstrukturen ofte er mangelfull), og disse regle-

ne viser seg med tiden å være særskilt dårlig tilpasset den faktiske kostnadsstrukturen i 

selskapets driftsfase. 

 

1.4 Statisk og dynamisk kostnadsfordelingsrett 

Juridisk og analytisk er det viktig å skille mellom en etablert regulering av felleskostnadenes 

fordeling, og endringer i en eksisterende fordeling. I denne sammenheng har jeg innført be-

grepene statisk og dynamisk kostnadsfordelingsrett. Med statisk kostnadsfordelingsrett mener 

jeg de materielle kravene til utformingen av fordelingsreglene/-nøklene, samt de prosessuelle 

vilkårene for reglenes gyldighet. Med dynamisk kostnadsfordelingsrett mener jeg de rettslige 

kravene til å foreta en gyldig endring av et allerede eksisterende fordelingsregime. Jeg bruker 

også betegnelsene «initial kostnadsfastsettelse» og «initial utforming», som henviser til den 

statiske rett, ved at det dreier seg om fastsettelsen under etableringsfasen (vanligvis ved stif-

telsen av boligselskapet), når det ennå ikke fins en gjeldende regulering å endre. Den statiske 

regulering angår dermed mulighetene til utforming av reglene som boligselskapet opprinnelig 

har. Disse mulighetene er vesentlig større enn ved dynamisk regulering, som vedrører end-

ringer innenfor en gitt regulering, i en fase da boligselskapet allerede har et etablert regelverk 

for fordeling å forholde seg til. 

 

Definisjonene av «statisk» og «dynamisk» som jeg har gitt ovenfor, er begge tilpasset et re-

gelutviklingsperspektiv. Selve regelanvendelsen – å «kople» fordelingsreglene praktisk til 

gitte kostnader – innebærer i den dynamisk kostnadsdelingen at vante kostnadsarter blir for-

delt på en ny måte og/eller at det tilkommer nye kostnadsarter som fordeles annerledes enn for 

øvrige kostnadsarter.    
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1.5 Avgrensninger 

Jeg har prioritert å fordype meg i den statiske rett, som kan sies å være aller mest grunnleg-

gende innen kostnadsfordeling. Imidlertid er den dynamiske rett også viktig, både i seg selv 

og for helhetsforståelsen av rettsområdet, og kapittel 9 er derfor viet dynamisk kostnadsforde-

lingsrett. 

 

En avgrensning er foretatt ved at oppgavens hovedanliggende er «ordinære» boligselskap. 

Med det mener jeg for det første at selskapets primære formål er beboelse og ikke nærings-

virksomhet; og for det andre at selskapet skal betjene «vanlige» husholdninger og ikke er opp-

rettet for spesielle brukergrupper (som studenter, militært personell eller personer med behov 

for pleie/assistanse). En rekke boligselskap er imidlertid såkalte «kombinerte» selskap, med 

både boliger og næringslokaler. At næringslokaler bærer preg av å være «annerledes» enn 

boliger, kan gjøre at rettslige problemstillinger klarere settes på spissen i et kombinert selskap, 

men dette betyr neppe at kombinerte selskap og rene boligselskap er underlagt genuint ulik 

kostnadsfordelingsproblematikk. Kombinerte boligselskap utgjør derfor en integrert del av 

saksområdet. Eventuelle særskilte utfordringer som en møter i kostnadsfordelingen ved at 

visse typer av næringslokaler har «spesielle behov» som boliger ikke har, eksempelvis behov 

for lasteramper eller ventilasjonskapasitet, tas imidlertid ikke opp. Kostnadsfordelingsspørs-

mål som eventuelt kan reises spesifikt for «rene» næringseiendommer eller for fritidsboliger, 

faller utenfor oppgaven. 

 

En annen avgrensning er at mitt arbeid omhandler kostnadsregulering i en ordinær driftskon-

tekst for et «typisk» boligselskap, inkludert ved investeringer i installasjoner samt vedlikehold 

og rehabilitering av bygningsmassen. Det faller utenfor oppgavens formål å ta opp særskilte 

kostnadsfordelingsspørsmål som kan oppstå i forbindelse med mer spesielle situasjoner, som 

ved differensiering av felleskostnader etter eiernes deltakelse på dugnad, ved opparbeidelse av 

skatteposisjoner (skattekostnader påføres normalt ikke et boligselskap), ved oppløsning av 

selskapet (herunder situasjoner der eierskap transformeres til leierett, i kjølvannet av en kon-

kurs av boligselskapet), ved innkalling av tilleggskapital (se dog vedlegg 4) eller ved oppret-

telse av en felles driftsordning for flere boligselskap som samarbeider om tjenester til selskap-

ene (eksempelvis vaktmestertjenester, forretningsførsel, daglig ledelse). Likeledes drøftes 

ikke kostnadsfordeling med opphav i ansvarsmodell eller erstatningsspørsmål, som når en eier 

eller gruppe av eiere kommer i ansvar overfor en eller flere av de øvrige eierne.  
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Jeg forholder meg i all hovedsak til lovbestemmelsene for eierseksjonssameier og borettslag. 

Boligaksjeselskap er i utgangspunktet underlagt borettslagslovens regler for kostnadsforde-

ling, og det er ikke lenger tillatt å etablere nye boligaksjeselskap, jf. borettslagsloven § 1-4. 

 

1.6 Metodiske aspekter 

 

1.6.1 Konstruksjon av et analytisk rammeverk 

Mitt viktigste metodiske grep har vært å utvikle hva jeg kaller et «analytisk rammeverk». Jeg 

skal her redegjøre kort for noen av de viktigste «søylene» i dette rammeverket.  

 

Den første søylen vil jeg kalle den kostnadsteoretiske. Gjennom anskaffelser av ulike katego-

rier av tjenester, varige driftsmidler, forbruksmateriell osv. står et boligselskap overfor en 

rekke forskjellige kostnadsarter. Det er dessuten slik at visse kostnadsarter knyttet til boligene 

(bruksenhetene) dekkes direkte av de enkelte eierne, mens andre kostnadsarter dekkes gjen-

nom felleskostnadene. Det kan også være slik at enkelte kostnader angår noen av eierne men 

ikke alle. I den kostnadsteoretiske søylen har jeg støttet meg på samfunnsøkonomisk kost-

nadsteori, både for å kunne styrke den generelle innsikten i kostnadssammenhenger i boligsel-

skap, og for å kunne etablere noen knagger for den rettslige systematikk og den rettspolitiske 

analyse. 

 

Den andre søylen – nært knyttet til den første – er «søylen for mengde og struktur», eller for 

totalkostnaden og for dennes fordeling. Den delen av felleskostnadene som hver enkelt eier 

skal dekke, avhenger både av totalkostnaden og av prosentandelen (brøken) som den enkelte 

eier har ansvaret for. Jeg redegjør i noen grad både for mengde- og strukturfastsettelsen, samt 

for sammenhenger mellom mengde og struktur, men i all hovedsak er det strukturen som opp-

tar meg. 

 

Den tredje søylen i rammeverket, som er nært knyttet til strukturdelen i den andre søylen, og 

som utgjør selve kjernen i rammeverket, kaller jeg reguleringsregimet. Reguleringsregimet er 

alle reglene for kostnadsdeling og alle operasjonaliserte fordelingsnøkler som til sammen be-

stemmer «resultatet» av kostnadsdelingen for de enkelte eierne. Av størst praktisk (økono-

misk) og rettslig interesse er at et reguleringsregime kan bygges opp rundt ulike former for 

fordelingsnøkler. 
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De prosessuelle og materielle rammevilkårene utgjør den fjerde søylen. Det fins rammer for 

hvilket materielt innhold et reguleringsregime kan fylles med, dvs. for hvordan et regime rett-

slig kan utformes. Det fins også rammer for hvordan man må gå fram, for at reguleringsregi-

met skal ha rettslig gyldighet. Den fjerde søylen er sterkt integrert i den tredje søylen, og en 

vesentlig del av mitt arbeid går ut på å knytte disse søylene sammen. Hovedinnsatsen rettes 

mot søylens materielle del, men det redegjøres også for enkelte grunnleggende prosessuelle 

vilkår. 

 

Rammeverkets femte søyle er tidssøylen eller tidsdimensjonen. Et reguleringsregime kan fast-

settes initialt (opprinnelig), eller det kan fastsettes gjennom en endring av et allerede eksiste-

rende regime. Jeg viser her til hva jeg skrev i avsnitt 1.4 om statisk og dynamisk kostnadsfor-

delingsrett. I det statiske perspektiv fins hva jeg kaller et «utformingsrom» for reguleringsre-

gimet, som er samlingen av alle rettslig tillatte reguleringer. I det dynamiske perspektiv fins et 

«endringsrom», som er samlingen av de reguleringer som det er tillatt å endre til, gitt et eksis-

terende reguleringsregime. I min oppgave ser jeg bl.a. på generelle vilkår for endring og noen 

typiske situasjoner der det er mulig å foreta endringer i eiernes innbyrdes kostnadsdeling. 

 

1.6.2 Juridisk analyse av rettsreglene 

Oppbyggingen av min oppgave samt gjennomgangen av rettsreglene knyttes opp mot det ana-

lytiske rammeverket. Arbeidet følger ellers sedvanlig juridisk metode, med tolkning av lov-

tekst, forarbeider og rettspraksis. Noen av mine grep med hensyn til metode og presentasjon 

er likevel spesielle tilpasninger til oppgaven, og jeg redegjør kort for disse.  

 

For det første gjør jeg en betydelig anvendelse av underrettsdommer. Hovedgrunnen er at det 

fins få høyesterettsdommer på det aktuelle rettsområdet. Til mitt formål mener jeg likevel at 

bruken av underrettsdommer er forsvarlig, og i vedlegg 1 redegjør jeg for hvilken betydning 

underrettspraksis har vært tillagt i norsk juridisk teori. Vedlegget inneholder også et avsnitt 

om omfanget av underrettsdommer for en del sentrale spørsmål på feltet regulering av felles-

kostnader i boligselskap. 

 

For det andre er min gjennomgang av rettspraksis muligens litt nedtonet og iallfall litt anner-

ledes integrert i oppgaven enn hva en som oftest møter i juridisk litteratur. I den grad nedto-
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ningen er reell, er det to hovedgrunner til det. Den ene grunnen har sammenheng med den 

ovenfor nevnte begrensete tilgangen til høyesterettsdommer. Det virker ikke hensiktsmessig å 

foreta like grundige analyser av underrettspraksis, som generelt ikke kan tillegges samme vekt 

som høyesterettspraksis. Den eneste høyesterettsdommen (Rt-2013-1508) som er kommet på 

rettsfeltet under de nåværende lovene for borettslag og eierseksjonssameier, har jeg til gjeng-

jeld analysert svært grundig (se avsnitt 9.5). Den andre grunnen til et kanskje litt nedtonet 

fokus på rettspraksis og domsanalyse, er at jeg har prioritert lovgiverperspektivet sterkere enn 

hva som er vanlig i den typiske juridiske avhandlingen (masteroppgaven). Mitt analytiske 

rammeverk skulle ikke bare tjene som inngang til en bedre innsikt påi rettsområdet, det skulle 

også gi en rettspolitisk inngang. Siden jeg i mindre grad har søkt å formulere rettsspørsmål 

med henblikk på løsning med rettsanvenderens øyne, var nedtoning av rettspraksis «naturlig» 

og også nødvendig av hensyn til å begrense avhandlingens omfang.  

 

I de mest sentrale kapitlene for analysen av gjeldende rett har jeg i forbindelse med tolkning 

av lovtekst og forarbeider stort sett nøyd meg med korte henvisninger til rettspraksis, mens 

utdypninger av rettspraksis er gitt i separate avsnitt avslutningsvis i kapitlene. Det er tre grun-

ner til at jeg har valgt denne strukturen. Den ene grunnen er at jeg i kapitlene der denne pre-

sentasjonsmåten brukes, foretar separate gjennomganger av eierseksjonsloven og borettslags-

loven. Rettspraksis er imidlertid ofte – i tillegg til å være begrenset – i meget stor grad «fel-

les» for de ulike boligselskapsformene, og det blir da etter mitt syn i en rekke sammenhenger 

mer ryddig å ta opp rettspraksis samlet, framfor å studere f.eks. en rettsregel for borettslag i 

lys av rettspraksis for eierseksjonssameier (selv om dette synes å være rimelig kurant på det 

angjeldende rettsområdet). Den andre grunnen til presentasjonsmåten av rettspraksis er at jeg 

mener den gjør det lettere for leseren å følge den helhetlige systematikken i oppgaven. Ved å 

unngå stadige «dykk» ned i eksempler osv. beholdes oversikten. For det tredje – men dette er 

ingen grunn, heller et argument til forsvar for tilnærmingens brukelighet – kan den mindre 

integrerte gjennomgangen av deler av rettspraksis forsvares ved at jeg, som påpekt, har vært 

opptatt av lovgiverperspektivet og dermed av lovenes rettspolitiske innretning, slik at det ikke 

har vært en nødvendighet, som for rettsanvenderen, å bruke alle rettskilder til å foreta rettslige 

«finjusteringer» i forhold til en konkret sak. I de kapitlene der jeg i mindre grad befinner meg 

i kjernen av de rene fordelingsrettslige bestemmelsene, gjøres domshenvisningene fortløpen-

de, av og til med korte presentasjoner av dommene, men uten utdypende eksempler i et sepa-

rat avsnitt. 
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Det er som kjent flere måter å ordne et stoff på. Så langt jeg kan vurdere det, ville resultatene 

av mitt arbeid ikke ha vært annerledes med en mer fremskutt redegjørelse av rettspraksis. En 

tilsvarende tankegang finner vi igjen i Smith (1963, s. 13, fotnote 4), der han skriver: «I hvil-

ken grad dommene skal tas inn i selve teksten er et rent fremstillingsteknisk spørsmål.» 

 

1.6.3 Samfunnsvitenskapelig metode 

Mine metodiske tilnærminger er tilpasset oppgavens formål, og som nevnt også bygd opp 

med tanke på lovgivers ståsted. Den rettspolitiske delen av mitt arbeid er tverrfaglig i sin ka-

rakter, med innslag av komparativ rett, samfunnsøkonomisk teori og evalueringsmetodikk 

med forankring i samfunnsvitenskapelig metode (inkludert en intervjuundersøkelse). Jeg sø-

ker å anvende ulike faglige tilnærminger til støtte for en kritisk refleksjon (normative vurde-

ringer) av ulike sider ved lovbestemmelsene/rettsreglene. I denne delen av mitt arbeid er det 

imidlertid, innenfor rammen av en masteroppgave, vanskelig å gå lenger enn å være «utfors-

kende». Jeg foretar derfor ingen helhetlig evaluering av rettsfeltet, og jeg legger heller ikke 

opp til noen triangulering (i betydningen at de ulike analysemetodene innrettes mot å belyse 

ett og samme spørsmål, men fra ulike «vinkler»).  

 

Gjennom å anvende teori og metode fra andre samfunnsvitenskaper i mitt rettspolitiske arbeid 

viser jeg mulige tilnærminger til lovevaluering i vid forstand. Fellesnevneren for de ulike me-

todene er at de, etter modell fra hvordan lovgiveren (tidvis) går fram, kan gi bidrag til å evalu-

ere lovbestemmelsers konsekvenser, konsistens, relevans mv. Mine analyser basert på annen 

samfunnsvitenskap er likevel ikke ment bare å være rene metodiske øvelser. Ambisjonen er at 

metodene skal ha et tilstrekkelig presisjonsnivå til å kunne treffe visse slutninger for de retts-

reglene som etter gjeldende rett regulerer eiernes innbyrdes fordeling av felleskostnader. 

 

1.7 Rettskilder og empiri 

 

1.7.1 De sentrale rettskildene 

Innenfor det aktuelle rettsområdet er gjeldende lover relativt nye (under 20 år), skjønt flere 

bestemmelser er videreføringer av eldre regler. I tillegg til relevante lovtekster har jeg studert 

forarbeidene til eierseksjonsloven av 1997 (Ot.prp. nr. 33 1995-96, Innst. O. nr. 57 1996-

1997) og borettslagsloven av 2003 (NOU 2000: 17, Ot.prp. nr. 30 2002-2003, Innst. O. nr. 82 

2002-2003). I 2009-2010 ble det utgitt etterarbeider til borettslagsloven, i forbindelse med en 
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endringslov. Her har jeg studert Prop. 115 L (2009-2010) og Innst. 326 L (2009-2010), men 

ikke utvalgsrapporten som lå til grunn for proposisjonen (NOU 2009: 17), fordi rapporten i 

liten grad var rettet mot sentrale deler av mitt arbeid.  

 

I august 2014 ble det framlagt en utvalgsrapport om revisjon av eierseksjonsloven (NOU 

2014: 6). Rapporten var fram til medio desember 2014 ute på alminnelig høring i henhold til 

Statens utredningsinstruks kapittel 5 (Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2007), og i 

skrivende stund behandles den av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som ledd i 

forberedelsene til en lovproposisjon. Utvalget foreslår endringer/presiseringer av vedlike-

holdsansvaret. Dels fordi min problemstilling i begrenset grad omfattes av forslagene, dels 

fordi dokumentet ennå befinner seg på forslagsstadiet, har jeg ikke funnet det hensiktsmessig 

å gå dypt inn i stoffet, men det berøres i et par sammenhenger. 

 

Rettspraksis om felleskostnader og kostnadsdeling er langt fra ubetydelig men heller ikke 

veldig omfattende, og det er få høyesterettsdommer. Jeg har lest 35-40 dommer, inkludert 6 

dommer fra Høyesterett og to kjennelser fra underrettene. Etter min oppfatning hadde 25-30 

av disse dommene tilstrekkelig relevans og nytte til at jeg studerte dem med grundighet. I 

oppgavens domsregister er ført opp de av dommene som jeg har henvist til i teksten. 

 

Lovregisteret omfatter lovene som det er henvist til i oppgavens tekst, med unntak av tre gam-

le lover som opptrer i teksten kun som historiske knagger. Som konvensjoner i teksten indike-

rer ASL, BRL og ESL de gjeldende lovene henholdsvis for aksjeselskap, borettslag og eier-

seksjonssameier. Jeg har også benyttet to forskrifter om borettslag, to franske boliglover samt 

en fransk forskrift om eierboliger. 

 

1.7.2 Empiri 

Jeg har gjennomgått årsregnskap for fire boligselskap, for å kartlegge de viktigste kostnadsar-

tene. Disse boligselskapene er oppgitt i vedlagte register «Dokument fra boligselskap». Jeg 

har lest vedtekter for 30-40 boligselskap, på jakt etter bestemmelser om kostnadsdeling. Jeg 

har i mitt arbeid henvist til to av disse vedtektskildene, også oppført i registeret «Dokument 

fra boligselskap». 
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Jeg har gjennomført en intervjuundersøkelse blant boligbyggelag, for å få innsikt i hvilke for-

delingsprinsipp som er mest utbredt samt lagenes erfaringer med fordelingsregler basert på 

disse prinsippene. 14 boligbyggelag ble kontaktet, og jeg fikk respons fra 11 av dem. 

 

For øvrig kan de leste dommene betraktes som empiriske data, da de ut over sin rettskilde-

funksjon også tjener som illustrerende eksempler.   

 

1.8 Kapitteloversikt 

Kapittel 2 er en kortfattet historisk framstilling av boligselskapenes opprinnelse og lovregule-

ringen av slike selskap; jeg oppgir også sentrale bestemmelser om kostnadsdeling i eldre rett. 

Kapittel 3 gir en innføring i økonomisk kostnadsteori samt en oversikt over de viktigste kost-

nadsarter i boligselskap. Dette kapitlet utgjør den første søylen i mitt analytiske rammeverk. 

Kapittel 4 omhandler ulike juridiske perspektiv på felleskostnader i boligselskap. Felleskost-

nadsterminologien – herunder skillet mellom felleskostnad og særkostnad – drøftes; vedlike-

holdskostnader kommenteres særskilt; reglene for fastsettelse av nivået på felleskostnadene 

beskrives summarisk. I tillegg til å sammenfatte grunnleggende juridiske perspektiv på kost-

nadsdeling, utgjør kapittel 4 sammen med vedlegg 3 i grove trekk den andre søylen i mitt ana-

lytiske rammeverk. Den prinsipielle beskrivelsen av kjernen i rammeverket – den tredje søy-

len
2
, med utformingen av et reguleringsregime – redegjøres for i kapittel 5 hva angår kost-

nadsfordeling generelt (i et statisk perspektiv) og i avsnittene 9.1-9.2 hva angår dynamisk 

kostnadsfordeling spesielt. Kapitlene 6-8 omhandler beskrivelser og analyser av rettsreglene 

vedrørende den initiale fastsettelsen av fordelingsregler (statisk kostnadsfordelingsrett), med 

fokus på ulike former for fordelingsnøkler og fordelingsprinsipper. Kapittel 6 er viet det jeg 

kaller generalnøkler for kostnadsdeling, dvs. nøkler som anvendes på felleskostnaden i sin 

helhet eller på mange kostnadsarter samtidig. Kapittel 7 omhandler spesifikke fordelingsnøk-

ler, dvs. nøkler tilpasset konkrete kostnadsarter. I kapittel 8 tas opp prinsippene om fordeling 

etter nytte og forbruk. I kapittel 9 behandler jeg dynamisk kostnadsfordelingsrett. Den viktigs-

te domsanalysen, som angår Rt-2013-1508, er lagt til kapittel 9, siden både nytteprinsippet og 

dynamisk kostnadsdeling står sentralt i dommen. Kapittel 10 er av rettspolitisk karakter; der 

presenteres noen kritiske blikk på regelverket, bl.a. med utgangspunkt i økonomisk teori, 

                                                 

2
  Søylene fire og fem i rammeverket er integrert i de ulike kapitlene f.o.m. kapittel 4. 
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komparativ rett og metodikk for lovevaluering. I kapittel 11 trekker jeg konklusjoner og peker 

på interessante forskningsspørsmål til senere oppfølging. 
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2 Et historisk perspektiv på boligselskapenes 

framvekst, boligselskapslovgivningen og 

prinsippene for fordeling av felleskostnader 

 

2.1 Generelt om utviklingen av boligselskapene og 

boligselskapslovgivningen i Norge – borettslag og 

boligaksjeselskap3 

I 1851 gikk starten i Norge for «boligfilantropiske tiltak», med etablering av en form for bo-

ligselskap der formålet var boligbygging på et sosialt grunnlag. Disse selskapene var fjerne 

forløpere til de ordinære boligselskapene, slik vi kjenner dem i dag. Et betydelig skritt videre 

ble tatt under og rett etter første verdenskrig, da de første kooperative boligselskapene ble 

stiftet. Det var også på denne tiden at boligaksjeselskapene kom til, i hovedsak i noen av de 

største byene, etter at Norge i 1910 hadde fått sin første lov om aksjeselskap. Stor kraft i etab-

leringen av boligselskap fikk man først på 1930-tallet, da boligsamvirket fant sin form gjen-

nom boligbyggelagsmodellen, der boligbyggelag står for oppføring og forvaltning av en bo-

ligmasse tilhørende et kooperativt selskap kalt borettslag. 

 

Aksjeloven av 1910 – med senere aksjelover i 1957, 1976 og sist i 1997 – var den første loven 

som direkte regulerte boligselskap (men altså bare boligaksjeselskapene). Aksjeloven regule-

rer imidlertid primært generelle selskapsrettslige forhold og har ikke vært spesielt tilpasset 

virksomheten i boligselskap. Den markante ekspansjonen av boligbygging i kooperativ regi 

etter andre verdenskrig gjorde at behovet for en særskilt borettslagslovgivning meldte seg.
4
 I 

1960 vedtok Stortinget den første borettslagsloven, samtidig med en lov om boligbyggelag. 

Nye lover om borettslag og boligbyggelag ble vedtatt i 2003, med ikrafttredelse i 2005. 

 

                                                 

3
  Avsnittet bygger på en rekke kilder. Den viktigste er NBBL (1998), især s. 191-196. 

4
  Aksjeloven av 1957 § 4 nr. 2 slo fast at loven ikke fikk anvendelse på borettslag. Marthinussen (1960) s. 9-

21 redegjør nærmere for forholdet mellom dagjeldende aksjeselskapslov og andre selskapsformer, herunder 

borettslag. 
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Etter innføringen av borettslagsloven av 1960 ble det påbudt å benytte borettslagsformen for 

nye «rene» boligselskap, mens det fortsatt var mulig å anvende aksjeselskapsformen for eksis-

terende («gamle») boligselskap og ved stiftelse av nye kombinerte selskap med boliger og 

næringslokaler. Ved lovendring i 1983 ble det igjen tillatt å stifte rene boligaksjeselskap, men 

bare i forbindelse med oppføring av nye boliger (ikke ved omgjøring av selskapsform for en 

eksisterende boligmasse). I borettslagsloven av 2003 § 1-4(1) ble det bestemt at aksjesel-

skapsformen ikke lenger skal kunne benyttes ved etablering av boligselskap. Boligaksjesel-

skap stiftet før lovens ikrafttredelse har imidlertid fått beholde sin selskapsform. Forbudet mot 

nye boligaksjeselskap gjelder både rene og kombinerte boligselskap, fordi det avgjørende er 

hvorvidt selskapet reelt sett har et formål om å skaffe eierne bolig. Det vil imidlertid kunne 

eksistere gråsoner, fordi det fortsatt vil være mulig å velge aksjeselskapsformen for nærings-

eiendommer der også utleieboliger inngår (Ot.prp. nr. 30 2002-2003, s. 208).  

 

2.2 Eierseksjonssameienes opprinnelse og lovgivningen for 

eierseksjonssameier5 

Eierseksjonssameiene har som juridisk konstruksjon sin opprinnelse i det tradisjonelle og al-

minnelige tingsrettslige sameiet. Utover på 1900-tallet ble det ganske vanlig å oppføre mindre 

bygg i sameie, især tomanns- og firemannsboliger. Etter hvert ble sameiemodellen brukt også 

ved oppføring av større boligbygg. Sameieloven (Lov 18. juni 1965 nr. 6) fikk derfor i en tid 

anvendelse for større boligsameier. For å sikre en bedre oversikt over eierskapet og heftelse-

ne, opprettet byskriveren i Oslo fra 1960-tallet særskilte grunnboksblad (en «seksjon») for 

hver sameiepart. Utviklingen ledet fram til en ny lovgivning. Etter en midlertidig lovregule-

ring fra 1976 med visse restriksjoner på bruk av boligsameieformen, ble en lov om eierseks-

joner vedtatt og satt i kraft i 1983. Nye boligsameier med seksjonerte bruksenheter måtte stif-

tes i henhold til denne loven, men noen unntaks- og overgangsregler ble gjort gjeldende for 

eksisterende boligsameier. 1983-loven ble erstattet av eierseksjonsloven av 1997, med ikraft-

tredelse fra 1998.  

 

                                                 

5
  Se Ot.prp. nr. 33 (1995-96) s. 7 og Stadheim (2009) s. 32-33.  
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2.3 Utviklingstrekk ved lovreguleringen av kostnadsdelingen i 

boligselskapene 

Opp gjennom årene synes det å ha vært en varierende praksis for hvordan kostnadene forbun-

det med driften av boligselskapene ble fordelt mellom eierne. Aksjelovene inneholdt ingen 

direkte regulering av kostnadsdelingen i boligaksjeselskap. Med hjemmel i borettslagsloven 

av 1960 § 1(1) tredje punktum ble de enkelte eiernes forpliktelser for betaling til inndekking 

av felleskostnadene i boligaksjeselskapet fram til 2005 regulert gjennom eiernes husleie til 

selskapet, i henhold til bestemmelser borettslagsloven kapittel 6 (se især § 34), jf. Lov 26 

mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler, og før den tid husleieloven av 1939. For borettslag gjaldt 

tilsvarende. I tillegg til at eiernes innbetalinger til borettslaget skulle hjemles i husleiekontrak-

ter, var det i 1960-loven en bestemmelse om at størrelsen på «den antatte årsleien» for «de 

forskjellige boligtyper» skulle reguleres i bygge- og finansieringsplanen for laget (§ 25 tredje 

punktum). Fordelingsnøkkelen ble da fastsatt i samsvar med de opprinnelig innbyrdes års-

leier. Men hvordan de relative eller absolutte årsleier skulle beregnes, framgikk altså ikke av 

loven.  

 

Ved innføringen av eierseksjonsloven av 1983 ble det fastsatt i § 13 at felleskostnadene skulle 

fordeles enten etter brøkene for oppdeling av eiendommen, kalt sameiebrøkene (i henhold til 

lovens § 5), eller etter andre regler fastsatt i vedtektene. Paragraf 13(2) åpnet dessuten for at 

bruksenheter som påfører sameiet særskilt store kostnader, kunne pålegges å «bære en større 

del av utgiftene enn det sameiebrøken tilsier.» 

 

Eierseksjonsloven av 1997 videreførte delvis eldre rett for kostnadsdeling, men inneholdt 

også flere endringer. Bestemmelsene om kostnadsdeling i 1997-loven presenteres og drøftes i 

senere kapitler, men jeg understreker her tre viktige endringer fra 1983-loven, nemlig at det 

ble færre restriksjoner på utformingen av sameiebrøken (se § 6(8)), at det ble innført en be-

stemmelse om at en eier på visse vilkår kan forlange en kostnad fordelt etter et brukskriterium 

(§ 23(1)), samt at det ble innført et mindretallsvern (§ 32), med forbud mot urimelige «forde-

ler» (og dermed urimelige kostnadsfordelinger). 

 

Lovgiver har gjennom en årrekke ønsket generelt større likhet i lovbestemmelsene for de ulike 

kategoriene av boligselskap. Hva angår kostnadsfordeling, har det vært et mål å tilpasse bo-

rettslagene og boligaksjeselskapene omtrent til standarden satt for eierseksjonssameier. Dette 
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ga seg utslag i at borettslagsloven av 2003 avskaffet (med virkning fra 2005) ordningen med 

husleiekontrakter, både for borettslag og boligaksjeselskap. Felleskostnadsbegrepet ble da 

innført, og i BRL § 5-19 ble det gitt noen deklaratoriske (men ikke altfor presise) bestemmel-

ser om fastsettelse av fordelingen av felleskostnadene mellom eierne. I tillegg ble det, som for 

eierseksjonssameier, innført en regel om fordeling etter brukskriterier (§ 5-19(1) tredje 

punktum) samt en regel om mindretallsvern (BRL §§ 7-13 og 8-15; tilsvarende bestemmelse i 

aksjeloven er §§ 5-21 og 6-28), som kan komme til anvendelse bl.a. ved fordeling av felles-

kostnader. En lovendring i 2010 tilføyde en regel om fordelingsnøkkelen for fellesgjeld i nye 

borettslag, og for nedbetalingen av denne gjeld (BRL § 2-15 første punktum). For ytterligere 

detaljer om disse reglene henvises til senere kapitler i avhandlingen. 

 

Som hovedregel har tidligere etablerte fordelingsregler for boligselskapene ikke blitt endret 

som følge av innføringen av nye lover; opprinnelige fordelingsregler har blitt videreført. Spe-

sielt nevnes at for borettslag og boligaksjeselskap som eksisterte ved 2003-lovens ikrafttredel-

se, har utgangspunktet vært en videreføring av fordelingsnøklene som gjaldt under husleie-

ordningen. 

 

2.4 De vanligste prinsippene for kostnadsdeling før innføringen 

av de någjeldende lovbestemmelser 

Jeg foretar ingen nøyaktig kartlegging av de historiske rettsreglene for kostnadsdeling, og jeg 

begrenser redegjørelsen til å påpeke hva som tradisjonelt synes å ha vært framtredende grunn-

prinsipp i kostnadsfordelingen i boligselskap. Fra gammelt av har det vært en betydelig flek-

sibilitet i hvordan felleskostnader eller «husleie» har vært fordelt mellom eierne, skjønt en 

viss bransjepraksis må ha bidratt til noe standardisering. Etter mitt syn er det tre forhold som 

– iallfall fra 1960-tallet – karakteriserte boligselskapenes kostnadsdeling, og som i større eller 

mindre grad ble videreført i dagens lovgivning. For det første skulle det svært mye til, for at 

en fastsatt fordeling senere kunne bli endret. Det selskapsrettslige likhetsprinsippet slo her 

inn, dvs. at samtlige eiere skal stå likt overfor plikter som de har påtatt seg. For det andre ble 

bruks- og forbrukskriterier anvendt i svært begrenset grad (ofte brukes begrepene nytteprin-

sippet og forbruksprinsippet, se Hagen, Lilleholt, Wyller 2008 s. 213 og Lilleholt, Wyller, 

Aagenæs 2006 s. 480; se også kapittel 8 i denne avhandling). Med andre ord, en eier som 

gjorde hyppig bruk av en tjeneste eller en installasjon, bidro som regel ikke med en høyere 

andel av felleskostnaden enn en eier som i minimal grad benyttet seg av tjenes-
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ten/installasjonen. For det tredje var det ingen tradisjon for å benytte flere/mange fordelings-

nøkler, knyttet til ulike typer av kostnader. Det vanlige var å definere én fordelingsnøkkel og 

anvende denne på alle kostnadsartene, selv om det av og til ble gjort unntak for noen veldig få 

kostnadsarter. 

 

Gitt den generelle fordelingsnøkkelens sentrale posisjon kan det være av særskilt interesse å 

ha innsikt i hvilke fordelingsprinsipp som opp gjennom årene faktisk har vært mest benyttet i 

utformingen av slike nøkler. I den juridiske litteraturen har jeg funnet bare spredte og ikke 

særlig presise opplysninger om dette. Men mitt klare inntrykk er at prinsippene og de konkre-

te reglene for fordeling av felleskostnader har vært av ganske ymse format fra gammelt av. 

Jeg vil dessuten tro at den sterke fleksibiliteten som fins i dagens lovbestemmelser, hva angår 

boligselskapenes utforming av regler om kostnadsfordeling (se spesielt kapitlene 6-7), langt 

på vei reflekterer fraværet av en fast praksis på dette rettsområdet. 

 

I Stadheim (2000) s. 82 – en lærebok skrevet før borettslagsloven av 2003 – står det at  

«Husleien i borettslag og boligaksjeselskaper fastsettes etter antall andeler og størrelsen av 

bruksenheten.» En kunne diskutere presisjonsnivået på opplysningene som her er gitt, men de 

indikerer at det tradisjonelt har vært vanlig å ta hensyn til boligenes innbyrdes areal, når for-

delingsnøkkel for felleskostnadene (husleien) har vært fastsatt. Dette stemmer godt overens 

med annen tilgjengelig informasjon, som Wyller, Lilleholt, Aagenæs (2006) s. 483 og Eek, 

Stormfelt, Lauridsen (2009) s. 163. I en del tilfeller var fordelingsbrøken for borettslag og 

boligaksjeselskap koplet til andelene av byggeprosjektets totale kroneverdi som ble tillagt de 

forskjellige bruksenhetene. For borettslag fulgte dette av bygge- og finansieringsplanen, som 

lå til grunn for oppføringen av borettslaget, og som ble gjort gjeldende for kostnadsdelingen 

også i lagets driftsfase. Verdiprinsippet for kostnadsdeling synes i noen tilfeller å ha blitt ut-

formet som en variant av prinsippet om arealbasert fordeling, ved at det først ble foretatt en 

verdifordeling etter areal, og at verdiene deretter ble justert sjablongmessig etter beliggenhet 

eller liknende (f.eks. etter etasje).  

 

Fordeling etter areal og verdi har tilsvarende vært utbredt og trolig enda mer dominerende i 

seksjonssameier. Eierseksjonsloven av 1983 § 13(1), jf. § 5 nr. 4 hadde bestemmelser som 

innsatte hovedregelen om sameiebrøken som fordelingsnøkkel, og dermed en kostnadsdeling 

basert på enhetenes areal eller relative verdier, som var lovens to alternative prinsipper for 
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utforming av sameiebrøken. For ytterligere lesning henviser jeg til Ot.prp. nr. 33 (1995-96) s. 

30-31, 60. 
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3 Generell kostnadsteori og kostnadsarter i 

boligselskap 

 

Kapitlet gir en innføring i økonomiske kostnadsbegreper og grunnleggende samfunnsøkono-

misk kostnadsteori. Videre presenteres de viktigste varer og tjenester som inngår i et moderne 

boligkonsum, samt de vanligste kostnadsartene i et boligselskap.   

 

3.1 Kostnader i økonomisk teori 

Avsnittet omhandler grunnleggende kostnadsteori, slik denne framstår i økonomisk litteratur 

(Généreux 2004, kap. 4; Hoel og Moene 1993; Hwang 2008, kap. 6 og 8; Ringstad 2004, kap. 

4; Østre 1993, kap. 2.2, 3.7 og 4). Begrep og sammenhenger fra økonomisk kostnadsteori gir 

bakgrunnskunnskap og kan representere nyttige redskap i analysen av rettsregler, så vel nor-

mativt som ved konsekvensanalyser. 

 

3.1.1 Kostnad – utgift – utbetaling  

I standard økonomisk produksjonsteori henviser kostnad til ressursbruk, dvs. kroneverdien av 

de innsatsfaktorer som anvendes for å produsere et gitt produkt i en gitt mengde. En utgift 

henviser til en anskaffelse, dvs. kroneverdien av varene/tjenestene som leverandøren fakture-

rer kjøperen. Utbetaling er pengetransaksjonen fra kjøper til selger, og mer generelt fra debi-

tor til kreditor (for eksempel ved avdragsbetaling). 

 

Et enkelt eksempel kan illustrere forskjellen i begrepene. 15. november år t får et boligselskap 

levert 5.000 liter fyringsolje. Leveransen betales kontant for 50 % av innkjøpsbeløpet og med 

60 dagers kreditt for det resterende beløp, altså i januar år t+1. Fyringsoljen forbrukes i sin 

helhet i t+1. I dette eksemplet påløper utgiften i år t (da er oljen levert og anskaffelsesverdien 

registrert i regnskapet), betalingen foretas dels i t og dels i t+1, og ressursbruken (kostnaden) 

realiseres i t+1. 

 

3.1.2 Variable og faste kostnader – avskrivninger  

Noen kostnader er variable, dvs. endres når produksjonsnivå endres. Andre kostnader er faste, 

dvs. er konstante selv når produksjonen går opp eller ned. Tidshorisonten har betydning for 
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hvorvidt kostnader er variable eller faste. Alle kostnader vil kunne betraktes som variable, 

dersom tidshorisonten er svært lang. Men på kort sikt – typisk innenfor rammen av et år – vil 

det nesten alltid være en rekke faste kostnader. Blant annet kostnadene til bygg og installasjo-

ner med en gitt kapasitet påvirkes ikke av moderate variasjoner i produksjonsvolumet. Andre 

eksempler på faste kostnader er kontrakter som man ikke raskt har mulighet til å tre ut av, 

eksempelvis leiekontrakter og arbeidskontrakter. 

 

Ressursbruken tidfestes til året/perioden da den finner sted. Enkelte former for ressursbruk 

skjer ved at bygg og installasjoner (anlegg, tyngre utstyr etc.) slites eller brytes ned gradvis 

over flere perioder, eller eldes funksjonelt, og da vil ressursbruken bli stipulert ved avskriv-

ninger. Ideelt skal de årlige regnskapsmessige avskrivningene reflektere ressursbruk i form av 

faktisk verditap for de installasjoner som avskrivningen gjelder. 

 

3.1.3 Gjennomsnittskostnad og grensekostnad  

Gjennomsnittlig produksjonskostnad for et produkt er forholdet mellom totalkostnaden C og 

produktmengden x (f.eks. antall produserte enheter): 

 

Gjennomsnittskostnad = C/x 

 

Grensekostnaden (også kalt marginalkostnaden) er forholdet mellom kostnadsendring og end-

ring i produktmengde, forutsatt en marginal endring i produktmengden. Den pedagogiske 

definisjonen av grensekostnad er tilleggskostnaden ved en økning i produksjonen med én en-

het. Endring i produksjon og kostnad markeres med symbolet ∆. Vi får dermed:  

 

Grensekostnad = ∆C/∆x  (for ∆x svært liten) 

 

Ved økt produksjon faller gjennomsnittskostnaden så lenge grensekostnaden er lavere enn 

gjennomsnittskostnaden, mens gjennomsnittskostnaden øker når grensekostnaden er høyere 

enn gjennomsnittskostnaden. 

 

3.1.4 Bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske kostnader  

Bedriftsøkonomiske kostnader er kroneverdien av ressursene (innsatsfaktorene) som en virk-

somhet (eksempelvis et boligselskap) anvender i sin produksjon. Samfunnsøkonomiske kost-
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nader omfatter – i tillegg til de bedriftsøkonomiske – verdien av ressursbruk, ressursødeleg-

gelser og ulike ulemper/tap påført samfunnet, som ikke inngår i produsentens bedriftsøkono-

miske kalkyler, og som de ansvarlige for produksjonen heller ikke tar hensyn til (i hvert fall 

ikke fullt ut). Et klassisk eksempel på en samfunnsøkonomisk kostnad er verdien av ulem-

per/tap som en bedrift gjennom forurensende virksomhet påfører mennesker og andre virk-

somheter i omegnen. 

 

3.1.5 Individuelle og kollektive goder 

Formålet med en produksjon er å skape produkter. Driften av et boligselskap kan tolkes som 

en produksjon av ulike goder til fordel for eierne og beboerne (oppvarming, vanntilførsel, 

rengjøring av fellesareal, belysning av uteareal, beregning av likningsopplysninger til skatte-

myndighetene, etc.). Godets «natur» er avgjørende for forståelsen av produksjons- og kost-

nadsforholdene i en virksomhet. Godet betegnes som rent individuelt, dersom forbruket til en 

person umuliggjør at andre personer samtidig kan forbruke det samme godet. Klassiske ek-

sempler er epler og hjerteoperasjoner – hvis jeg spiser eplet, vil ingen andre kunne gjøre det; 

hvis jeg får en hjerteoperasjon, vil ingen andre kunne få denne operasjonen samtidig. Godet 

betegnes som rent kollektivt, dersom forbruket til en person overhodet ikke er til hinder for at 

andre personer samtidig kan forbruke det samme godet. Det klassiske eksemplet er fyrlykter – 

at én båtfører benytter seg av fyrlykten, hindrer ingen andre båtførere i området i å dra nytte 

av signalene fra den samme lykt samtidig. 

 

For de fleste kollektive goder fins begrensninger i kapasitet, som opptakskapasitet (f.eks. an-

tall plasser) og/eller rekkevidde (geografisk nedslagsfelt). Det er begrenset hvor mange perso-

ner som samtidig kan få plass i en heis; og gatebelysningen foran en bygård i Oslo gir ingen 

effekt i Halden. Tilgangen til visse kollektive goder reguleres ved et distribusjonssystem (be-

talingssystem) eller attribusjonssystem (tildeling etter behov, medlemskap, rettigheter). F.eks. 

vil kun de som betaler leie, gis tilgang til visse biloppstillingsplasser. Disse eksemplene med 

kapasitetsbegrensninger viser at det fins goder som har karakter av å være «mellomformer» 

mellom rene individuelle og rene kollektive goder. Forskjellige goder har altså ulike grader av 

«kollektivitet». Et eple har ingen kollektivitet, en heis har en begrenset kollektivitet, mens en 

fjernsynssending har en særdeles høy grad av kollektivitet. 
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3.1.6 Stordrift i produksjonen – storforbruksfordeler – kostnadsstruktur 

Produksjonsformen (produksjonsprosessen) og godets natur (herunder graden av kollektivitet) 

er avgjørende for produksjonskostnadene.
6
 Dess større grad av kollektivitet i konsumet, dess 

mindre er produksjonsbehovet, fordi flere brukere helt eller delvis vil kunne konsumere godet 

samtidig. Vi sier at kollektivitet i konsumet skaper storforbruksfordeler, dvs. at det er kost-

nadsmessige fordeler ved at flere kan dekke sitt forbruk samtidig. 

 

Hva angår produksjonsprosessen, vil det noen ganger være slik at gjennomsnittskostnaden 

øker, når produksjonsvolumet går opp. Det er da forbundet kostnadsmessige ulemper ved å 

produsere i større skala, og vi sier at det foreligger stordriftsulemper. Tilsvarende er det stor-

driftsfordeler, når gjennomsnittskostnaden går ned ved en økning i volumet. I et boligselskap 

vil egenskapene ved lagets drift (produksjon) samt egenskaper ved beboernes konsum be-

stemme kostnadsstrukturen til selskapet. 

 

3.1.7 Optimal produksjon – effektiv drift 

Hvordan man definerer og identifiserer et optimalt produksjonsnivå, kan gi opphav til komp-

liserte teoretiske og empiriske utledninger, og vil også være kontekstavhengig. På det mest 

grunnleggende plan kan sies at en produksjon er kostnadsmessig optimal (kostnadene betrak-

tet isolert), når gjennomsnittskostnaden er så lav som overhodet mulig. Og driften er effektiv, 

når kostnadene er så lave som mulig for et gitt produksjonsnivå. Trekker man også inn gevins-

tene ved produksjonen, vil det optimale produksjonsnivået være der hvor samlet nettogevinst 

(differansen mellom gevinster og kostnader) er maksimal. Ved et for lavt (underoptimalt) 

produksjonsnivå vil en økning i volumet gi en tilleggsgevinst som er større enn tilleggskost-

naden. Er produksjonsvolumet for høyt, vil lavere produksjon gi en reduksjon i gevinstene 

som er mindre enn reduksjonen i kostnadene. Generelt vil optimal produksjon svare til en 

situasjon med effektiv drift. Disse resonnementene er gyldige uavhengig av om perspektivet er 

samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk.   

 

3.2 Boligkonsum 

Boligkonsumet i dets mest snevre forstand vil være bruken av en bygningskropp, der beboer-

ne søker ly, oppholder seg, lager mat, vasker seg, sover, reproduserer seg, avholder familiære 

                                                 

6
  Innkjøpspriser og andre kontraktsvilkår går jeg ikke inn på. 
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seremonier, lagrer gjenstander osv. I tillegg til den bygningsmessige kroppen inngår i bolig-

konsumet en rekke funksjoner eller goder (installasjoner, tjenester) som direkte er knyttet til 

boligen og bruken av den. Følgende boligrelaterte produkter anser jeg for å være framtreden-

de i boligkonsumet i vår tid: 

 Bygningskropp med planløsning (organisering av rom og fellesareal) 

 Bygningsmessige innredninger (skap, kjøkkenbenk, romdører, veggfliser, gulvparkett 

mv.) 

 Belysning 

 Oppvarming 

 Tilførsel av kaldt og varmt vann 

 Tilførsel av strøm til elektriske apparater 

 Renhold og rydding av fellesareal (inne og ute, inkludert feiing, snømåking mv.) 

 Beskyttelse mot støy og trafikk 

 Solavskjerming 

 Forsikringstjenester 

 Forretningsførsel (koordinere innkjøp, betalinger, kostnadsfordeling mv.; vedlikeholde 

og formidle data for eiere, styret og myndigheter, i forbindelse med bl.a. økonomisty-

ring, beskatning og boligtransaksjoner) 

 Interne sikkerhetssystemer (brann, innbrudd/tyveri, førstehjelp, lynavledning mv.) 

 Interne transporttjenester (heis, trapper) 

 Kommunikasjonssystemer (ringeklokke, telefoni, kabel-TV mv.) 

 Utendørs oppholds- og rekreasjonsareal (herunder grøntareal og lekeplasser) 

 Innendørs og utendørs areal til hensettelse og lagring av biler, sykler, barnevogner mv. 

 Installasjoner/systemer for evakuering av søppel og avløpsavfall 

 

Denne listen, som bygger på mine egne observasjoner, er ikke uttømmende. Alle oppgitte 

funksjoner/goder er heller ikke relevante for enhver bolig; for noen boliger medfølger f.eks. 

ikke garasje eller tilgang til uteareal. 
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3.3 Kostnadsarter i boligselskap 

 

3.3.1 Bolig- og borelaterte kostnader 

Godene (produktene) nevnt i avsnitt 3.2 genererer kostnader for dem som eier og bruker boli-

gen. Kostnadene er forbundet med innsatsfaktorene som trengs, for at godene skal stilles til 

rådighet og bli driftet. For eksempel vil oppvarming kreve brensel, bruk av lekeplassen vil 

kreve innkjøp og montering av lekeapparater, renhold vil kreve renholdsutstyr, såpeprodukter 

og arbeidskraft, og søppelevakuering vil kreve søppelbeholdere/søppelskur samt en avhen-

tingstjeneste.  

 

I et boligselskap vil visse bokostnader måtte belastes direkte den enkelte eier/bruker. Det 

gjelder f.eks. vedlikehold/utskifting av gulvbelegg (som parkett) i egen stue. Andre kostnader 

vil bli belastet boligselskapet, som i neste omgang enten viderefakturerer eierne deres respek-

tive andeler av et konkret anskaffelsesbeløp, eller skaffer «generell» inndekking fra eierne 

gjennom et driftssystem som løpende fakturerer dem i henhold til periodens (årets) budsjett 

for selskapet brutt ned etter brøker for innbyrdes fordeling mellom eierne. I avsnitt 4.1 kom-

mer jeg tilbake til den rettslige forankringen for skillet mellom kostnader som den enkelte eier 

selv må stå direkte ansvarlig for og kostnader som belastes eierne indirekte via selskapet. 

 

3.3.2 De vanligste kostnadsarter i boligselskap 

Kurante og viktige kostnadsarter som normalt belastes et boligselskap, og som vi finner igjen 

i selskapenes resultatregnskap, står oppført under:  

 Avskrivninger 

 Teknisk drift og vedlikehold 

 Energi/fyring 

 Kommunale avgifter 

 Kabelanlegg for kommunikasjonstjenester 

 Lønnskostnader 

 Honorar til eksterne tjenesteytere 

 Diverse personalkostnader 

 Driftsmateriell 

 Utstyr 

 Forsikringer 
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 Kontingenter 

 Leiekostnader 

 Eiendomsskatt 

 Renter og andre finanskostnader 

 

De aller fleste kostnadene er direkte avledet av selve det boligrelaterte konsumet, mens visse 

kostnader kan sies å følge av at boligselskapet skal virke som en eierorganisasjon.  

 

Oversikten over kostnadsarter er ikke uttømmende. Den bygger på årsregnskap fra to boretts-

lag, et boligaksjeselskap og et eierseksjonssameie samt Kommunal- og regionaldepartemen-

tets forskrift av 31.03.2011 om hvilke kostnader som skal inn i et borettslags driftsbudsjett. I 

vedlegg 2 spesifiserer jeg nærmere hva som dekkes av de ulike kostnadsartene. Regelverket 

for hvordan kostnadene skal grupperes og ellers handteres regnskapsmessig, kommer jeg ikke 

inn på. Det vises til regnskapsloven (lov 17 juli 1998 nr. 56) og bokføringsloven (lov 19 no-

vember 2004 nr. 73), med tilhørende forskrifter, herunder Finansdepartementets forskrift av 

30.06.2005 om årsregnskap og årsberetning for borettslag. En prinsipiell presentasjon av 

regnskapsreglene for borettslag og en (etter mitt syn) ikke altfor overbevisende diskusjon av 

disse, fins i Monsen (2010). 
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4 Felleskostnader i boligselskap – juridiske 

perspektiv 

 

I dette kapitlet gjennomgås noen regler og rettslige spørsmål som ikke utgjør kjernen i 

problematikken om selve fordelingen av felleskostnadene, men som er grunnleggende for 

rettsområdet felleskostnader og nært knyttet til kostnadsdelingen. Det dreier seg om skillet 

mellom felleskostnader og særkostnader, bestemmelsene om vedlikeholdsplikter samt reglene 

for hvordan de totale felleskostnadene fastsettes. 

 

4.1 Felleskostnadsterminologi og skillet mellom felleskostnad 

og særkostnad 

 

4.1.1 Felleskostnadsterminologi 

I avsnitt 1.2 ga jeg to definisjoner av felleskostnad:  

 Kroneverdien av selskapets totale ressursbruk i løpet av perioden (et år). 

 Samlet innbetalt beløp fra eierne til selskapet i løpet av perioden. 

 

I praksis er det sjelden konformitet (verdimessig samsvar) mellom de to størrelsene. Den førs-

te definisjonen refererer til en faktisk kostnad, mens den andre definisjonen refererer til et 

innbetalingsregime, som oftest basert på en akontoordning. 

 

Terminologien på området kan variere. For eksempel kaller Stadheim (2009) s. 207 fellesut-

gifter «det krav som rettes mot eierne», mens felleskostnader er boligselskapets utgifter «som 

danner grunnlaget for utligning av fellesutgifter». I denne oppgaven anvendes felleskostnad 

nesten uten unntak, og det vil gå fram av sammenhengen om det dreier seg om selskapets 

kostnad eller eierens kostnad. Blant annet vil det fordelte beløp – som tilordnes den enkelte 

eier – i en del sammenhenger benevnes andel felleskostnad.  

 

En litt større utfordring kan ligge i bruken av «felleskostnad» i entallsform og flertallsform.  

Entallsformen vil i noen sammenhenger bety kostnaden for en bestemt kostnadsart. Tilsva-

rende vil en flertallsform kunne referere ikke bare til summen av alle kostnadene men også til 
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ulike (utvalgte) kostnadsarter. Begrepsbruken her – både min egen og andres – er utvilsomt 

litt flytende, men den burde ikke skape markante uklarheter.  

 

4.1.2 Felleskostnad kontra særkostnad 

I motsetning til felleskostnad er særkostnad ikke et begrep i eierseksjonsloven eller boretts-

lagsloven. Skillet mellom felleskostnad og særkostnad er imidlertid innarbeidet i den juridiske 

litteraturen, og det har i en viss utstrekning fått anvendelse i rettspraksis.  

 

En tilnærming til særkostnadsbegrepet oppnås – slik det gjøres i Hagen, Lilleholt, Wyller 

(2008) s. 213 – ved å ta utgangspunkt i eierseksjonsloven § 23(1), der felleskostnad defineres 

negativt som «kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet». 

Motsetningsvis blir da særkostnad en kostnad direkte knyttet til en konkret bruksenhet. En 

tilsvarende definisjon kan ikke uten videre utledes av teksten i borettslagsloven § 5-19. 

 

Veranda er et klassisk eksempel på grensen mellom en særkostnad og en felleskostnad, slik 

denne grensen fastsettes rettslig, basert på bestemmelsene om vedlikeholdsansvar. Det har en 

rekke ganger vært hevdet at verandavedlikehold utgjør en særkostnad, fordi en veranda brukes 

eksklusivt av eieren, på lik linje med de innvendige areal i bruksenheten. Argumentet har vært 

særlig framhevet i boligselskap der noen av eierne ikke disponerer veranda. Rettslig status på 

området tilsier imidlertid en annen grensedragning. Det synes nå å være sikker rett at med 

mindre vedtekter, avtaler eller spesielle omstendigheter skulle tilsi noe annet, vil de innvendi-

ge flater på verandaen utgjøre et særkostnadsansvar, mens selve verandakonstruksjonen og de 

ytre deler vil være et felleskostnadsansvar. Fra rettspraksis viser jeg til LB-1997-02529, der 

det presiseres at indre bruksareal utgjør balkongens funksjon for eieren, mens ytre deler er 

integrert i bygningskroppen og derfor er fellesskapets vedlikeholdsansvar. Et annet tilfelle, 

der det var vannlekkasje fra en takterrasse, og som illustrerer grensen mellom seksjonseiers 

bruksareal og boligselskapets fellesareal, er LB-2011-149396. 

 

Det kan være vanskelig å foreta en klar grensedragning mellom felleskostnad og særkostnad 

på et prinsipielt grunnlag, da særkostnad har en upresis rettslig forankring, og begrepet heller 

ikke gjenfinnes i standard økonomisk kostnadsteori. Hva som regnskapsmessig utgjør felles-

kostnader, varierer dessuten avhengig av hvordan et boligselskap formaliserer kostnadsansva-

ret mellom selskapet og eierne enkeltvis. Det vil derfor oppstå situasjoner der en kostnad er 
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identifiserbar på bruksenhetsnivå og teknisk sett utgjør en særkostnad, men der kostnaden 

likevel rettslig inngår i felleskostnaden. Jeg definerer som kollektivisert særkostnad en kost-

nad der ressursbruken faktisk er knyttet til en bruksenhet eller dens eier/husholdning, og der 

denne kostnaden teknisk sett kan tilordnes den enkelte bruksenhet, men der boligselskapet 

likevel besørger finansiering gjennom eiernes innbetalinger i samsvar med selskapets regler 

for fordeling av felleskostnader.  

 

Særkostnadskategoriene ovenfor kan illustreres ved at et boligselskap forestår innkjøp og in-

stallering av (like) ytterdører til alle bruksenhetene. Teknisk sett har vi utvilsomt å gjøre med 

en særkostnad. Men dørkostnadene behandles formelt som særkostnader, bare dersom eierne 

belastes direkte og med identiske beløp tilsvarende gjennomsnittskostnaden for innkjøp og 

installasjon. Dersom inndekking skjer gjennom en generell fordelingsnøkkel for felleskostna-

der, står vi overfor en kollektivisert særkostnad. Kostnaden kunne ha vært fakturert som en 

særkostnad, men boligselskapet velger en annen løsning.  

 

En annen interessant problemstilling angår eksistensen og avgrensningen av hva jeg skal kalle 

«gruppesærkostnader», eller «gruppefelleskostnader». Dette er kostnader kan tilordnes nær-

mere definerte eiere som en særkostnad, når man betrakter eierne samlet som en gruppe i for-

hold til øvrige eiere som overhodet ikke er berørt av tiltaket, men der tiltaket for eiergruppen 

som er berørt, har egenskap av en felleskostnad. Litt upresist definerer jeg en «gruppefelles-

kostnad» som en kostnad med felleskostnadenes tekniske egenskaper for de eiere som er be-

rørt, men med særkostnadenes egenskaper, når man betrakter berørte og uberørte som to sepa-

rate grupper. 

 

At skillet mellom felleskostnad og særkostnad ikke alltid er et rent produksjons- eller kost-

nadsteknisk spørsmål, men også avhenger av organisatoriske og formelle forhold, ser vi ved 

kostnadsartene eiendomsskatt og kommunale vann- og kloakkavgifter. Her kan nemlig den 

juridiske eierformen (ansvarsformen) spille inn, jf. Wyller (2009) s. 135 og 492. I borettslag 

og boligaksjeselskap vil slike kostnader alltid være felleskostnader, fordi det er selskapet (eier 

av eiendommen) som belastes. I eierseksjonssameier avhenger den formelle kostnadsformen 

av lokal kommunal praksis for skatteileggelse/fakturering. Noen kommuner utlikner skatten 

eller avgiften på eiendommen under ett, og da er det en felleskostnad. Andre kommuner utlik-

ner på de enkelte seksjoner, og da tar kostnaden form av en særkostnad. 



30 

 

 

I RG-2013-151 kom Borgarting lagmannsrett fram til at vannavgift var en særkostnad, i et 

seksjonssameie der alt lå til rette for å måle vannforbruket individuelt for hver eier. Etter at 

Oslo kommune hadde varslet om et uvanlig høyt vannforbruk i et sameie, var det blitt instal-

lert en vannmåler, men kun for den ene seksjonen som man antok hadde et særskilt høyt for-

bruk. Retten påpekte at det var en kollektivisert form for særkostnad: «Retten vil bemerke at 

det her dreier seg om en såkalt særkostnad som i realiteten kunne vært fakturert den enkelte 

seksjon. Dette er en type kostnad som etter sin art er en individuell utgift som kan måles. Oslo 

kommune fakturerer imidlertid hele sameiet under ett.» 

 

Eksemplet ovenfor illustrerer så vel skillet mellom særkostnad og felleskostnad (vannforbruk 

kan måles individuelt) som betydningen av formelle/organisatoriske forhold (jf. fakturerings-

rutinen fra leverandør/offentlig myndighet). I henhold til fundamentale produksjonstekniske 

forhold og den økonomiske produksjonsteori er dette likevel ikke et godt eksempel på en ty-

pisk særkostnad. «Vannkostnaden» er nemlig ikke en ren særkostnad men består av to hoved-

komponenter, knyttet henholdsvis til tilførselssystemet og til selve vannet. Det er kun vannet 

som kan individualiseres. Tilførselssystemet må derimot være kollektivt i et boligselskap; det 

kan ikke individualiseres. Kostnadene ved vann har altså sitt opphav delvis i infrastrukturen 

og delvis i vannet. Vannkostnaden framstår som en ren særkostnad, dersom faktureringskrite-

riet utelukkende baseres på variabel kostnad (proporsjonalt med vannforbruket). Men reelt 

sett ligger en vesentlig del av kostnaden i den kollektive installasjonen som transporterer van-

net, og denne komponenten kan betraktes som en ren felleskostnad (bortsett fra de siste mete-

re med rør inn til og inne i de enkelte bruksenhetene). 

 

4.2 Spesielt om vedlikeholdskostnader 

Vedlikehold er innkjøp og arbeid innrettet mot å opprettholde bygningenes, installasjonenes 

og utearealenes kvalitet og tekniske standard, så vel funksjonelt som sikkerhetsmessig, og 

som regel også verdimessig og estetisk. For vedlikeholdskostnader gir lovverket betydelig 

veiledning i hvordan man rettslig trekker en grense mellom felleskostnad og særkostnad. For 

borettslag og boligaksjeselskap står de sentrale bestemmelsene i BRL § 5-12 (andelseierens 

vedlikeholdsplikt) og § 5-17 (boligselskapets vedlikeholdsplikt). Det grunnleggende prinsip-

pet for fordelingen av vedlikeholdet mellom boligselskapet og eierne er at det defineres en 

lovbestemt norm for hvilket vedlikehold de respektive partene skal stå for, men at boligselsk-
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apet i vedtektene kan så vel utfylle som fravike lovens norm. Det synes opplagt at en kostnad 

som belastes boligselskapet i henhold til selskapets vedlikeholdsansvar, formelt blir å regne 

som en felleskostnad, mens en kostnad som påløper en eier i henhold til eierens vedlikeholds-

ansvar formelt blir å regne som en særkostnad. 

 

Eierseksjonsloven har i § 20 en langt mer rudimentær vedlikeholdsbestemmelse enn reglene i 

borettslagsloven. Forarbeidene til borettslagsloven utgjør imidlertid på dette punkt et etterar-

beid til eierseksjonsloven. I NOU 2000: 17 s. 134 oppgis nemlig i kommentarene til paragra-

fen om andelseiernes vedlikeholdsansvar at «Etter utkastet skal råderetten vere den same over 

ein burettslagsbustad som ein bustadseksjon», og dette legges til grunn i Ot.prp. nr. 30 (2002-

2003) s. 275. Her står vi overfor en slags gjensidig «speiling» av regelverkene – at vedlike-

holdsansvaret i borettslag skal tilsvare ansvaret i eierseksjoner, må samtidig bety at de relativt 

grundige reglene for vedlikeholdsansvar i borettslag i hvert fall som et utgangspunkt må gjel-

de også i eierseksjonssameier. Jeg viser dessuten til Stadheim (2009) s. 242, som skriver at 

«reglene om vedlikeholdsplikt er like i alle boligselskaper.» Endelig nevnes at et offentlig 

utvalg i sin rapport fra august 2014 har foreslått å erstatte eierseksjonslovens vedlikeholdsbe-

stemmelser med nye regler, i stor grad etter mønster fra tilsvarende regler i borettslagsloven 

(NOU 2014: 6 s. 106-108).  

 

Det fins en del rettspraksis om fastsettelse av vedlikeholdsansvar og skillet felleskost-

nad/særkostnad. Et eksempel er LB-2007-184469. I et sameie med 33 firemannsboliger og en 

opprinnelig likedeling av fellesutgiftene ble etter hvert en rekke av leilighetene utvidet ved 

tilbygg. Påbyggingen ble bekostet av den enkelte eier. Senere vedlikehold av den nye byg-

ningsmassen ble ordnet gjennom en tilslutningsbestemmelse i vedtektene, på den måten at 

sameiet overtok ansvaret for utvendig vedlikehold også av påbygd areal, forutsatt at eieren av 

påbygget aksepterte å betale et felleskostnadstillegg i samsvar med påbyggets areal (ansvars-

overføringen ble gjort gjeldende fra tidspunktet da eieren ga sin tilslutning til å bære sin andel 

felleskostnader forhøyet med arealtillegget). Kjernen i konflikten, som angikk vedtektenes 

gyldighet, skal jeg ikke redegjøre for, men saken viser at det i gitte tilfeller kan finnes sær-

kostnader for vedlikehold også for utvendig bygningsmasse, at slike særkostnader etter om-

stendighetene vil kunne kollektiviseres, og at lovbestemmelsene muliggjør en rekke tilpas-

ninger gjennom boligselskapenes vedtekter og eventuelt gjennom avtaler mellom selskap og 

eiere. I det aktuelle sameiet kunne en kollektivisering oppnås frivillig, etter tilslutning/avtale 
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enkeltvis med eierne (forankret i vedtektene). Eksemplet viser at skillet særkost-

nad/felleskostnad kan variere formelt ikke bare mellom ulike boligselskap med lik teknisk-

økonomisk kostnadsstruktur, men også mellom ulike eiere/boliger innenfor ett og samme sel-

skap. Det som rettslig sett framstår som særkostnader for noen, kan være felleskostnader for 

andre. 

 

Jeg viser også til Rt-2013-1508, som jeg har analysert med grundighet i avsnitt 9.5. 

 

4.3 Fastsettelse av felleskostnaden og dens fordeling 

 

4.3.1 Innledning 

Jeg ser nå bort fra særkostnader og tar i betraktning kun felleskostnader. Boligselskapet må ta 

to typer av beslutninger, for det første å fastsette nivået på selskapets kostnader (og i videre 

forstand nivået på ressursbruk og produksjon), og for det andre å fastsette fordelingen av disse 

kostnadene innbyrdes mellom selskapets eiere. Det er grunn til å tro at det fins sammenhenger 

mellom fordelingsreglene og vedtatt totalkostnad, dvs. at totalkostnadens størrelse vil kunne 

avhenge av hvordan belastningen fordeles mellom eierne. Dette perspektivet er svært kom-

plekst; jeg ser bort fra det i fortsettelsen, skjønt jeg drøfter det kort i avsnitt 10.3.1. Dermed 

innrettes min tilnærming slik at fastsettelse av kostnadsnivået og fastsettelse av kostnadsfor-

delingen hver kan ses isolert, som to uavhengige prosesser, med to forskjellige former for 

«beslutningslogikk» og prosessuelle regler. Kostnadsfordeling utgjør en strukturell dimen-

sjon; fordelingsreglene fastsettes initialt en gang for alle og skal opprettholdes på lang sikt 

(med begrensete muligheter for revisjon av bestemmelsene). Kostnadsnivåfastsettelsen er 

derimot løpende. Kostnadsnivået vil måtte vurderes i forbindelse med ethvert større innkjøps-

prosjekt, og ellers rutinemessig en gang i året, i forbindelse med utarbeidelsen av budsjett for 

etterfølgende år. I perioder uten større investeringer vil kostnadsnivået (utgiftsnivået) vanlig-

vis endre seg lite over en periode på to-tre år. 

 

Når selskapets felleskostnader er fastsatt, er det styret som fastsetter (i praksis forretningsfører 

som beregner) hvor stor andel av totalkostnaden de enkelte eiere skal betale, jf. ESL § 23(3) 

første punktum og BRL § 5-19(3). Dette gjøres ved å splitte opp totalbeløp i samsvar med den 

eller de gjeldende fordelingsnøkler. 
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Problemstillinger og rettsregler vedrørende fordelingens regulering blir grundig drøftet i ka-

pitlene 5-10. Hva angår fastsettelse av kostnadsnivået, gir jeg en meget kortfattet redegjørelse 

i avsnitt 4.3.2. En rudimentær økonomisk modellformulering av boligselskapets «fastsettel-

sesprogram» fins i vedlegg 3; denne modellen bidrar til en god systematikk og gir en klarere 

pedagogisk ramme rundt fastsettelsen av felleskostnader. 

 

4.3.2 Bestemmelser om fastsettelse av felleskostnaden som skal fordeles 

Rettslig er felleskostnadsfastsettelse nært knyttet til kompetanseregler (beslutningsmyndighet) 

og prosedyreregler. Jeg begrenser meg i hovedsak til å se på organkompetansen. 

 

Fastsettelse av felleskostnaden kan betraktes fra to ståsted. Det ene er fastsettelsen av ressurs-

bruk og av innkjøpene som denne ressursbruken medfører. Det andre ståstedet er fastsettelsen 

av finansieringen av ressursbruken. 

 

Enhver beslutning om fastsettelse av ressursbruk og finansiering kan i prinsippet treffes av 

øverste myndighetsorgan, som er generalforsamlingen i borettslag (BRL § 7-1) og boligaksje-

selskap (ASL § 5-1(1)), og sameiermøtet i eierseksjonssameier (ESL § 29). Øverste myndig-

hetsorgan skal normalt ta stilling til hvilket nivå på tjenester og ressursbruk som skal gjelde 

for selskapet. Alle boligaksjeselskap, borettslag og seksjonssameier skal ha et styre (ASL § 6-

1(1), BRL § 8-1, ESL § 38), og dette treffer i praksis de fleste beslutninger om operasjonalise-

ring av ressursbruk og konkrete innkjøp. Styrets oppgaver og myndighet innen ressursbruk, 

innkjøp og finansiering – og dermed avgrensningen mot generalforsamlingens domene – kan 

fastsettes i vedtektene. For tilfeller hvor dette ikke er gjort (og det synes faktisk å være nor-

malsituasjonen), er rekkevidden av styrets kompetanse definert av rammene gitt i loven samt 

av lovtolkningen, bransjepraksis og den etablerte sedvane i det enkelte selskap. Som Stadheim 

(2009) s. 98 skriver, er det i praksis «bare fantasien som setter grenser for hvilke oppgaver et 

styre i et boligselskap kan utføre eller pålegges å utføre.» 

 

For eierseksjonssameier kan det utledes av ESL §§ 20(2), 30, 40 og 44 (sett under ett) at lo-

ven i realiteten (om enn ikke alltid uttrykkelig) skiller mellom på den ene siden hva vi kan 

kalle alminnelige og løpende drifts- og forvaltningsoppgaver (herunder vedlikehold, teknisk 

forvaltning, regnskapsførsel, administrasjon), og på den andre siden tiltak som innebærer ve-

sentlige endringer sammenliknet med eksisterende drift, eventuelt tiltak av uvanlig karakter. 
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Dette betyr at reguleringen av ressursbruk og innkjøp i hvert fall som hovedregel skal følge to 

ulike kompetansemessige og prosessuelle spor, avhengig av om en søker å ivareta «alminne-

lig/løpende drift» eller å gjennomføre «endringer av vesentlig eller uvanlig karakter». På bak-

grunn av dette skillet kan slås fast følgende to beslutningsregimer som framstår som det nor-

male utgangspunktet henholdsvis for «driftssporet» og «endringssporet»: 

1. Ressursbruk og innkjøp relatert til alminnelig/løpende drift fastsettes enten av samei-

ermøtet «med vanlig flertall av de avgitte stemmer» (§ 30(1)) eller – som oftest – av 

styret (§ 31).    

2. Tiltak og kostnader av vesentlig eller uvanlig karakter må besluttes av sameiermøtet 

med to tredelers flertall, jf. § 30(2). 

 

Noenlunde tilsvarende regler gjelder for borettslag og boligaksjeselskap. I BRL § 8-8 står at 

«Styret skal leie verksemda i laget» og «kan ta alle avgjerder som ikkje i lov eller vedtekter er 

lagde til andre organ.» Ifølge ASL § 6-12(1)-(2) skal «Forvaltningen av selskapet høre[r] un-

der styret», og «Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter.» Fordi ak-

sjeloven er tilpasset selskap med forretningsvirksomhet, besitter styret en noe større beslut-

ningsmyndighet i boligaksjeselskap enn i sameier og borettslag (Stadheim 2009, s. 99). 

 

I tillegg til å være gyldighetsvilkår for vedtak vil lovkrav til stemmeflertall på generalforsam-

lingen også angå arbeids- og ansvarsdelingen mellom selskapsorganene, da styret som hoved-

regel vil kunne fatte vedtak i saker som på en generalforsamling kun krever alminnelig flertall 

(med mindre vedtekter eller selskapets sedvanlige praksis tilsier noe annet). Lovbestemmelser 

som setter krav til kvalifisert flertall ved vedtak i generalforsamling/sameiermøte er i BRL §§ 

3-2(2)-(3), 3-3(2), 5-24(1)-(2), 7-11(3), 8-9, 8-10(2), 8-11, 10-2(2), 10-7(3), 11-1(1), 14-2 nr. 

3; og i ESL §§ 28(2), 30(2), 41(3) (ikke alle disse bestemmelsene har direkte relevans for res-

sursbruk/felleskostnader). 

 

Hva angår det andre ståstedet for fastsettelsen av felleskostnaden i et boligselskap – finansie-

ringen av ressursbruken/innkjøpene – kan en i prinsippet skille mellom tre ulike finansierings-

former. Den viktigste formen er eiernes periodiske (månedlige) innbetalinger. Denne er avle-

det først og fremst av vedtatt nivå på ressursbruk men også av andre forpliktelser, især gjelds-

forpliktelser, herunder endringer i rentenivå. For svært mange boligselskap synes likviditets-

behovene på relativt kort sikt å være styrende for eiernes innbetalinger. De to andre finansie-
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ringsformene er låneopptak fra bank/finansinstitusjon og ekstraordinære kapitalinnbetalinger 

fra eierne. Innenfor rammen av denne avhandlingen er det ikke plass til å se nærmere på disse 

spørsmålene om finansieringsformer. Dog er noen hovedmomenter i bestemmelsene om til-

leggskapital og låneopptak redegjort for i vedlegg 4.  



36 

 

 

5 Fastsettelse av det initiale reguleringsregimet 

(statisk kostnadsdeling i boligselskap) 

 

I dette kapitlet tar jeg for meg fastsettelsesregimer og reguleringsregimer, dvs. de prosessuelle 

og materielle regler for utformingen av konkrete fordelingsnøkler. Jeg gir også en redegjørel-

se for ulike former for fordelingsnøkler. 

 

5.1 Fastsettelsesregimer 

Med fastsettelsesregime mener jeg de prosessuelle rettsregler for hvordan man går fram, for å 

fastsette felleskostnadenes fordeling i et gitt boligselskap. 

 

5.1.1 Rettslige fastsettelsesregimer 

To alternative fastsettelsesregimer eksisterer. Det første regimet går ut på at stifterne eksplisitt 

regulerer fordelingen i stiftelsesdokumentet, f.eks. i vedtekts form. En variant av dette, som 

jeg har oppfattet er relativt lite benyttet i nyere tid, er at reglene for eiernes kostnadsdeling 

ikke fastsettes på selve stiftelsesmøtet, men vedtektsfestes på en etterfølgende generalforsam-

ling. Det andre fastsettelsesregimet gjøres gjeldende når det ikke foreligger en (gyldig) stiftel-

ses-/vedtektsregulering. Sistnevnte regime går ut på å fordele felleskostnaden på bruksenhete-

ne i samsvar med lovreglene. Ved stiftelsen gjelder nemlig som rettslig utgangspunkt for 

kostnadsfordelingsfastsettelsen at de opprinnelige eierne kan fastsette fordelingsregler og for-

delingsnøkler som de måtte ønske (under visse betingelser); men dersom eierne i stiftelsesdo-

kumentet eller vedtektene ikke har avtalt særskilte fordelingsbestemmelser, eller dersom det 

oppstår en kostnad som ikke klart omfattes av vedtatte fordelingsregler i selskapet, vil lovens 

regler gjelde, jf. BRL § 5-19(1), ESL § 23(1)-(2). Loven fungerer dermed som såkalt bak-

grunnsrett. 

 

Det første fastsettelsesregimet skal jeg kalle vedtektsbasert fastsettelsesregime. I borettslag 

må den initiale fastsettelsen innføres enten i vedtektene eller i bygge- og finansieringsplanen, 

som begge er obligatoriske dokument ved stiftelsen, jf. BRL § 2-1(1), § 2-6(1) og (3). I noen 

tilfeller kompletteres boligselskapenes vedtektsbestemmelser med avtaler som inngås mellom 
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selskapet og eierne (eller enkelte eiere) om et særskilt ansvar for visse kostnadsarter, typisk 

visse former for vedlikeholdsansvar. 

 

Det andre regimet gir jeg betegnelsen lovutledet (lovdefinert) fastsettelsesregime. De deklara-

toriske bestemmelsene for kostnadsdeling kommer da til anvendelse, se BRL § 2-6(3) og § 5-

19(1), og for eierseksjonssameier ESL § 23(1). Disse bestemmelsene skal da gjelde, altså får 

en obligatorisk og «automatisk» fastsettelse. Lovreglene om kostnadsdeling gir i hovedsak 

bare uttrykk for prinsipper, og disse gis først et konkret innhold – og anvendes til å utforme 

reguleringsregimet – gjennom utledninger fra stiftelsesdokumentene og eventuelt andre 

grunnlagsdata for selskapet (heftelsesmodell, økonomiske og tekniske tallspesifikasjoner, 

beskrivelser, tegninger). 

 

Bemerk at BRL § 2-15 første punktum utgjør et unntak fra de to nevnte fastsettelsesregimene, 

ved at bestemmelsen er obligatorisk. Endringsloven av 2010 fastsatte at det for borettslag ikke 

skal være mulig å fravike lovens regel for felleskostnader knyttet til bruksenhetens andel av 

den opprinnelige fellesgjeld etablert i bygge- og finansieringsplanen i forbindelse med bolige-

nes oppføring. 

 

5.1.2 Faktiske fastsettelsesregimer uten et gyldig rettslig fundament 

Rent faktisk fins også andre former for fastsettelsesregimer. Det kan være tilfeller der de pro-

sessuelle lovkravene ikke er tilfredsstilt, eller at «noen» – typisk et styre – har implementert 

en fordeling som verken er i samsvar med lov eller vedtekter. Slike reguleringer er ugyldig 

fastsatt og mangler følgelig et rettslig fundament. Enhver eier eller ethvert styremedlem vil da 

kunne forlange at fordelingsreglene endres og blir tilpasset lovbestemmelsene (eller vedtekte-

ne), typisk ved at lovens hovedregel blir anvendt. Ved langvarig passivitet der det klart må 

antas at eierne har akseptert den faktiske fordeling, vil en opprinnelig ugyldig regulering like-

vel kunne være transformert til en gyldig regulering. 

 

5.2 Reguleringsregimer (fordelingsregimer) 

Det regelsettet som gjelder for den materielle kostnadsdelingen i boligselskapet, betegner jeg 

som et reguleringsregime. 

 



38 

 

5.2.1 Reguleringens utforming 

For et gitt boligselskap vil anvendelsen av et kostnadsfastsettelsesregime munne ut i et kon-

kret regelsett for kostnadsdeling. Det regelsettet som gjelder, enten det er fastsatt eksplisitt av 

eierne eller følger direkte av loven, kan betegnes som et reguleringsregime eller fordelingsre-

gime. Kjernen i reguleringsregimet vil være definerte fordelingsnøkler og/eller noen forde-

lingsprinsipper beskrevet på en måte som gjør det mulig å effektuere en deling av kostnadene. 

En fordelingsnøkkel vil vanligvis forstås som en samling av brøker eller prosentvise andeler, 

der de enkelte brøkene/prosentandelene definerer hvor stor andel av samlet felleskostnadsbe-

løp som tilordnes hver og en av bruksenhetene. Summen av brøkene er lik 1, eller summen av 

prosentandelene er lik 100 %. 

 

Boliger med vedtektsbaserte fastsettelsesregimer vil kunne ha meget ulikeartete regelsett, med 

en mer eller mindre detaljert kostnadsregulering, avhengig av hva eierne beslutter. Beskrivel-

ser av fordelingsprinsippene kan dessuten være mer eller mindre presise. Et eksempel på en 

ikke altfor presis delingsregel vil være «kostnadene til fellesvaskeri skal fordeles etter den 

bruken som eierne gjør av vaskeriet». I dette tilfellet må eierne (eller styret) i neste omgang 

finne en rimelig måte å operasjonalisere denne regelen på. Ulike reguleringsregimer vil uan-

sett gi seg utslag i ulike kategorier av fordelingsnøkler og ulike strukturer (prosentandeler) for 

de forskjellige nøklene.  

 

I den materielle rett for kostnadsfordeling i et statisk perspektiv vil det sentrale spørsmålet 

være hvilke rammer og frihetsgrader som gjelder for fordelingsnøklenes utforming, eller sagt 

på en annen måte, hvilke prinsipper som kan (eller skal) legges til grunn for en fordelings-

nøkkel. Spørsmålet behandles med grundighet i kapitlene 6-8. Først redegjøres for noen gene-

relle aspekter ved reguleringsregimer (avsnittene 5.2.2-5.2.3) samt ulike former for forde-

lingsnøkler (avsnitt 5.3). 

 

5.2.2 Reguleringens tilstrekkelighet, fleksibilitet og fravikelighet 

Dersom reguleringsregimet er utformet slik at det omfatter samtlige felleskostnader i boligsel-

skapet, vil reguleringen være fullstendig. Hvis derimot bare utvalgte kostnadsarter omfattes, 

vil regelsettet være ufullstendig. I et boligselskap i ordinær drift må reguleringen være full-

stendig, ellers ville visse kostnader ikke bli dekt, eller inndekkingen bli vilkårlig. Regule-

ringsregimets ufullstendighet vil derfor bare kunne være en midlertidig konstruksjon. I praksis 



39 

 

vil ufullstendighet normalt bli løst ved at man, for de kostnadene som ikke omfattes av ved-

tektene, kompletterer den ufullstendige reguleringen med lovens deklaratoriske hovedregel. 

Alternativt kan det iverksettes en ny vedtektbasert fastsettelsesprosedyre med henblikk på å 

vedta tilleggsregler som kan eliminere ufullstendigheten. 

 

Et inkonsistent reguleringsregime er utilstrekkelig spesifisert. En ny fastsettelsesprosedyre vil 

da måtte iverksettes for å tydeliggjøre og konkretisere reglene. Avhengig av kontekst vil den-

ne fastsettelsen kunne gjøres av eierne (i generalforsamling eller ved individuelt samtykke), 

av styret (etter delegasjon fra eierne) eller av domstolen (ved en konflikt som ikke kan løses 

internt). 

 

Dersom et reguleringsregime tilfredsstiller de to kriteriene om fullstendighet og konsistens, 

vil jeg betrakte reguleringen som tilstrekkelig, så vel i juridisk som i fordelingsteknisk for-

stand. Dette betyr imidlertid ikke at reguleringen nødvendigvis er optimal ut ifra effektivitets- 

eller rettferdighetshensyn. 

 

Et reguleringsregime kan være rigid eller – motsatt – mer eller mindre fleksibelt. Regule-

ringen er rigid når det ikke finnes vedtektsbestemmelser (eller stiftelsesgrunnlag) som tillater 

at fordelingsnøkler/fordelingsregler skal eller kan justeres over tid. Hvis regelsettet derimot 

åpner for at kostnadsfordelingen kan variere over tid, innebærer det at reguleringsregimet har 

bygd inn en form for (potensiell) fleksibilitet i kostnadsdelingen. Poenget med en variabel 

fordeling er at den operasjonaliserte nøkkelen som benyttes for en gitt periode, kan eller skal 

endres («fravikes») i en etterkommende periode, men at selve bestemmelsen og fordelings-

prinsippet ligger fast (fravikes ikke). 

 

5.2.3 De generelle gyldighetsvilkårene for et reguleringsregime for 

felleskostnader 

Enhver fastsatt fordelingsnøkkel eller retningslinje for å beregne en kostnadsdeling vil ikke 

nødvendigvis være gyldig. En bestemmelse kan være fastsatt etter en gyldig prosedyre men 

med ugyldig innhold, eller omvendt. Det kan altså knyttes gyldighetsvilkår både til fastsettel-

sesmåten og til selve reguleringsregimet. Jeg skal likevel bemerke at det etter omstendighete-

ne, først og fremst som følge av konkludent atferd, kan være aktuelt å anse den eksisterende 
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faktiske fordelingsnøkkelen som juridisk bindende, selv om nøkkelen opprinnelig ikke var 

gyldig fastsatt (jeg har imidlertid ikke funnet klare eksempler på dette fra rettspraksis). 

 

I tillegg til de rent prosessuelle vilkår for fastsettelsen (eksempelvis i forbindelse med stiftelse 

av borettslag, jf. borettslagsloven kapittel 2) kan det framsettes to materielle gyldighetsvilkår 

for fordelingsregler/fordelingsnøkler. For det første forutsettes fravær av vilkårlighet, og for 

det andre forutsettes fravær av urimelighet. Oppfyllelse av disse to kravene kan betegnes som 

generelle gyldighetsvilkår, fordi de vil gjelde for alle fordelingsregimer. Slike vilkår er klart 

stilt i underrettspraksis, jf. f.eks. RG-1984-886 (Oslo husleierett) og den klassiske referansen 

RG-1961-182 (Voldgift), der det framgår at når fordelingsreglene ikke er vilkårlig fastsatt, vil 

de materielle krav til reguleringen i utgangspunktet være tilfredsstilt. Høyesterettsdommen i 

Rt-1994-360 (dissens 3-2), redegjort for i avsnitt 6.3.1, gir uttrykk for at urimelige og vilkår-

lige fordelingsnøkler i alminnelighet skal tilsidesettes. Jeg viser også til LB-2012-091182, der 

styret hadde framsatt et krav mot en seksjonseier om etterbetaling av felleskostnader, uten at 

beløpet var sannsynliggjort med et etterprøvbart beregningsgrunnlag. 

 

Etter eksisterende lover må de nevnte gyldighetsvilkårene knyttes til bestemmelsene om 

mindretallsvern, jf. ESL § 32 og BRL §§ 7-13, 8-15, og eventuelt generalklausulen i avtalelo-

ven (Lov 31 mai 1918 nr. 4) § 36. 

 

5.3 Former for fordelingsnøkler 

Tradisjonelt har de fleste boligselskap kun benyttet én fordelingsnøkkel for felleskostnader. 

Men unntakene er mange, og i senere år har det bl.a. blitt vanlig å fordele abonnement for 

kabel-TV og internett med likt beløp på hver bruksenhet. Noen boligselskap har etablert mer 

avanserte fordelingsregimer, der det anvendes flere nøkler – én for hver kostnadskategori som 

boligselskapet har definert og som det er vedtatt skal underkastes en særskilt fordelingsord-

ning. 

 

Fordelingsnøkler for spesifikke arter av felleskostnader kan utarbeides eksempelvis for byg-

ningsforsikring, for heis og for tjenester fra forretningsfører. Som en illustrasjon kan antas 

følgende tre fordelingsprinsipp for de tre nevnte kostnadsartene: bygningsforsikringen forde-

les etter boligenes relative verdi, forretningsførerkostnadene fordeles likt på alle boliger, og 
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heiskostnadene fordeles etter en proporsjonalitetsfaktor, der boligene i de øvre etasjene belas-

tes med en høyere andel enn boligene i de nedre etasjene. 

 

Fordelingsnøkler for bestemte kategorier av felleskostnader skal jeg benevne spesifikke forde-

lingsnøkler. En nøkkel som gjelder generelt for alle kategorier av felleskostnader, eventuelt 

med unntak for visse spesifikt definerte kostnadsarter, skal jeg kalle en generell fordelings-

nøkkel. I boligselskap der man har spesifikke fordelingsnøkler, vil én av nøklene kunne sies å 

være generell. Denne vil omfatte alle kostnadskategoriene hvor det ikke er utformet en spesi-

fikk nøkkel. En annen benevnelse på en generell nøkkel i de reguleringsregimene der det ek-

sisterer også spesifikke nøkler, vil være «residualnøkkelen». Denne benevnelsen er mest pas-

sende i tilfeller der de viktigste kostnadene fordeles etter spesifikke nøkler og resterende kost-

nader utgjør en moderat andel av totalkostnaden. «Restkostnaden» fordeles da residualt etter 

en «generell» nøkkel. 

 

Det finnes eksempler på fordelingsnøkler for kategorier av bruksenheter. Slike nøkler eksiste-

rer typisk i såkalte kombinerte boligselskap – oftest eierseksjonssameier og boligaksjeselskap 

– med boliger og næringslokaler. F.eks. i en bygård kan det eksistere flere fordelingsnøkler, 

hvor det tas høyde for kategoriene butikker, kontorer og boliger. Det er også mulig å kategori-

sere enhetene i et rent boligselskap; eksempler er kategorier etter type bygg (blokk og rekke-

hus, eller nytt bygg og gammelt bygg), kategorier etter etasje, boliger med og uten veranda, 

boliger med og uten hage, boliger med og uten garasje, boliger i bygg med og uten heis. 

 

I enkelte boligselskap skilles det mellom driftsnøkler og investeringsnøkler, som varianter av 

spesifikke fordelingsnøkler. Dette innebærer at for en gitt kostnadsart – typisk heiskostnader – 

vil installasjonskostnadene (ved utskifting eller førstegangsinstallasjon) fordeles etter én nøk-

kel, mens løpende kostnader til heisens drift og vedlikehold (strøm, reparasjon, rengjøring 

mv.) fordeles etter en annen nøkkel. 

 

Borettslagsloven og eierseksjonsloven bruker ikke begrepsapparatet som jeg her har utviklet. 

Innsikt i ulike former for fordelingsnøkler har imidlertid stor verdi både for å analysere retts-

reglene på området og for å videreutvikle lovbestemmelser og vedtekter for fordeling av fel-

leskostnader. Et stykke på vei gjenfinnes de ulike typene av fordelingsnøkler implisitt i lovbe-

stemmelser og forarbeider. Eksempelvis har eierseksjonsloven og borettslagsloven bestem-
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melser om kostnadsdeling basert på «nytte» eller «forbruk». Nytte- og forbruksbaserte forde-

lingsnøkler vil kun gjelde for nærmere definerte kostnadsarter, og sett i relasjon til mitt be-

grepsapparat vil slike nøkler utgjøre en særskilt kategori av spesifikke fordelingsnøkler. 
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6 Rettsreglene om den initiale utformingen av 

generelle fordelingsnøkler 

 

I dette kapitlet redegjøres for rettsreglene om den initiale etableringen av generelle forde-

lingsnøkler, på grunnlag av bestemmelsene i eierseksjonsloven og borettslagsloven med for-

arbeider, samt på grunnlag av rettspraksis. Hovedfokus rettes mot generalnøkkelen, mens be-

stemmelsene for residualnøkler – disse nøklene har i praksis meget liten utbredelse – nevnes 

summarisk. 

 

6.1 Bestemmelser for eierseksjonssameier  

Lovbestemmelsene om eiernes kostnadsdeling er sentrert rundt hovedregelen om sameiebrøk. 

Først redegjøres for lovens materielle bestemmelser om sameiebrøken. Deretter studeres reg-

lene i lys av begrepene generalnøkkel og residualnøkkel. 

 

6.1.1 Sameiebrøken – lovens hovedregel 

Dersom eierne ikke har definert et særskilt reguleringsregime, vil utgangspunktet for kost-

nadsdelingen følge lovens hovedregel om at felleskostnaden blir fordelt på seksjonene/eierne 

etter den såkalte sameiebrøken, jf. ESL § 23(1). Sameiebrøken – eller rettere sagt samlingen 

av sameiebrøkene for de ulike seksjonene – uttrykker hvor stor andel av den felles eiendom 

som tilfaller de enkelte eierne. Brøken uttrykker samtidig eierskapets heftelsesstruktur, dvs. 

forpliktelsene som en eier internt i eierfellesskapet vil måtte bære overfor en tredjeperson som 

fremmer et krav mot sameiet, med mindre eierne har avtalt en annen intern fordeling, se § 24. 

Fordeling etter sameiebrøk er utvilsomt lovens hovedregel, fordi sameiebrøk skal anvendes 

med mindre annen fordeling er vedtektsfestet «med tilslutning fra de sameiere det gjelder», se 

§ 23(2). Jeg viser også til Rt-1994-360, i en sak der vedtektene var uklare med hensyn på for-

delingsregelen, og retten fant at man derfor måtte falle tilbake på hovedregelen.  

 

6.1.2 Utforming av sameiebrøken 

Sameiebrøken fastsettes obligatorisk for hver seksjon, se ESL § 6(8), jf. § 8(2). Eierseksjons-

loven har ingen bestemmelse om hvordan sameiebrøken skal fastsettes. Heller ikke forarbei-

dene gir en presis definisjon av brøken, skjønt det klart framgår av Ot.prp. nr. 33 (1995-96) 
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avsnitt 5.4.6 hva sameiebrøken reflekterer. Det nærmeste man kommer en definisjon, er at 

«Sameiebrøken bør [!] gi uttrykk for den enkelte sameiers økonomiske interesse og deltakelse 

i sameiet» (Ot.prp. nr. 33 1995-96 s. 31; mitt utropstegn og min uthevning). Dokumentet går 

langt i å legge som føring at enten verdiforholdet mellom boligene eller boligenes areal må 

ligge til grunn for brøkene, men noen beregningsmåte oppgis ikke. Som utgangspunkt anses 

at det er «mest nærliggende å fastsette brøken på grunnlag av verdiforholdet mellom sameie-

andelene» (s. 31). Dette begrunnes (s. 31-32) med hva som følger av en samlet vurdering av 

sameiebrøkens ulike funksjoner, herunder ved heftelser overfor tredjemann (§ 24), ved kost-

nads- og inntektsdeling (§ 23), ved prisfastsettelse ved avhending av seksjonene (ikke lovfes-

tet) samt ved oppløsning av boligselskapet (fordeling av verdiene; ikke lovfestet). En konkret 

definisjon av «verdi» eller «verdiforhold» gis imidlertid ikke. Ifølge forarbeidene vil verdi-

forholdet «I de fleste tilfelle (...) stort sett falle sammen med størrelsesforholdet mellom sek-

sjonene» (s. 31). Lovgivers påstand er at areal (antall kvadratmeter) vanligvis vil utgjøre et 

godt beregningsgrunnlag. Likevel vil lovgiver verken lovfeste arealkriteriet eller oppgi en 

definisjon av arealkriteriet, fordi det fins ulike arealbegrep, som bruttoareal og nettoareal, 

samt at det fins mange kategorier av areal som på ulikt vis kan inngå i bruksretten og påvirke 

verdiforholdene (hoveddel, boder, hage, garasjeplass mv.). 

 

Gjennomgangen av lovtekst og forarbeider viser at fleksibiliteten som eierne disponerer ved 

den initiale fastsettelsen av sameiebrøkene, er så betydelig at den kan medføre risiko for vil-

kårlighet i fastsettelsen. Lovproposisjonen har endog en ordlyd som kan skape forvirring om 

hva som menes med en brøk; der står nemlig at det «ikke er (...) nødvendig å lovfeste hvordan 

talloppstillingen av brøken skal være; (…) Det bør [!] likevel kontrolleres at tallangivelsene 

er konsekvente og gir sammenheng» (s. 32; uthevelse og utropstegn er påført av meg).
7
 For-

arbeidene kan likevel sies å angi to fastsettelseskriterier, men av klart skjønnsmessig karakter. 

Det ene kriteriet er at sameiebrøken skal uttrykke økonomisk «interesse og deltakelse», nor-

malt tolket som at eierandelens relative kroneverdi skal reflekteres i brøken i større eller 

mindre grad. Det andre kriteriet er at sameiebrøken ikke må føre til «et klart urimelig resultat» 

(Ot.prp. nr. 33 1995-96, s. 31). Sistnevnte tilsvarer det som jeg i avsnitt 5.2.3 definerte som et 

generelt gyldighetsvilkår for en fordelingsregel. 

                                                 

7
  På grunnlag av ulovfestet rett må forutsettes at matematikkens lover skal respekteres, slik at summen av 

brøkene er lik 1, dvs. at summen av andelene er lik 100 prosent. 
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6.1.3 Sameiebrøken som generalnøkkel og residualnøkkel 

En felleskostnad som verken er fordelt etter nytte/forbruk (se kapittel 8) eller etter andre spe-

sifikke nøkler (se kapittel 7), må fordeles etter en generalnøkkel anvendt generelt på alle ufor-

delte kostnader. Det foreligger da to muligheter. Enten anvendes sameiebrøken, eller så an-

vendes en generalnøkkel som avviker fra sameiebrøken. En avvikende
8
 generalnøkkel forut-

setter et kostnadsfordelingsregime fastsatt i vedtekter. Oppbyggingen av § 23 sammenholdt 

med forarbeidene levner ingen tvil om at i fravær av et slikt regime skal hovedregelen følges 

og sameiebrøken dermed legges til grunn som generell fordelingsnøkkel for den totale felles-

kostnaden i sameiet. 

 

Også i tilfeller der vedtektene har en ufullstendig kostnadsregulering (jf. avsnitt 5.2.2), vil 

sameiebrøken bli anvendt som en residualnøkkel for resterende/ufordelte kostnader. Slike 

tilfeller er ikke direkte regulert i eierseksjonsloven eller omtalt i forarbeidene, men følger lo-

gisk av at hovedregelen må omfatte alle kostnadsarter som ikke eksplisitt er annerledes regu-

lert. Sagt på en annen måte blir konsekvensen av en ufullstendig (vedtektbasert) regulering 

utvilsomt at enhver kostnad der fordelingen ikke er regulert i vedtektene, skal fordeles etter 

sameiebrøken. Her kan jeg igjen vise til Rt-1994-360, der et antatt verdiprinsipp var 

uklart/usikkert, og 1983-lovens hovedregel om arealbasert sameiebrøk som fordelingsnøkkel 

ble gjort gjeldende av domstolen. 

 

At den residuale fordelingsnøkkelen skal settes lik sameiebrøken, er neppe en unntaksfri ho-

vedregel. Betingelsene for å anvende sameiebrøken, må være at sameiebrøken ikke gir urime-

lige utslag for minst én eier, at en eier i henhold til § 23(4) ikke bærer for store kostnader, og 

at det ikke er grunnlag for å fordele etter nytte/forbruk i henhold til § 23(1). Det er ikke tilfel-

dig at jeg her minner om disse betingelsene, fordi sannsynligheten for at sameiebrøken kan gi 

urimelige utslag, er større når residualkostnaden omfatter et fåtall kostnadsarter enn når den 

anvendes på de fleste eller mange kostnadsarter.  

 

                                                 

8
  Avvikende fordelingsnøkkel henviser her hovedsakelig til avvik fra hovedprinsippet. 
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6.1.4 Generalnøkler som avviker fra sameiebrøken 

Som nevnt i avsnitt 6.1.2 er sameiebrøken ment å ivareta ulike hensyn, og brøken har som 

hovedfunksjon å representere seksjonenes heftelsesstruktur og innbyrdes verdiforhold. Gene-

ralnøkkelen har kun relevans i kostnadssammenheng, og dens eneste funksjon er å ivareta en 

fordeling av felleskostnaden mellom eierne. Hensikten med å utvikle en generalnøkkel som 

avviker fra sameiebrøken, vil derfor være å ha en fordelingsnøkkel som reflekterer kostnads-

forholdene i sameiet og ikke eierforholdene, slik sameiebrøken primært skal gjøre. 

 

Å utvikle en god avvikende generalnøkkel kan være teknisk krevende, og normalt vil derfor 

alternativet til å bruke sameiebrøken heller være å bruke spesifikke fordelingsnøkler. Men i 

den grad en avvikende generalnøkkel benyttes, vil fastsettelsen rettslig sett falle inn under 

reguleringsregimet for spesifikke nøkler, som det redegjøres for i kapittel 7. Avvikende gene-

ralnøkler er på samme måte som spesifikke nøkler kompatible med bestemmelsen i § 23(2) 

om vedtektsfastsatte fordelingsregler. 

 

To viktige kommentarer vedrørende avvikende generalnøkler bør understrekes. Den første er 

av teknisk karakter og angår konstruksjonen av en generalnøkkel. En avvikende generalnøk-

kel vil normalt være syntetisk, dvs. at den utgjør en syntese av ulike kostnadskategorier som 

har blitt vektet. Det vil imidlertid ikke nødvendigvis være slik (dette er et teknisk spørsmål, 

som jeg ikke redegjør for). En sameiebrøk derimot vil oftest ikke være syntetisk (som når den 

utelukkende er basert på areal), skjønt den kan være det. 

 

Den andre kommentaren angår den fordelingsmessige effekten av den avvikende generalnøk-

kelen (nøkkelens kvalitet). Hele poenget med å vedtektsfeste en kostnadsfordeling som avvi-

ker fra den fordelingen som sameiebrøken ville ha gitt, er å realisere en riktigst mulig kost-

nadsfordeling, som igjen betyr at resultatet av kostnadsdelingen må bli bedre med den avvi-

kende generalnøkkelen enn med sameiebrøken.
9
 Dersom dette ikke oppnås, bortfaller grunn-

laget for en avvikende nøkkel, ut ifra en ren hensiktsmessighetsbetraktning. 

 

                                                 

9
  «Bedre kostnadsdeling» bør oppstilles som et normativt krav, i tillegg til øvrige vilkår (se kapittel 7), for å 

fastsette en avvikende generalnøkkel. Dette kravet er i utgangspunktet ikke av juridisk karakter. 
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6.1.5 Residualnøkler som avviker fra sameiebrøken  

Avvikende residualnøkler utdypes ikke ytterligere, ut over å presisere at de faller inn under 

bestemmelsen i § 23(2). Det rettslige grunnlaget for å etablere en nøkkel som skal fordele 

«det som står igjen», vil derfor være som for avvikende generalnøkler og spesifikke forde-

lingsnøkler. 

 

6.2 Bestemmelser for borettslag 

I dette avsnittet presenterer jeg lovens hovedbestemmelser for kostnadsdeling, med særlig 

vekt på generalnøkkelen, og jeg drøfter verdiprinsippets fleksibilitet og operasjonalisering ved 

utformingen av generalnøkkelen. Det rettslige grunnlaget for bruk av en residualnøkkel påpe-

kes kort. De alminnelige gyldighetsvilkårene for fordelingsregler/fordelingsnøkler, om fravær 

av vilkårlighet og urimelighet, som gjelder for alle fordelingsregimer, enten det er en hoved-

regel eller en alternativ regel, trekkes ikke ytterligere inn. 

 

6.2.1 De sentrale bestemmelsene om fordeling av felleskostnader i 

borettslag 

I borettslagsloven av 2003 er reguleringen av felleskostnadenes fordeling internt mellom an-

delseierne hjemlet i § 5-19, der første ledd første og tredje punktum samt andre ledd står sen-

tralt i det statiske perspektiv. Av disse bestemmelsene er det § 5-19(1) første punktum som 

spesifikt regulerer generalnøkkelen. Fordelingsnøkkelen for kostnader knyttet til fellesgjeld 

etablert ved stiftelsen skal utledes særskilt av bestemmelsen gitt i BRL § 2-15 første punktum. 

Hva angår første ledd andre punktum, er denne beregnet på en dynamisk kontekst og har kun 

hypotetisk interesse i et statisk perspektiv.  

 

Det viktigste dokumentet blant forarbeidene til borettslagsloven er Ot.prp. nr. 30 (2002-2003), 

især sidene 148-151 (avsnitt 8.7.4), 253-254 (merknader til § 2-6) og 279-280 (merknader til 

§ 5-19). Kommunal- og regionaldepartementet er meget klar på at det følger forslaget til ut-

valget som framla NOU 2000: 17, og de aller fleste kommentarene på sidene 253-254 og 279-

280 i proposisjonen er utdrag (lange sitater) fra utvalgsrapporten.  
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6.2.2 Hovedbestemmelsen om fordeling av felleskostnadene etter en 

generalnøkkel – BRL § 5-19(1) første punktum 

Reguleringen av felleskostnadenes fordeling internt mellom andelseierne skal framgå av bo-

rettslagets stiftelsesdokument. Reguleringsbestemmelsene skal knyttes til det som kalles byg-

ge- og finansieringsplanen, jf. § 2-6(3), der følgende står: «Planen skal vise kva bustad som er 

knytt til kvar andel, og fordelinga av felleskostnadene.» Hvordan denne fordelingen konkret 

skal fastsettes, sier loven nokså lite om, skjønt lovgiver har gitt bestemmelser i § 5-19, der 

hovedregelen står i første ledds første punktum:  

 

Felleskostnadene i laget skal delast mellom andelseigarane ut frå tilhøvet mellom ver-

diene på bustadene eller ut frå andre retningslinjer som går fram av byggje- og finan-

sieringsplanen. 

 

Av første punktum kan vi utlede i hvert fall fem regler som må gjelde: 

1) Fordelingsregimet for felleskostnader består av nøkler («tilhøvet mellom») og/eller 

retningslinjer. 

2) Borettslaget beslutter selv utformingen av fordelingsregimet, innenfor de rammer som 

loven setter for en bygge- og finansieringsplan (jf. § 2-6). 

3) «Normalprinsippet» – hovedregelen – for kostnadsdelingen skal være en generalnøk-

kel basert på boligenes relative verdi. 

4) Bygge- og finansieringsplanen kan alternativt inneholde andre fordelingsregler for 

(spesifikke) felleskostnader.  

5) Dersom stiftelsesdokumentet (bygge- og finansieringsplanen) ikke skulle inneholde 

(gyldige) regler om kostnadsfordelingen, skal en generalnøkkel fastsettes på grunnlag 

av boligenes forholdsmessige verdi.   

 

Reglene 2), 3) og 5) underlegges ytterligere vurderinger i avsnittene 6.2.3-6.2.4, bl.a. i lys av 

forarbeidene, og jeg tar da utgangspunkt i følgende dimensjoner: 

 Beregningsmåten for nøkler basert på verdiprinsippet. 

 Hvor sterkt verdiprinsippet står som hovedregel. 

 Frihetsgradene til borettslaget ved utformingen av kostnadsfordelingsregimet.  

 

Regel 4) omhandles med grundighet i kapitlene 7-8. Hva angår regel 1), skal jeg nøye meg 

med å henvise til NOU 2000: 17 s. 138, der det framgår at bygge-/finansieringsplanen skal 
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inneholde enten konkrete nøkler (et «resultat») eller regler/prinsipper for fordeling av felles-

kostnader. Dersom nøkler blir fastsatt, er det «ikkje nødvendig at planen opplyser om kva 

prinsipp som er fulgt». 

 

6.2.3 Generelt om verdiutmåling 

Etter hovedregelen skal boligenes respektive «verdier» legges til grunn. Hvordan skal «verdi» 

defineres og måles? Ved å begrense oss til den initiale verdien, synes det klart å være to ho-

vedmetoder for måling av den objektive boligverdien. Det er henholdsvis produksjonskostna-

dene og utsalgsprisen (inkludert andel fellesgjeld). Paradoksalt er det ikke alltid nødvendig å 

utmåle objektive verdistørrelser i sammenheng med etableringen av en generalnøkkel basert 

på verdiprinsippet. Det er nemlig tillatt å bruke ulike surrogater for boligverdi, hvilket jeg 

kommet tilbake til i underliggende avsnitt.  

 

6.2.4 Verdiprinsippets posisjon og operasjonalisering, og frihetsgradene 

ved utformingen av generalnøkkelen 

At kostnadsdeling basert på verdiprinsippet må betraktes som lovens hovedregel for boretts-

lag, begrunnes først og fremst med at fordeling etter boligenes verdi i NOU 2000: 17 s. 114 

betegnes som en bakgrunnsregel («utfyllande regel»), som skal brukes dersom bygge- og fi-

nansieringsplanens krav ikke er oppfylt. Dernest er begrunnelsen at loven knapt presiserer et 

alternativ til verdiprinsippet. Riktignok står nytte- og forbruksprinsippene oppført i § 5-19(1) 

tredje punktum, som allerede nevnt, men disse prinsippene skal anvendes mer unntaksvis, og 

bare for «visse» kostnader.  

 

Siden Ot.prp. nr. 30 (2002-2003) s. 148 slår fast at borettslaget i sin bygge- og finansierings-

plan kan velge en fordeling «ut frå andre retningslinjer» enn boligenes relative verdier, er det 

ikke tvilsomt at en rimelig generalnøkkel bygd opp etter et annet prinsipp enn verdiprinsippet, 

vil være gyldig. Men verdiprinsippets posisjon som lovens hovedregel framstår likevel som 

udiskutabel. Det kan imidlertid gjøres unntak fra verdiprinsippet eller øvrige retningslinjer, 

enten hvis samtlige negativt berørte eiere godtar det (§ 5-19(2)), eller hvis det kan vises til at 

«særlige grunner» tilsier en deling etter nytte eller forbruk (§ 5-19(1) tredje punktum). 

 

Neste spørsmål er selve operasjonaliseringen av verdiprinsippet. Borettslagsloven gir ingen 

veiledning om beregningsmåten for nøkler basert på verdiprinsippet, og «det er i og for seg 
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ikkje nødvendig at planen opplyser om kva prinsipp som er følgt» (lovproposisjonen s. 279, 

som siterer NOU 2000: 17 s. 138). Herav følger at verdiprinsippet ikke trenger å være rendyr-

ket. Det kan også etableres boligverdisurrogater, som boligenes størrelse (areal) eller krone-

verdier der de objektive verdiene har blitt justert subjektivt eller sjablongmessig for visse for-

skjeller i egenskaper ved boligen (eksempelvis etasje, tilgang til terrasse, beliggenhet i forhold 

til sol, innsyn, biltrafikk osv.). 

 

Fordi verdiprinsippet kan fravikes, vil en generalnøkkel kunne fastsettes ikke bare etter helt 

andre prinsipper men også som en kombinasjon av verdiprinsippet og ett eller flere andre 

prinsipp. Dette skaper frihetsgrader ved valg av beregningsmåte for generalnøkkelen. I praksis 

synes en hybridisering av fordelingsprinsippet å være vanlig, ved at de relative boligverdier  

eller areal inngår som en av flere vektete komponenter i fordelingsnøkkelen. Ifølge Lilleholt, 

Wyller og Aagenæs (2006) s. 483 praktiserer enkelte boligbyggelag å fordele «en halvpart av 

kostnadene etter boligenes størrelse og den annen likt på hver bolig». Tilsvarende gjelder for 

eierseksjonssameier. I LE-1990-00709 avviste Eidsivating lagmannsrett innsigelser mot en 

fordelingsnøkkel vektet 50%-50% henholdsvis på areal og antall boliger. Innsigelsen bygde 

på sameiets regnskapsdata, som indikerte en langt høyere andel for arealavhengige felleskost-

nader. 

 

En samlet vurdering av frihetsgradene ved utformingen av en generalnøkkel i et borettslag, 

tilsier en meget høy grad av fleksibilitet. Når eierne initialt skal fastsette generalnøkkelen, 

trenger de ikke å anvende verdiprinsippet, eller verdiprinsippet må ikke være rendyrket. 

Dessuten fins ingen klare restriksjoner på operasjonaliseringen av verdiprinsippet, slik at 

f.eks. verdisubstitutter kan anvendes. Et unntak fra denne nesten «maksimale» fleksibiliteten 

kan etter mitt syn være aktuelt i tilfeller der det ikke er vedtatt en gyldig generalnøkkel, og 

boligselskapet i ettertid (ad hoc) må definere en slik nøkkel. I disse situasjonene trekker lov-

teksten og forarbeidene i retning av at kostnadene må fordeles etter verdiprinsippet i snever 

forstand, dvs. at boligenes verdi utmåles etter sedvanlige verdikriterier (salgspriser, produk-

sjonskostnader, forsikringsverdier). 
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6.2.5 Det rettslige grunnlaget for bruk av en residualnøkkel 

En residualnøkkel som inntas i de initiale vedtektene (ved stiftelsen), kommer rettslig sett 

under det vedtektsbaserte fastsettelsesregimet samt reguleringsregimet for spesifikke forde-

lingsnøkler. Se mer om dette i kapittel 7. 

 

6.3 Utdypende om rettspraksis 

 

6.3.1 Rt-1994-360 

I Rt-1994-360 (dissens 3-2) var manglende presisjonsnivå i fordelingsreglene den grunnleg-

gende problemstillingen. Det var knyttet usikkerhet til beregningsgrunnlaget og utregningen 

av fordelingsbrøkene, som det var vanskelig å etterprøve. Ifølge vedtektene skulle drifts- og 

vedlikeholdskostnadene «fordeles etter den fordelingsnøkkel som er oppstillet i oppdelings-

begjæringen». Denne nøkkelen bygde på en kombinasjon av verdiprinsippet og et skjønn om 

en rimelig kostnadsdeling. I eierseksjonsloven av 1983, som var gjeldende for domsbehand-

lingen, var den deklaratoriske hovedregelen for kostnadsdeling bruk av sameiebrøken 

(§13(1)), og den gang skulle sameiebrøken være arealbasert, «med mindre det fastsettes i ved-

tektene at innbyrdes verdi skal legges til grunn» (§ 5(1) punkt 4). Førstevoterende (flertallet) 

understreket at dersom annet enn arealene skal tjene som grunnlag for eierbrøkene, må den 

alternative fastsettelsesmetoden klart framgå av vedtektene, hvis ikke må lovens hovedregel 

følges. Konklusjonen ble da, som uttrykt i dommen, at «Sameiebrøkene (.) skal endres slik at 

fastsettelsen bygger på bruksenhetenes areal» (s. 366). Mindretallet mente at verdiprinsippet 

skulle opprettholdes, men at operasjonaliseringen måtte korrigeres, siden prinsippet var blitt 

feil anvendt. Ifølge andrevoterende burde det foretas «en endring av eierbrøkene slik at de 

gjenspeiler de innbyrdes reelle verdiforhold» (s. 366). 

 

Denne dommen er altså en avgjørelse på hvilken regel eller hvilket fordelingsprinsipp som 

man skal falle tilbake på, dersom den vedtatte eller operasjonaliserte fordelingsnøkkelen ikke 

er gyldig. Spørsmålet som normalt må stilles, er dette: skal lovens hovedregel anvendes, eller 

skal man foreta en korrigert operasjonalisering av det prinsippet som er forsøkt anvendt? Der-

som en fordelingsnøkkel framstår som tilfeldig valgt, eller dersom nøkkelen reflekterer et 

prinsipp som ikke er forankret i stiftelsesgrunnlag/vedtekter, synes det opplagt at hovedrege-

len må anvendes. Hvis derimot fordelingsprinsippet er forankret i vedtektene, er svaret mindre 

opplagt. Men i angjeldende tilfelle kom Høyesterett altså fram til at lovens hovedregel måtte 

følges. Dissensen og det faktum at mindretallets argumenter også har mye for seg, gjør at det 
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nok i visse tilfeller vil være rimelig å falle ned på en justering av fordelingsnøkkelen innenfor 

vedtektsfestet prinsipp. I Rt-1994-360 var rettens flertall og mindretall uenige i grunnlagets 

tilstrekkelighet. I saker der fordelingsprinsippet er operasjonalisert feil på grunn av rene skri-

ve- eller beregningsfeil, ville utfallet ganske sikkert ha blitt et annet. 

 

Etter mitt syn bør resultatets godhet (realhensynsbetraktninger) tillegges meget stor vekt i 

tilfellene forbundet med tvil. Med andre ord, dersom lovens hovedregel skal gå foran et ved-

tektsfestet fordelingsprinsipp som er operasjonalisert feil, bør forutsetningen være at lovens 

hovedregel med sannsynlighet og samlet sett vil gi et rimeligere fordelingsresultat enn hva 

som kan forventes ved en korreksjon av det alternative fordelingsprinsippet. 

 

6.3.2 LE-1990-00709 

Et boligsameie hadde vedtektsfestet en generalnøkkel der den arealbaserte sameiebrøken samt 

likedeling hver ble vektet med 50%. En eier med liten leilighet hevdet at reguleringen slo 

urimelig ut for de med små leiligheter, bl.a. med henvisning til en regnskapsdokumentasjon 

som antydet at de arealavhengige felleskostnadene utgjorde ca. 80% av de totale felleskostna-

dene. Lagmannsretten kom fram til at fordelingsnøkkelen ikke var urimelig. Retten stadfestet 

også at urimelighet ikke kan vurderes på grunnlag av enkeltkomponenter i den totale felles-

kostnaden; ved bruk av en generalnøkkel er det i utgangspunktet resultatet av fordelingen for 

alle kostnader samlet sett som er avgjørende. Retten mente at over en lengre periode ville de 

arealavhengige felleskostnadene neppe utgjøre en så høy andel som 80%. Lagmannsretten 

mente for øvrig at i boligselskap med store ulikheter i leilighetsstørrelse, vil en kombinasjon 

av likedelingsprinsippet og arealprinsippet gi rimeligere resultater enn om man gjorde en ren-

dyrket anvendelse av bare det ene av de to prinsippene. 

 

Dommen understreker to viktige premisser i vurderingen av hvorvidt en generalnøkkel er 

urimelig. For det første må kostnadsfordelingen betraktes i sin helhet; det avgjørende er om 

reguleringen samlet sett gir et urimelig utfall. For det andre er det ikke tilstrekkelig å vurdere 

kostnadene slik disse framgår av regnskapet for ett eller et fåtall år; en må legge til grunn 

hvordan kostnadene for en gitt bruksenhet fordeler seg over tid. 
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6.3.3 Andre dommer 

I LB-2012-091182 underkjente retten en kostnadsfastsettelse i forbindelse med en etterbeta-

ling av felleskostnader, fordi etterbetalingen var vilkårlig fastsatt. Retten savnet en tilstrekke-

lig framstilling av så vel beregningsgrunnlaget som beregningsmetoden for andel felleskost-

nad, og den bemerket følgende: «Etterberegning av for lite betalte kostnader er i utgangspunk-

tet noe som skjer basert på historiske, eksakte tall. I slike tilfeller må grunnlaget for, og be-

regningen av kravet sannsynliggjøres. Dette har ikke skjedd her.» 

 

Av RG-1984-886 (Oslo husleierett) kan utledes at forholdsmessigheten mellom eiernes inn-

byrdes bidrag må framstå som rimelig. For bruksenheter av samme størrelse kan imidlertid 

forskjeller i enhetenes egenskaper og bruksmåter begrunne en differensiering i andel felles-

kostnader; f.eks. i Rt-1991-892 ble det vist til (obiter dictum, s. 896) at ved kostnadsdeling i 

kombinerte sameier var det nokså vanlig å differensiere mellom boliger og næringslokaler.  
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7 Rettsreglene om den initiale utformingen av 

spesifikke fordelingsnøkler 

 

I dette kapitlet redegjøres for rettsreglene om den initiale fastsettelsen av spesifikke forde-

lingsnøkler, på grunnlag av bestemmelsene i eierseksjonsloven og borettslagsloven med for-

arbeider, samt på grunnlag av rettspraksis. 

 

7.1 Bestemmelser for eierseksjonssameier – og eksempler på 

vedtekter 

 

7.1.1 Lovtekst og forarbeider 

Hjemmelen for bruk av spesifikke fordelingsnøkler for felleskostnader er ESL § 23(2), der det 

presiseres at fordelingen kan være «en annen» enn etter sameiebrøk, forbruk eller nytte. Eier-

seksjonsloven gir imidlertid ingen veiledning om hvordan man skal gå fram for å etablere 

spesifikke fordelingsnøkler, eller om hvilke rammer som gjelder for å fastsette slike forde-

linger. Forarbeidene til 1997-loven – jf. Ot.prp. nr. 33 (1995-96) s. 60-62, 112-113 samt Innst. 

O. nr. 57 (1996-1997) avsnitt 5.3 – gir heller ingen vesentlig veiledning til den konkrete ut-

formingen av spesifikke fordelingsnøkler. Imidlertid slås fast at ulike fordelingsprinsipper kan 

anvendes for ulike kostnadsarter (Ot.prp. nr. 33 s. 61), samt at det etter omstendighetene vil 

kunne være «riktig» (og dermed tillatt) å anvende ulike fordelingsnøkler henholdsvis for in-

stallasjonskostnaden og driftskostnaden for en gitt funksjon/tjeneste (s. 62). I lovproposisjo-

nen brukes heis som eksempel. Ut over dette viser forarbeidene i alminnelighet (både for spe-

sifikke og generelle nøkler) til rimelighetsprinsippet. Dette innebærer at en spesifikk forde-

lingsnøkkel ikke må gi urimelige utslag for enkelte eiere. Som det understrekes i Ot.prp. nr. 

33 side 113: «Har sameierne vedtektsfestet en fordeling av felleskostnadene som viser seg å 

være sterkt urimelig, må vedtektsbestemmelsen (avtalen) kunne lempes etter avtaleloven § 

36.» I denne sammenheng må også henvises til generalklausulen om mindretallsvern i ESL § 

32(2) jf. første ledd, som gir beskyttelse mot at sameiere ved bestemmelser i de opprinnelige 

vedtekter kan påføres urimelige ulemper til fordel for andre sameiere. 

 



55 

 

Strengt talt forutsetter verken lov eller forarbeider at det ved stiftelsen må være vedtatt en 

nøkkel for fordelingen, i betydningen brøker eller prosentvise andeler. Men i fravær av en 

forhåndsdefinert matematisk nøkkel må fordelingsprinsippene være presist formulert i vedtek-

tene, slik at det ikke er usikkert eller tvilsomt hvordan fordelingen faktisk vil slå ut for de en-

kelte seksjonene. Etter mitt syn er det tilstrekkelig at de vedtektsfestete delingsprinsippene, ut 

over å være «rimelige», utvetydig kan operasjonaliseres og lede fram til ex ante-fordelinger 

(akonto-estimater) og ex post-fordelinger (regnskapsbaserte fordelinger) som enkelt kan etter-

prøves. Dette kan sies å utgjøre et krav til fordelingsrettslig forutsigbarhet for eierne.  

 

Vi kan konkludere med at fleksibiliteten i fastsettelsen av spesifikke fordelingsnøkler primært 

har sine begrensninger i kostnadsfordelingsrettens generelle gyldighetsvilkår, og at et sameie 

for øvrig har betydelige frihetsgrader ved etableringen av det materielle innholdet i en ved-

tektsregulert fordeling av en spesifikk kostnadsart. Dette gjelder likevel bare som et teoretisk 

utgangspunkt. En nyansering av tolkningen av frihetsgradene er gjort for borettslag i avsnitt 

7.2.4, og jeg henviser til drøftingene der, som vil gjelde tilsvarende for seksjonssameier.  

 

7.1.2 Typer av spesifikke fordelingsnøkler og eksempler på nøkler 

Ifølge Hagen, Lilleholt, Wyller (2008) s. 216 er det vanlig med tre typer av fordelingsnøkler – 

de seksjonsavhengige (basert på antall seksjoner, jf. likedelingsprinsippet), de arealavhengige 

og de verdiavhengige. Som en fjerde type vil jeg tilføye de kategoriavhengige nøkler, altså 

fordeling knyttet til seksjonskategorier (næring kontra bolig, bolig med balkong kontra bolig 

uten balkong, enheter kategorisert etter etasje, osv.). Under følger et par eksempler på regule-

ringsbestemmelser for spesifikke kostnadsarter, hentet fra vedtektene til to sameier. 

 

Eksempel 1 – Sameiet Kurveien 17-19-21, Oslo, vedtekter datert 12.03.2008, punkt 12, andre 

punktum: 

«Abonnementsavgift for kabel-TV fordeles etter antall boligseksjoner».  

 

Eksempel 2 – Sameiet Gyldenløves gate 27, Oslo, vedtekter datert 01.02.2014: 

Punkt 10 – Fyringsanlegg: «Anleggskostnadene fordeles iht. sameiebrøk. Driftskostnadene 

fordeles etter målt forbruk.» 
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Punkt 11 – Heisanlegg: «Felleskostnadene fordeles iht. følgende fordelingsnøkkel: 

Seksjon Fordelingsnøkkel  

 Kapitalkostnad Driftskostnad 

1 0 0 

2 9/100 1/6 

3 9/100 1/6 

4 17/100 1/6 

5 17/100 1/6 

6 29/100 1/6 

7 29/100 1/6 

8 0 0 

» 

 

I eksemplet med kabel-TV er det anvendt et seksjonsavhengig kriterium. I eksemplene med 

fyringsanlegg og heisanlegg skilles det mellom driftskostnader og investeringskostna-

der/kapitalkostnader. Grunnlaget for sameiebrøken framgår ikke av vedtektene, men det vil 

for eldre sameier nesten alltid være arealbasert eller verdibasert. For heiskostnadene er det 

kombinert ulike kriterier; driftskostnadsfordelingen er basert på kategori (etasje) og antall 

seksjoner, mens kapitalkostnadene fordeles kun etter kategori. 

 

I en gjennomgang av vedtekter for 30-40 boligselskap (de fleste sameier), hvorav under halv-

parten hadde en eller annen form for henvisning til felleskostnader, fant jeg ingen klare tilfel-

ler av verdiavhengige spesifikke nøkler, eventuelt med unntak av tilfeller der sameiebrøker 

(forutsatt at disse var verdibaserte) anvendes på spesifikke kostnadsarter. 

 

7.2 Bestemmelser for borettslag 

Avsnittene 7.2.1-7.2.3 omhandler tre av borettslagslovens bestemmelser om spesifikke nøkler 

for kostnadsdeling mellom eierne. Kapittel 8 er viet den fjerde bestemmelsen – om spesifikke 

nøkler basert på nytte eller forbruk. I avsnitt 7.2.4 drøftes borettslagets frihetsgrader ved ut-

forming av spesifikke fordelingsnøkler. 
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7.2.1 Borettslagsloven § 5-19(1) første punktums andre del 

Andre del av § 5-19(1) første punktum, som presiserer at det er tillatt å foreta en kostnadsde-

ling «ut frå andre retningslinjer» enn boligenes relative verdiforhold, må sies å utgjøre hoved-

bestemmelsen for utforming av spesifikke fordelingsnøkler i borettslag. Denne bestemmelsen 

gir en generell hjemmel til å fravike lovens hovedprinsipp drøftet i avsnitt 6.2.2. I henhold til 

Ot.prp. nr. 30 (2002-2003) s. 279, som siterer NOU 2000: 17 s. 138, kan fordelingen bygge på 

«detaljerte reglar, til dømes slik at forsikringspremiar blir fordelte etter verdi, kommunale 

avgifter etter areal, forretningsførarhonorar etter talet på bustader osb. Lova bør ikkje ha 

nærare reglar om dette». Sistnevnte setning understreker at et borettslag selv kan avgjøre 

hvilke kostnadsarter som skal gjøres til gjenstand for spesifikk kostnadsdeling. Sammenholdt 

med forarbeidenes formulering (s. 279 i proposisjonen) om at bygge- og finansieringsplanen 

ikke nødvendigvis må oppgi fordelingsprinsippet som er lagt til grunn, så fremt fordelingsre-

sultatet klart framgår (dvs. nøkkelen er klart definert), synes det opplagt å være et grunnlag 

for å konkludere at det knapt fins noen ramme (restriksjoner) for utformingen av spesifikke 

nøkler, ut over de generelle gyldighetskriteriene. I realiteten vil det likevel i praksis finnes 

visse begrensninger; om dette henviser jeg til mine drøftinger i avsnitt 7.2.4. 

 

7.2.2 Borettslagsloven § 5-19(2) 

Denne lovbestemmelsen har følgende ordlyd: «Med tilslutning frå dei andelseigarane det 

gjeld, kan det fastsetjast ei anna fordeling enn nemnd i første ledd». Det framgår av forarbei-

dene (Ot.prp. nr. 30 2002-2003 s. 280, jf. NOU 2000: 17 s. 138) at bestemmelsen er myntet på 

endringer, eller det som jeg kaller dynamisk kostnadsdeling. Imidlertid er det fullt mulig å gi 

§ 5-19(2) anvendelse også i statisk fordelingsrett. Det vil være tilfelle ved en initial fastsettel-

se av en fordelingsordning i to sekvenser (med en hybrid innretning), dersom en først lager 

den «generelle» regelen for den aktuelle kostnadsarten, og deretter lager en særskilt tilpasning 

for en gitt gruppe av eiere, som aksepterer å innestå for en mer belastende kostnadsdeling enn 

hva den generelle regelen tilsier. 

 

Regelen kan anvendes når visse eiere er villige til å betale et tillegg for sin andel felleskost-

nad, for at borettslaget skal påta seg å framskaffe tjenester/utstyr osv. som de verdsetter sær-

skilt høyt. Eksempelvis vil det i et borettslag bestående både av leilighetsblokker og rekkehus 

kunne vedtas at borettslaget står for stell av plenen for rekkehusenhetene, mot at eierne i rek-

kehusboligene individuelt samtykker i å dele disse felleskostnadene seg imellom, uten bidrag 
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fra eierne i blokkleilighetene, eventuelt at de samtykker i å betale et «plenvedlikeholdstillegg» 

fastsatt sjablongmessig.  

 

Dersom en fordelingsregel hjemlet i § 5-19(2) er inntatt i stiftelsesdokumentet, vil stifterne 

samt eiere som senere trer inn i selskapet ha godtatt den angjeldende bestemmelsen «om ei 

anna fordeling enn nemnd i første ledd». I statisk rett må dette forstås som at fordelingen 

«nemnd i første ledd» ville ha representert fordelingsnøkkelen ved fravær av en hybrid ord-

ning med et kostnadstillegg for den aktuelle boligkategorien. 

 

7.2.3 Borettslagsloven § 2-15 første punktum 

Paragraf 2-15 ble lagt til ved endringsloven av 2010, jf. Prop. 115 L (2009-2010) og Innst. 

326 L (2009-2010). Første punktum har en særskilt bestemmelse om kostnadsfordeling ved 

nedbetaling av fellesgjeld etablert ved stiftelsen. Formålet med og bakgrunnen for å innføre 

denne regelen er gitt i lovproposisjonens kapittel 6, især avsnitt 6.4.3. Fellesgjelden opptatt 

ved etableringen av borettslaget skal fordeles på eierne slik at forholdet mellom fellesgjeld og 

egenkapital er likt for alle lagets andeler. Kapitalkostnadene (rentekostnader mv.) skal tilord-

nes eierne etter samme nøkkel. Kostnadsfordelingen vil dermed være nøyaktig i samsvar med 

den andel av det totale byggekostnadsbeløpet som ble tilordnet den enkelte bruksenhet ved 

stiftelsen. En hovedbegrunnelse for regelen er å skape et enklere risikobilde for eierne og for 

potensielle boligkjøpere (Prop. 115 L s. 38). Regelen er likevel ikke mer original enn at den 

ved nedbetaling av fellesgjeld skaper sammenfall med verdiprinsippet. Og her dreier det seg 

om anvendelse av en objektiv verdi (salgspris), ikke et verdisubstitutt. 

 

Det oppstilles ingen lovregel om fordeling av gjeldskostnader generelt. Regelen i § 2-15 førs-

te punktum er i utgangspunktet ikke bindende for senere låneopptak, foretatt under lagets 

driftsfase. Dette innebærer, som det også blir oppsummert i lovproposisjonen s. 78-79, at den 

aktuelle regelen ikke omfatter låneopptak som ikke er knyttet til bygge- og finansieringspla-

nen. Hva som kan aksepteres av fordelingsnøkler, avgrenses dog av reglene om myndighets-

misbruk, jf. BRL § 7-13 (Prop. 115 L s. 38). 

 

Ifølge Lilleholt (2010, note 46) utgjør § 2-15 første punktum en unntaksregel – her er det ikke 

mulig å fastsette en annen fordeling enn den som loven foreskriver. Jeg vil presisere at det er 

fraværet av fleksibilitet (den manglende muligheten til å velge et alternativt fordelingsprin-
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sipp) som utgjør unntaket, og ikke selve fordelingsprinsippet, som jo følger hovedregelen om 

fordeling etter boligenes verdi, jf. § 5-19(1) første punktum.  

 

7.2.4 Borettslagets frihetsgrader ved fastsettelse av spesifikke 

fordelingsnøkler 

Ordningen med spesifikke fordelingsnøkler åpner for at et borettslag har betydelige frihets-

grader til selv å fastsette hvordan felleskostnader skal fordeles mellom eierne, med unntak av 

kapitalkostnader/avdrag for opprinnelig lånegjeld. Å anvende ulike nøkler for ulike kostnads-

arter innebærer dels at det kan skapes fordelingsmekanismer som er alternative til en general-

nøkkel, dels at borettslaget kan velge detaljeringsgrad for ordningen (antall nøkler), og dels at 

laget kan anvende flere (ulike) fordelingsprinsipp. Både første og andre ledd i § 5-19 legger 

rammer for en utforming i denne retning.  

 

At frihetsgradene er store, stadfestes i juridisk litteratur, herunder av Lilleholt (2010, note 46): 

«Ein står fritt til å velje fordelingsnøkkel for dei forskjellige kostnadstypene (...)». Jeg synes 

likevel at begrepet «fritt» her er uheldig. For det første kan fordelingen ikke være vilkårlig 

(etter fantasien), jf. de generelle gyldighetsvilkårene. For det andre vil eventuelle reguleringer 

der visse enheter tilordnes en høy andel av felleskostnadene jevnført med hva eier- og kost-

nadsstruktur skulle tilsi, måtte aksepteres eksplisitt av alle eiere som får en uforholdsmessig 

høy byrde, jf. § 5-19(2). For det tredje vil frihetsgradene ved fastsettelsen av den enkelte (spe-

sifikke) kostnadsnøkkelen gradvis bli redusert, dess mer detaljert oppsplittingen av samlet 

felleskostnad er på ulike kostnadsarter. Dette har sammenheng med at kravene til nøkkelens 

presisjon og kravene til samsvar med de faktiske kostnadsforhold øker, dess mer spesifikk 

kostnaden er. Skjønnselementet i fordelingen blir langt mindre for den enkelte kostnadsart enn 

for en aggregert felleskostnad, der den anvendte generalnøkkelen står for et slags kompromiss 

i fordelingen av mange kostnadsarter. 

 

«Fritt» bør oppfattes slik at det oftest finnes en viss fleksibilitet og et rom for skjønn i opera-

sjonaliseringen av fordelingsprinsippet som anvendes. Jeg mener at en akseptabel tolkning av 

RG-1982-695 gir støtte til dette synet. Men løsningsmulighetene kan i realiteten ikke utledes 

helt fritt, fordi utgangspunktet må være at et fordelingsprinsipp skal operasjonaliseres slik at 

prinsippet i størst mulig grad reflekteres i operasjonaliseringen. Vurderingene i Rt-1991-220 

gir uttrykk for en slik regel. Sistnevnte sak viser også at i likhet med det som gjelder for gene-
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ralnøkler, jf. avsnitt 6.2.4, vil det også for konkrete kostnadsarter kunne være aktuelt å anven-

de surrogatstørrelser, som at oppvarmingskostnader fordeles etter boligareal. Imidlertid er 

mulighetene til å anvende surrogater mer begrenset for en spesifikk nøkkel enn for general-

nøkkelen, fordi for enkeltposter vil kostnadsforholdene være lettere å måle eller anslå på an-

nen måte. 

 

Som en konklusjon er det antakelig riktig å hevde at et borettslag står svært fritt i sin bestem-

melse av antall fordelingsnøkler, mens hvordan en konkret nøkkel utformes, er vesentlig 

mindre fleksibelt, selv om borettslaget vanligvis ikke er bundet av én eksklusiv utformings-

måte. 

 

7.3 Utdypende om rettspraksis 

 

7.3.1 Rt-1991-220 

To borettslag, som mottok fjernvarme fra en felles sentral, skulle i henhold til avtale foreta en 

fordeling etter produksjonskostnadene (selvkost) for den konsumerte ressurs. Det fantes ikke 

et presist måleinstrument for borettslagenes respektive forbruk, og partene ble derfor enige 

om å operasjonalisere fordelingen ved å legge mottakernes bygningsareal til grunn. Etter noen 

år ble det utviklet bedre metoder for å måle forbruket til de to borettslagene. Det ene laget 

foreslo da å gå over til et delingssystem basert på målt forbruk, mens det andre laget ville be-

holde det arealbaserte fordelingssystemet. Høyesterett bestemte at kostnadsdeling basert på 

måleresultatene måtte legges til grunn. Avgjørende var at denne fordelingsnøkkelen best rea-

liserte prinsippet om kostnadsdeling i samsvar med produksjonskostnadene for den konsumer-

te ressurs. 

 

Av Rt-1991-220 kan utledes – i det statiske perspektiv – at et fordelingsprinsipp skal som 

utgangspunkt operasjonaliseres slik at fordelingsprinsippet ivaretas på best mulig måte. Rt-

1991-220 gjaldt kostnadsdeling mellom boligselskap ikke internt i et boligselskap, men avgjø-

relsen må antas å ha en viss gyldighet innen den alminnelige kostnadsfordelingsrett og er der-

for relevant også for den innbyrdes fordeling i et boligselskap, der felleskostnader skal forde-

les etter en spesifikk nøkkel. Rettsprinsippene i Rt-1991-220 er de samme som ble slått fast i 

RG-1982-695. 
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7.3.2 RG-1982-695 

En leiegård var blitt omgjort til borettslag. Innskuddene ble fastsatt etter en vurdering av de 

ulike leilighetenes størrelse, beliggenhet og utstyr. Styret vedtok en generalnøkkel for forde-

ling av felleskostnadene, og den ble fastsatt etter de innbyrdes verdiforhold (innskudd) mel-

lom boligene. Etter om lag ti års drift vedtok generalforsamlingen en ny kostnadsregulering. 

Visse kostnader – i hovedsak renter og avdrag på lån samt bygningsforsikring – skulle forde-

les etter den gamle fordelingsnøkkelen. For øvrige kostnader, herunder kommunale avgifter, 

vedlikehold, administrasjon og strøm til fellesareal, ble likedelingsprinsippet innført. Ifølge 

Eidsivating lagmannsrett hadde generalforsamlingen myndighet til å endre fordelingsnøkke-

len, siden den opprinnelige nøkkelen bare var fastsatt av styret, uten at det forelå et bindende 

stiftelses- eller avtaledokument om reglene for kostnadsdeling. Lagmannsretten konkluderte 

likevel med at den nye kostnadsreguleringen var ugyldig, fordi den medførte en for radikal 

endring i fordelingsresultatene, gitt at eierne måtte forvente at verdiprinsippet skulle legges til 

grunn. Retten uttalte: «Den enkelte andelseier har (…) krav på (…) lik behandling med de 

andre andelseiere (…) under hensyntagen til de enkelte leiligheters bruksverdi» (s. 702, kur-

sivert av meg). 

 

Tvisten må sies å være av dynamisk karakter (se mer om dynamisk kostnadsfordeling i kapit-

tel 10). Det som jeg vil understreke her, er at det etter omstendighetene kan være mulig å 

endre operasjonaliseringen av et fordelingsprinsipp, forutsatt at det grunnleggende prinsippet 

(verdiprinsippet, i den aktuelle saken) ikke blir fraveket. Av denne dynamiske rettsregelen 

kan utledes et korollarium for den statiske rett, nemlig at et gitt fordelingsprinsipp (ofte) vil 

kunne operasjonaliseres på forskjellige måter. Rettsreglene som jeg her har oppgitt, kan neppe 

sies å stå i klartekst i domspremissene. Imidlertid tilsier normale konsistenskrav at denne 

tolkningen av dommen ikke er tvilsom. 

 

7.3.3 RG-1961-182 (Voldgift) 

I et boligaksjeselskap ble det i forbindelse med stiftelsen fastsatt en kostnadsdeling med spesi-

fikke fordelingsnøkler basert på en ingeniørs analyser av kostnadsstrukturen. Bestemmelser 

om prosentvis like framtidige endringer i husleie (felleskostnader) ble inntatt i vedtektene. 

Etter noen års drift ble det stilt spørsmål om kostnadsdelingen var urimelig/ugyldig. Blant 

annet mente en del eiere at det i kostnadsfordelingen ikke ble tatt hensyn til viktige egenska-

per ved leilighetene (solforhold, beliggenhet i bygget, størrelse, tilgang til heis og balkong 
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mv.). Især ble hevdet at store boliger med gunstigst beliggenhet betalte en uforholdsmessig 

liten andel av total felleskostnad. Voldgiftsretten kom fram til at det opprinnelige regulerings-

systemet var gyldig og måtte opprettholdes. Hovedbegrunnelsen var at selskapskontrakten var 

formelt korrekt inngått og dermed bindende for alle opprinnelige og senere eiere. Videre vur-

derte voldgiftsretten det slik at kostnadsdelingen var fastsatt «etter beste skjønn på en objektiv 

måte» (s. 189); fordelingen bygde på klare forutsetninger og beregninger foretatt av ingeniør.  

 

Vilkårlighet er et avgjørende moment ved vurderingen av fordelingsreglenes gyldighet. Når 

reglene ikke er vilkårlig fastsatt men bygger på faglige vurderinger, vil de materielle krav til 

reguleringen i utgangspunktet være tilfredsstilt. Det er ikke tilstrekkelig for å påberope ugyl-

dighet at relevante kostnadsmessige forhold har blitt oversett ved stiftelsen, eller at det i lys av 

nye innsikter kan sannsynliggjøres at reguleringen ville ha blitt utformet annerledes med nåti-

dens innsikter.  

 

7.3.4 LB-2005-153365 

Eier av en næringsseksjon mente at en rekke kostnader ble belastet næringsseksjonen i en 

uforholdsmessig stor proporsjon, sammenliknet med boligseksjonene. Skillet særkost-

nad/felleskostnad, bruk av ulike fordelingsnøkler for ulike kostnadsarter og strukturen på for-

delingsnøklene var gjenstand for uenighet mellom eieren og seksjonssameiets styre. Ifølge 

sameiets vedtekter skulle felleskostnadene fordeles etter sameiebrøkene. Borgarting lag-

mannsrett kom fram til forskjellige løsninger for ulike kostnadsarter. Rettens utgangspunkt 

var at vedtektene bare ville kunne avvikes, dersom vilkårene om mindretallsvern i ESL § 32 

er oppfylt. Retten mente at «boligdelen har større nytte av snømåking, renhold og vaktmester-

tjenester enn næringsdelen har, og at næringsdelens andel av kostnadene etter sameiebrøken 

er større enn næringsdelens faktiske behov for disse tjenestene. Det samme gjelder for kost-

nadene til løpende ytre vedlikehold». Men «lagmannsretten finner etter en samlet vurdering 

ikke at boligdelen her får en urimelig fordel på næringsdelens bekostning» (uthevet av meg). 

Videre heter det i domspremissene: «Når det imidlertid gjelder utgifter til strøm og fjernvar-

me, er lagmannsretten kommet til et annet resultat. (…) Det dreier seg om betydelige utgifter, 

og den faktiske nytte for boligseksjonene er vesentlig større enn for næringsseksjonen. Deler 

av dette forbruket er dessuten lett å måle, slik at det lar seg gjøre å oppnå en fordeling som i 

stor grad gjenspeiler det faktiske forbruk.» LB-2005-153365 stadfester at det er legitimt og av 
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og til påkrevd å anvende ulike fordelingsprinsipp for ulike kostnadsarter, samt å differensiere 

nivået på brøkene etter eierkategorier og seksjonsenhetenes bruksmåter.  
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8 Rettsreglene om fastsettelse av 

kostnadsfordeling etter nytte eller forbruk i 

statisk fordelingsrett 

 

Boligselskap kan ha regler for å fordele kostnader etter nytte eller forbruk. Fordelingsnøkler 

basert på nytte/forbruk kjennetegnes ved at angjeldende kostnadstyper oftere enn andre kate-

gorier av felleskostnader kan knyttes direkte til et registrerbart bruksomfang for de enkelte 

eierne/bruksenhetene. Siden disse reglene vil gjelde bestemte kostnadsarter, utgjør fordelings-

nøkler basert på nytte/forbruk varianter av spesifikke nøkler. Kostnadsdeling etter prinsippene 

om nytte eller forbruk står likevel i en spesiell stilling, ved å være eksplisitt nevnt både i eier-

seksjonsloven og borettslagsloven. Jeg understreker at i dette kapitlet omhandles nyt-

te/forbruk bare i relasjon til en initial utforming av fordelingsregimet. 

 

Etter en kort drøfting av nytte- og forbruksbegrepene redegjøres for rettsreglene om initial 

fastsettelse av nytte- og forbruksbaserte fordelingsnøkler, på grunnlag av bestemmelsene i 

eierseksjonsloven og borettslagsloven med forarbeider, samt på grunnlag av rettspraksis. 

 

8.1 Innledende om begrepene «nytte» og «forbruk» 

Forbruk – eller bruk – henviser til en fysisk handling eller akt, som knytter (for)brukeren til 

en gjenstand (f.eks. en installasjon) og/eller til en person (en tjeneste). Forbruket/bruken med-

fører en form for absorpsjon, transformasjon, destruksjon eller slitasje av det som gjøres til 

gjenstand for forbruket/bruken. Nyttebegrepet
10

 er mer komplekst og har en fler- eller tvety-

dighet. Den primære og vanligste betydningen av «nytte» mener jeg er den subjektive (opp-

levde) fordelen som et individ oppnår gjennom en tilstand eller en prosess, eksempelvis ved å 

bruke/forbruke en tjeneste eller en installasjon. En måte å si dette på, er at bruk/forbruk og 

nytte er to ulike stadier eller prosesser/tilstander i en og samme «kjede», der nytten er effekten 

(«det menneskelige resultatet») av en bruksprosess (et forbruk). En annen tolkning av «nytte» 

                                                 

10
  Begrepet står sentralt både innen rettsfilosofiske retninger (som utilitarismen, jf. Eng 2007, s. 315-345) og i 

deler av samfunnsøkonomisk teori (typisk i neoklassisk nyttemaksimeringsteori, jf. Sandmo 2006, s. 141-

142, 151-152, 169-170, 211-215). Jeg går ikke inn på dette. 
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er i betydningen «å benytte», dvs. «å ha nytte av». Det at man faktisk drar nytte av noe, vil 

normalt referere til en tilstand der man er i ferd med å gjøre bruk av noe. I sistnevnte betyd-

ning vil «nytte» i likhet med begrepene «bruk» og «forbruk» henvise til objektive tilstander, 

som er noe annet enn «nytte» i ordets førstnevnte betydning. 

 

Ved tolkning av en lovtekst som oppgir at kostnadene skal fordeles etter nytte, må utgangs-

punktet logisk sett være at det er den andre betydningen av nyttebegrepet som gjelder. Det 

virker ikke realistisk at lovgiver skulle mene at den subjektive nytten skal legges til grunn for 

fordelingen, fordi det er uhyre komplisert å måle subjektiv nytte. Dermed gjenstår at «nytte» 

må tolkes som «å gjøre bruk av», hvilket betyr å ha et forbruk av noe. Isolert sett trekker dette 

i retning av at «nytte» og «forbruk» skal oppfattes synonymt i tolkningen av lovteksten. Like-

vel synes lovgiver å skille mellom et nytteprinsipp og et forbruksprinsipp. Dette har sammen-

heng med at det fins nyanser i begrepene, eller riktigere at kostnadsdeling etter nytte (i betyd-

ningen «bruke») kan ses på som en særskilt variant av kostnadsdeling etter forbruk. Forskjel-

len utdypes i avsnitt 8.2.1. 

 

8.2 Bestemmelser for eierseksjonssameier 

 

8.2.1 Kostnadsdeling etter nytte eller forbruk i henhold til eierseksjonsloven 

§ 23(1) – nytteprinsippet og forbruksprinsippet  

Eierseksjonsloven § 23(1) framhever at kostnader som ikke knytter seg til bruksenhetene en-

keltvis, likevel kan fordeles etter husstandens nytte eller forbruk, forutsatt at «særlige grun-

ner» taler for det. Denne bestemmelsen er meget krevende å tolke, og bildet kompliseres yt-

terligere, når den ses i sammenheng med paragrafens andre ledd, om at «det i vedtektene 

[kan] fastsettes en annen fordeling enn nevnt i første ledd.» Bestemmelsen om kostnadsdeling 

etter nytte/forbruk og især bestemmelsen i § 23(2) er antakelig primært tenkt relevant for dy-

namisk regulering, men i dette kapitlet begrenses tolkningen som kjent til statisk regulering. 

 

Først må understrekes at ordlyden avgrenser felleskostnaden mot særkostnader. Det dreier seg 

om kostnader som ikke kan relateres eksklusivt til konkrete seksjoner. Følgelig omfattes av 

bestemmelsen bygningskroppen eller ulike areal, installasjoner, utstyr eller tjenester innrettet 

mot beboernes/eiernes felles bruk. Blant annet lekeplasser, parkeringsplasser, fellesboder (til 

sykler), fellesvaskeri, heisanlegg og søppelanlegg faller inn under denne avgrensningen. Det 

samme gjelder strøm- og vannforbruk som ikke er målbart på de enkelte enheter. Dernest må 
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understrekes at det avgjørende for kostnadsdelingen, når kriteriet anvendes, vil være den bruk 

eller nytte som den enkelte eier har av installasjonen, utstyret eller tjenesten. I den grad nytte-

begrepet brukes, må det i praksis (iallfall som en hovedregel) være i dets objektiviserte betyd-

ning.  

 

Kompleksiteten og uklarheter i lovtekstens nyttebegrep gjenspeiles i lovproposisjonen. Dette 

forsterkes ved at lovgiver mest gir eksempler og i liten grad formulerer prinsipper, definisjo-

ner og klare kriterier. Det synes likevel ganske sikkert at lovgiver forsøker å beskrive nytte og 

forbruk som to forskjellige kriterier. Ut i fra eksemplene som står i lovproposisjonen, er nytte-

kriteriet i utgangspunktet ment anvendt i situasjoner der visse eiere benytter en installasjon 

eller liknende, mens andre eiere overhodet ikke kan gjøre bruk av installasjonen. Dette vil 

være situasjoner enten der noen eiere er fysisk avskåret fra tilgangen, eller der det vil være 

meningsløst for noen eiere å benytte installasjonen, f.eks. et heisanlegg som kun finnes i andre 

bygg enn bygget der eieren selv bor. Et annet eksempel er boliger/bygg med og uten tilgang 

til hage. Juridisk litteratur synes å støtte opp under at nyttebegrepet kan anvendes og gis et 

særskilt innhold i den spesielle sammenhengen der man stiller spørsmålet om en eier overho-

det vil kunne ha nytte av en installasjon eller en tjeneste. Wyller (2009, s. 494) skriver dette: 

«Skal nytteregelen komme til anvendelse må det dreie seg om en utgift som er av en slik ka-

rakter at bestemte sameiere ikke kan få nytte av den.» I slike tilfeller, som det står i Ot.prp. nr. 

33 1995-96 s. 61, «bør kostnadene fordeles mellom de seksjonene som har nytte av tiltaket.»  

 

Dersom en eier aldri eller tilnærmet aldri gjør bruk av installasjonen/tjenesten, kan man si at 

tiltaket gir «null nytte» for denne eieren. Her blir begrepene «bruk» og «forbruk» vel så dek-

kende som «nytte», siden det er bruksnivået som enklest vil karakterisere situasjonen, og ikke 

nyttenivået. Det avgjørende er ikke nytten – i betydningen nyttenivået – men om man nytter, 

dvs. bruker/gjør bruk av. Følgelig kan nyttebegrepet også her erstattes med forbruksbegrepet, 

som semantisk er minst like egnet.  

 

Når det gjelder forbrukskriteriet, står det i lovproposisjonen s. 62 at «En slik fordelingsmåte 

er bare aktuell hvor forskjellen i forbruk er noenlunde enkel å konstatere.» Et godt eksempel, 

der forbruket ikke er knyttet til bruksenheten men til eierens bruk av fellesareal, felles ut-

styr/installasjon eller liknende, og som lovgiver selv nevner, er fellesvaskeri. I slike tilfeller 

kan bruken registreres og den enkeltes bidrag til inndekking av felleskostnaden gjennom en 
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betalingsordning settes i forhold til bruksfrekvensen. Et tilsvarende eksempel er et fyringsan-

legg (oppvarming/varmtvann til fellesareal og bruksenheter), der boligenhetenes bruk av an-

legget kan måles og variable/faste kostnader fordeles etter målt forbruk.  

 

Analyse av lovtekst og forarbeider gir oss grunnlag for å trekke noen konklusjoner om for-

bruks- og nytteprinsippenes innhold. Det er bare faktisk eller potensiell bruk av et fellesareal, 

en felles installasjon eller liknende, basert på objektive kriterier, som skal tas i betraktning. 

Dersom faktisk bruk legges til grunn, og alle eierne omfattes av reguleringen, kalles delings-

prinsippet et forbruksprinsipp. Dersom potensiell bruk legges til grunn, og en kategori av ei-

erne ikke omfattes av reguleringen, fordi disse eierne overhodet ikke har nytte av area-

let/installasjonen, kalles delingsprinsippet et nytteprinsipp. Kombinasjoner av de to prinsip-

pene er mulig, ved at forbruksprinsippet kan anvendes på de av eierne som faktisk har nytte 

av arealet/installasjonen. Men i alle tilfeller er det snakk om et bruksprinsipp – det avgjørende 

er hvorvidt og eventuelt i hvilket omfang man bruker («drar nytte av») arealet/installasjonen. 

Den opplevde fordelen (nytten) til eierne/brukerne er uten betydning, i hvert fall som et ut-

gangspunkt. Dette synes også klart å være fulgt opp i rettspraksis, jf. eksempelvis LB-2005-

153365, LB-2007-8668 og Rt-2013-1508. Det fins likevel eksempler på at det i rettspraksis 

også har vært referert til subjektive oppfatninger av nytte,
 
som i RG-1987-1008 (Oslo husleie-

rett), jf. formuleringen «skape tvist om hvilken nytte den enkelte sameier har av innretningen» 

(s. 1012). Etter omstendighetene, under en sak for domstolene, skal jeg ikke se bort fra at opp-

fatningen som retten har av brukerens subjektive nytte kan bli tillagt vekt i domstolens vurde-

ring av en fordelingsordning. 

 

8.2.2 Eierseksjonsloven § 23 første og andre ledd sett i sammenheng 

Siden fordeling etter nytte/forbruk bare gjelder «visse» kostnader og etter lovens definisjon 

ikke kan bli inkorporert i sameiebrøken, vil en fordeling etter nytte/forbruk i prinsippet måtte 

reguleres i vedtekter/stiftelsesdokument. Da det kun dreier seg om bestemte varianter av for-

delingskriterier (forbruksrelaterte kriterier), blir fordelingens fastsettelse og utforming i statisk 

fordelingsrett i utgangspunktet som for spesifikke fordelingsnøkler ellers, jf. avsnitt 7.1.1.  

 

Paragraf § 23(2) henviser til første ledd, og det er derfor nødvendig å foreta en vurdering av 

disse bestemmelsenes sammenheng. I andre ledd står at «det i vedtektene [kan] fastsettes en 

annen fordeling» enn etter nytte/forbruk, og at denne «annen fordeling» krever «tilslutning fra 
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de sameierne det gjelder». Utgangspunktet blir dermed, som for øvrige spesifikke fordelings-

nøkler, at nytte-/forbruksprinsippet presiseres i stiftelsesdokument/vedtekter og vedtas/tiltres 

av samtlige eiere. 

 

At lovteksten er svakt tilpasset regelfastsettelsen i det statiske perspektiv, forstås ut ifra vilkå-

ret om at det må foreligge «særlige grunner», for at nytte-/forbruksprinsippet skal anvendes. 

Som vi har sett i kapitlene 6-7, står et sameie rimelig fritt i fastsettelsen av reguleringsregimet, 

og det ville derfor være inkonsekvent å ha særskilte restriksjoner ved anvendelse av forbruks-

baserte fordelingskriterier, når tilsvarende restriksjoner ikke gjelder andre former for kriterier. 

Dette er da heller ikke intensjonen med bestemmelsen, og lovtekstens formuleringer har sin 

forklaring i at de er skreddersydd den dynamiske fordelingsrett, altså situasjoner der man øns-

ker å endre en opprinnelig kostnadsdeling (se kapittel 9). 

 

Til tross for at formuleringene er uheldige, har bestemmelsen en viktig funksjon også i den 

statiske rett. Det er nemlig slik at dersom særlige grunner foreligger, skal det foretas en forde-

ling etter nytte/forbruk for de angjeldende kostnadsarter. Dette anses å være en individualret-

tighet for enhver eier (Wyller 2009, s. 493). Konsekvensen er at når betingelsene er oppfylt, 

og en av eierne foreslår kostnadsdeling etter nytte/forbruk inntatt i fordelingsreglene, kan 

sameiermøtet (eller stifterne) ikke motsette seg en slik bestemmelse. 

 

8.2.3 «Særlige grunner» som vilkår for å anvende et nytte-/forbruksprinsipp 

Forarbeidene gir en viss innsikt i hva som menes med «særlige grunner» til at fordeling etter 

nytte/forbruk skal gjelde, men en presis veiledning fins ikke. Det som synes mest åpenbart, er 

at særlige grunner foreligger, når visse eiere overhodet ikke kan ha nytte av installasjo-

nen/tjenesten. Det såkalte nyttekriteriet kan da gjøres gjeldende. Stjerneeksempelet er et sam-

eie med differensiert bygningsmasse, der bare noen av bygningene/oppgangene har heis. I 

slike seksjonssameier vil det etter omstendighetene – og trolig i de fleste tilfeller – kunne 

være riktig å belaste heiskostnadene kun på seksjonene med tilgang til heis. 

 

Eksempler på forhold der særlige grunner ikke foreligger, er eiere uten små barn som ikke har 

bruk for lekeplassen, eller eiere uten bil som ikke bruker garasjen. Den manglende bruk av 

disse installasjonene skyldes ikke egenskaper ved bruksenhetene men egenskaper ved eierne. 

I disse situasjonene skal et forbrukskriterium/nyttekriterium ikke anvendes, og følgelig må 
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den småbarnløse eller den billøse eieren bidra ordinært til inndekkingen av kostnadene til 

lekeplass og garasjeanlegg. Hvis stifterne likevel skulle ønske å vedtektsfeste en forbruksba-

sert fordeling av disse kostnadene, kan dette neppe være lovstridig, men det vil være særdeles 

upraktisk. 

 

Lovgiver er klar på at særlige grunner foreligger, når resultatet av fordelingen framstår som 

urimelig (Ot.prp. nr. 33 1995-96 s. 61). Det vil normalt være tilfelle, når begge disse betingel-

sene er oppfylt: 

1. Prosentvis vil det være vesentlige avvik i konsumet til de forskjellige eie-

re/bruksenheter, sett i forhold til den kostnadsdelingen som generalnøkkelen (eventu-

elt en residualnøkkel) foreskriver. 

2. Kostnadsarten utgjør en relativt stor andel av sameiets totale felleskostnad eller av be-

løpet som belastes de berørte eierne. 

 

Forbruksprinsippet skal da legges til grunn for den innbyrdes fordeling av den aktuelle kost-

nadsart, i hvert fall dersom det er mulig å måle eller å gi en akseptabel skjønnsmessig diffe-

rensiering av ressursbruken til de respektive eierne/bruksenhetene. 

 

De to «særlige grunner» som jeg har presisert ovenfor, henholdsvis at noen ikke kan nytte 

tjenesten (jf. nytteprinsippet) og at visse brukere av tjenesten ellers ville ha blitt belastet ufor-

holdsmessig (jf. forbruksprinsippet), har til felles at anvendelse av en generalnøkkel (eller 

residualnøkkel) gir et urimelig fordelingsresultat. I slike tilfeller vil en bruksbasert fordelings-

nøkkel være riktigere. 

 

Lovgiver viser for øvrig til at en rekke av urimelighetstilfellene vil kunne avskjæres med 

hjemmel i bestemmelsen om mindretallsvern, jf. ESL § 32. Jeg vil mene at også avtaleloven § 

36 her kan sette en stopper for urimelige fordelinger, et syn som deles av Stadheim (2009, s. 

218). 

 

Hovedvilkårene for «særlige grunner» har fått utstrakt anvendelse i rettspraksis. I LB-2005-

153365 vektla retten kostnadenes størrelse, betydelig variasjon i bruksenhetenes forbruk samt 

at forbruket lett kunne måles (se avsnitt 7.3.5). I LB-2008-161976 konkluderte lagmannsret-

ten at en tak- og terrassekonstruksjon var en del av fellesarealet, men siden vedlikeholdskost-
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nadene var betydelige og kun én seksjonseier dro nytte av konstruksjonen, var vilkårene for 

fordeling etter nytte oppfylt (se avsnitt 8.4.1).  

 

8.3 Bestemmelser for borettslag 

 

8.3.1 § 5-19(1) tredje punktum 

Hovedbestemmelsen i § 5-19(1) første punktum (se avsnitt 6.2.2) kompletteres med bestem-

melsen i § 5-19(1) tredje punktum:  

 

Når særlige grunner talar for det, skal visse kostnader delast etter nytten for den ein-

skilde bustaden eller etter forbruk.  

 

Av lovtekstens tredje punktum isolert sett kan det utledes tre regler, som må gjelde for utfor-

mingen av fordelingsregimet: 

1) For «visse» kostnader – dvs. for nærmere spesifiserte kostnadsarter – er det mulig å 

fordele kostnaden etter nytte/forbruk. 

2) Nytteprinsippet/forbruksprinsippet kan ikke anvendes i fordelingen av den totale fel-

leskostnaden; dette følger antitetisk av regel 1). Fordeling etter forbruk kan dermed 

bare bli gjennomført i borettslag der man opererer med flere fordelingsnøkler. 

3) Dersom det foreligger «særlige grunner» for å fordele felleskostnaden (kostnadsarten) 

etter forbruk/nytte, skal korresponderende prinsipp anvendes, og en annen fordelings-

måte for denne kostnadsarten kan da ikke fastsettes i bygge- og finansieringsplanen. 

 

Første og tredje punktum sett i sammenheng gir opphav til ytterligere en regel: 

4) Fordeling etter forbruk/nytte kan skje også når særlige grunner ikke foreligger, forut-

satt at en slik regulering framgår av bygge- og finansieringsplanen. 

 

I et initialt fordelingsregime er det således alltid mulig (tillatt) å fastsette kostnadsdeling etter 

forbruk for nærmere konkretiserte kostnadsarter, bare resultatet ikke er urimelig. Hvilke særs-

kilte forhold som gjør at fordeling etter forbruk blir obligatorisk, kan ikke utledes av lovteks-

ten. 

 

Jeg skal ikke ta opp igjen drøftinger tilsvarende de som ble foretatt for eierseksjonssameier i 

avsnitt 8.2, og i fortsettelsen begrenser jeg meg til å fokusere på: 
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 Vilkårene for å anvende et fordelingsprinsipp basert på nytte/forbruk, samt nytte- og 

forbruksprinsippenes obligatoriske karakter (når vilkårene er oppfylt). 

 Hva som rettslig sett er en akseptabel operasjonalisering av et nytte-/forbruksprinsipp. 

 

8.3.2 Nytte- og forbruksprinsippenes vilkår og obligatoriske karakter 

I Ot.prp. nr. 30 (2002-2003) slås fast at borettslaget kan velge enten en kostnadsfordeling ba-

sert på boligenes relative verdier eller en fordeling «ut frå andre retningslinjer» i bygge- og 

finansieringsplanen. Som jeg har redegjort for i kapitlene 6-7, vil et borettslag i praksis stå 

ganske «fritt» til å etablere spesifikke fordelingsnøkler, så utgangspunktet vil være at forde-

lingsregler basert på nytte/forbruk er tillatt, så framt de generelle gyldighetsvilkårene respek-

teres. 

 

Frihet til å velge fordelingsprinsipp må normalt også innebære frihet til å velge bort (andre) 

fordelingsprinsipp, men slik er det ikke alltid med nytte-/forbruksprinsippet, som dermed ut-

gjør en unntaksbestemmelse (NOU 2000: 17, s. 138; Ot.prp. nr. 30, s. 280). Dersom det kan 

vises til at «særlige grunner» tilsier en deling etter nytte eller forbruk (§ 5-19(1) tredje 

punktum), skal kostnadsdelingen skje på denne måten. For å iverksette en nytte-

/forbruksdeling av obligatorisk karakter, er man imidlertid i praksis avhengig av at minst en 

stifter/eier framsetter et krav om det; men når et slikt krav eventuelt fremmes, må det etter-

kommes, eller det må avgjøres av domstolen. 

   

Nytte- og forbruksprinsippene får karakter av å være obligatoriske bare når vilkåret om «sær-

lige grunner» er oppfylt. Lovutvalget oppfatter at en «særlig grunn» foreligger – og at «særre-

gelen (...) er mest aktuell» – «der kostnadene er klårt forbruksavhengige, og forbruket kan 

målast og varierer mykje andelseigarane imellom» (NOU 2000: 17, s. 138). Jeg vil føye til at i 

mange tilfeller vil en her bevege seg langs skjæringspunktene mot særkostnader, som per de-

finisjon er forbruksavhengige og i hvert fall i teorien skal være individuelt målbare. Men det 

vil ikke nødvendigvis være slik; eksempelvis er bruk av lekeplass og bruk av felles sykkelbod 

ikke særkostnader, selv om bruken i prinsippet både kan individualiseres og måles. Som en 

forenkling må det likevel kunne hevdes, at dess mer en felleskostnad har karakter av en sær-

kostnad, dess sterkere er grunnlaget for å mene at vilkåret om særlige grunner er oppfylt. Et 

slikt standpunkt finner vi igjen i RG-2013-151 (Borgarting lagmannsrett) angående et eiersek-

sjonssameie, der et krav om måling av vannforbruket førte fram. Lagmannsretten mente at 
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særlige grunner forelå, dels fordi beløpet var betydelig, og dels fordi kostnaden var blitt kol-

lektivisert, dvs. retten anså at det i virkeligheten dreide seg om særkostnader. 

 

De to viktigste kriteriene for om det fins «særlige grunner», er altså, ifølge forarbeidene til 

borettslagsloven, graden av målbarhet for det individuelle konsum, og graden av ulikhet i for-

bruket mellom eierne. I tillegg må vi betrakte som et hovedkriterium kostnadsartens andel av 

samlet felleskostnad, som tillegges avgjørende betydning for eierformen seksjonssameier og i 

rettspraksis, jf. avsnitt 8.2.3. Men også andre forhold vil kunne vektlegges. Av vilkårene som 

er presisert for den dynamiske fordelingsrett, kan vi utlede at også andelen av eierne som drar 

nytte av tiltaket, vil utgjøre et kriterium (NOU 2000: 17 s. 138). Terskelen for at særlige 

grunner foreligger, vil være lavere dess færre eiere som kan nyttiggjøre seg tiltaket. 

 

8.3.3 Regler for operasjonalisering av et fordelingsprinsipp basert på 

nytte/forbruk 

Lovteksten gir ingen spesiell veiledning om hva som utgjør de rettslige rammene for hvordan 

nytte- og forbruksprinsippene skal operasjonaliseres. Heller ikke forarbeidene har retningslin-

jer eller eksempler som presiserer en modell for deling etter nytte/forbruk. Antakelig har lov-

giver ansett at slik deling oftest vil innebære svært praktiske og ganske opplagte løsninger, jf. 

eksemplene om kabel-TV og strøm til fellesareal nevnt i etterarbeidet Prop. 115 L (2009-

2010) s. 43. Dette er nok som hovedregel et riktig utgangspunkt, hva angår forbruksprinsip-

pet. Når det gjelder nytteprinsippet, kan imidlertid utfordringen ofte bli mer kompleks.  

 

Generelt må lovgivers fravær av regulering av operasjonaliseringen forutsettes å ha sammen-

heng med et ønske om å skape fleksibilitet i det enkelte tilfellet, samt en tro på at bransjeprak-

sis og rettspraksis skal gi hensiktsmessige løsninger. En initial utforming av en forbruksbasert 

fordelingsnøkkel skal uansett være kompatibel med bestemmelsene i bygge- og finansierings-

planen. Fordeling av kostnader etter forbruk vil dermed måtte vurderes blant annet i lys av 

den kostnadsstruktur og de rammer som følger av anslagene for driftskostnader som drifts-

budsjettet bygger på, jf. BRL § 2-6 (især andre ledd). 

 

8.4 Utdypende om rettspraksis 

I Rt-2013-1508 (dissens 3-2) kom Høyesterett til at heiskostnadene ikke kunne fordeles etter 

nytteprinsippet på bekostning av en sameiebrøkbasert fordeling. Ifølge flertallet forelå ikke 
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«særlige grunner». Under kapitlet om dynamisk kostnadsfordelingsrett foretar jeg en grundig 

domsanalyse av Rt-2013-1508, som er den viktigste dommen på feltet «nytte og forbruk» (se 

avsnitt 9.5). Nedenfor redegjøres for to lagmannsrettsdommer. Jeg viser for øvrig til LB-

2005-153365, som jeg tidligere har studert vedrørende spesifikke fordelingsnøkler, men som 

også omfattet nytte- og forbruksprinsippene, selv om jeg der hadde hovedfokus på andre as-

pekter enn nytte/forbruk (se avsnitt 7.3.4). 

 

8.4.1 LB-2008-161976 

Rettsspørsmålene i denne saken var for det første om en kostnad skulle defineres som sær-

kostnad eller felleskostnad, og for det andre – dersom det dreide seg om en felleskostnad – 

hvorvidt kostnadsdelingen skulle skje etter generalnøkkelen eller etter nytteprinsippet, jf. unn-

taksregelen i ESL § 23(1). En seksjonseier i øverste etasje i en gammel bygård hadde i 1981 

utvidet sin leilighet ved å innlemme overliggende loftsareal. Deler av loftsarealet var en åpen 

terrasse, og den største delen av terrassen ble glasset inn i 1992. Grunnet konstruksjonsfeil i 

loftsdelen/takterrassen var det opp gjennom årene oppstått flere vannskader, og i 2008 anla 

seksjonseier søksmål mot eierseksjonssameiet i forbindelse med et refusjonskrav, nærmere 

bestemt en tvist om dekning av kostnadene til utbedring av vannskader og nødvendig oppgra-

dering av glassoverbygget. Borgarting lagmannsrett konkluderte med at glasstaket/terrassen 

tjener som tak for deler av eiendommen og følgelig er å anse som en del av bygningskroppen/ 

fellesarealet. Under tvil kom retten fram til at eierseksjonslovens bestemmelse om «særlige 

grunner» får anvendelse. Til tross for at glasstak og terrasse har en generell takfunksjon for 

bygget, har konstruksjonen utelukkende som formål å tjene den angjeldende seksjonen, som 

både gjør eksklusiv bruk av konstruksjonen og er eneste tilgang til konstruksjonen i forbindel-

se med kontroll- og utbedringsarbeider på denne delen av taket. Også historikken rundt 

konstruksjonens tilblivelse og det faktum at nåværende eier først rettet sitt refusjonskrav mot 

den tidligere eier, hvilket indikerte at nåværende eier må ha «vært innforstått med at seksjons-

eieren hadde vedlikeholdsplikt for terrassen inklusive glasstaket», trakk i retning av at sek-

sjonseieren burde belastes utbedringskostnadene. Det grunnleggende vilkåret for fordeling 

etter nytte i henhold til § 23, om at kostnadene er av en betydelig størrelsesorden, var også 

oppfylt, ifølge lagmannsretten.    
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8.4.2 LB-2007-8668 

I et eierseksjonssameie med 41 boligseksjoner og en næringsseksjon i form av garasjer ble 

felleskostnadene fordelt etter sameiebrøken. Eier av 80% av garasjeseksjonen framsatte et 

krav om fordeling etter nytte/forbruk, samt et krav om refusjon av for mye innbetalte utgifter 

gjennom flere år, med den begrunnelse at garasjeseksjonen var vesentlig billigere i drift enn 

eiendommen for øvrig. En «rabatt» på 15% innvilget for garasjeseksjonen i senere tid mente 

eieren at var utilstrekkelig. Med henvisning til ESL § 23(1) og bestemmelsen om mindretalls-

vern i § 32(1) avgjorde lagmannsretten at felleskostnadene skulle fordeles etter nytte/forbruk, 

samt at garasjeeieren med hjemmel i § 32(4) skulle få tilbakebetalt for mye innbetalte utgifter. 

Retten mente at det forelå «særlige grunner», fordi det var en rekke kostnadskomponenter 

som ikke var relevante for garasjeseksjonen, samt at for visse andre kostnadstyper var nytten 

klart mindre for garasjeeierne enn for boligeierne. At sameierne i løpet av den aktuelle perio-

den hadde vedtatt – enstemmig, ifølge protokollen – vedtekter som innebar at sameiebrøken 

skulle legges til grunn for kostnadsdelingen, var etter rettens mening ikke tilstrekkelig for at 

garasjeeieren skulle miste sin rett til å påberope seg en urimelig kostnadsbelastning. Rettens 

synspunkter var her at selv om eieren selv, gjennom sin stemmegivning i sameiermøtet, hadde 

gått inn for den valgte i fordelingsregelen i § 23, så kunne den «ikke (…) se at han har mistet 

sin rett til å påberope § 32 i etterhånd.» 

 

Denne dommen tilsier at det foreligger en tilstrekkelig særskilt grunn til at kostnader skal for-

deles etter nytte/forbruk, når forskjellene i ressursbruk mellom ulike kategorier av bruksenhe-

ter er markante og systematiske. Det interessante med dommen, slik jeg tolker den, et at unn-

taksregelen kan anvendes selv om kostnadspostene enkeltvis ikke skulle utgjøre betydelige 

beløp, forutsatt at summen av skjevhetene blir uforholdsmessig. 
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9 Dynamisk kostnadsfordelingsrett i 

boligselskap 

 

I de første avsnittene i dette kapitlet fullfører jeg mitt analytiske rammeverk ved å redegjøre 

for de spesielle problemstillingene som man står overfor ved endring av et eksisterende regu-

leringsregime for fordeling av felleskostnader. I de siste avsnittene redegjør jeg for rettsregle-

ne om dynamisk kostnadsdeling (endring av generelle og spesifikke fordelingsnøkler), på 

grunnlag av bestemmelsene i eierseksjonsloven og borettslagsloven med forarbeider, samt på 

grunnlag av rettspraksis. 

 

9.1 Innledning om fordelingsproblematikken i dynamisk 

kostnadsfordelingsrett 

 

9.1.1 Hovedproblemstillinger 

Det er to hovedproblemstillinger i dynamisk kostnadsfordelingsrett. Den første er vilkårene 

for å gjennomføre endringer i et allerede eksisterende fordelingsregime. Den andre er hvilke 

endringer som er mulig (tillatt) å foreta, gitt at vilkårene for å endre er tilfredsstilt. 

 

Når et fordelingsregime er stiftet, er utgangspunktet at fordelingsreglene vil ligge fast over tid. 

Rettspraksis er her krystallklar, etter avklaring i Rt-1961-618. Andre standardreferanser er Rt-

1991-892, RG-1961-182 og RG-1984-886. Opprinnelige og senere eiere vil være bundet av 

stiftelsesforutsetninger og ellers av vedtekter, kontrakter og samtykker som til sammen utfor-

mer fordelingsregimet. I visse tilfeller vil det likevel foreligge et rettslig grunnlag for og der-

med en mulighet til endring. Det er to forskjellige kategorier av «drivere» for dynamisk kost-

nadsregulering, som kan betegnes henholdsvis internt generert og eksternt generert regulering. 

Førstnevnte kategori innebærer endringer i kostnadsdelingen slik denne følger av fordelings-

regimets iboende dynamikk, etter gjeldende fordelingsregler. Grovt sett vil det dreie seg om 

endringer i operasjonaliseringer og variable fordelingsnøkler definert i reguleringsregimet. 

Den andre kategorien innebærer endringer i selve reguleringsregimet, dvs. i reglene som defi-

nerer ordningen. Forenklet uttrykt vil interngenerert endring gå ut på endringer innenfor (i 
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samsvar med) eksisterende vedtekter, mens eksterngenerert endring vil bety å endre selve 

vedtektene. 

 

«Hvordan endre» har i stor grad sammenheng med «hvorfor endre». Betingelser for endring 

kan derfor knyttes til årsakene til at et endringsbehov oppstår. I en analyse av den dynamiske 

fordelingsrett vil det være naturlig å gå kasuistisk til verks, og ta utgangspunkt i relevante 

typesituasjoner som definerer en konkret endringskontekst. Jeg skal prioritere å redegjøre for 

ulike kategorier av årsaker til at kostnadsreguleringsregimer søkes endret. Denne innsikten vil 

ikke bli systematisk utnyttet i fortsettelsen, men den burde gi et bedre grunnlag for studiet av 

rettsreglene innen dynamisk kostnadsdeling. Jeg skal også drøfte betingelser for endring, in-

kludert prosessuelle regler, herunder især beslutningsregler.  

 

9.1.2 Endringsrommet 

Rammene for utformingen av et reguleringsregime i statisk fordelingsrett betegner jeg som 

reguleringsregimets (rettslige) utformingsrom. I dynamisk fordelingsrett skal endringsmulig-

heter identifiseres. Samlingen av de alternative endringene som er tillatt innenfor et utfor-

mingsrom, kaller jeg endringsrommet. 

 

Det går klart fram av foregående kapitler at boligselskaper nyter stor frihet og fleksibilitet i 

utformingen av reglene for kostnadsfordeling. Utformingsrommet er derfor generelt sett me-

get stort. Hva angår endringsrommet, er dette underlagt langt strengere lovbestemmelser. Det-

te har sammenheng med at når et reguleringsregime først er fastsatt, skal eiernes etablerte 

interesser ivaretas. Rigiditeten som generelt gjelder for etablerte kostnadsfordelingsregler, og 

spesielt den sterke vekt som tillegges likhetsprinsippet, svarer godt til læren om posisjons-

skjerming utviklet av Christensen (1996). Ifølge denne læren er «beskyttelse av etablerte posi-

sjoner» et grunnleggende normativt mønster som sterkt influerer på den rettslige reguleringen 

innenfor en rekke områder, især der en sosial dimensjon er framtredende. Posisjonsskjerming 

kan sies å være et fordelingsprinsipp rettet mot å stabilisere det bestående. Det er således ikke 

et prinsipp for omfordeling. Som Christensen s. 528 uttrykker det, «Beskyttelse for etablerte 

posisjoner (…) bekymrer seg ikke for dem som ennå ikke har noen posisjoner.» Posisjons-

skjerming forutsetter asymmetriske relasjoner blant deltakerne; og skjermingen virker hem-

mende på dynamisk regulering. Sett i relasjon til mitt rammeverk for den dynamiske kostnads-

fordelingsrett bidrar beskyttelsesnormen til å innskrenke endringsrommet. 
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Jeg kan således legge til grunn at det nesten alltid vil ligge vesentlige begrensninger i hvilke 

former for endringer som er mulig og i hvilken utstrekning endringene kan foretas. Utgangs-

punktet er dermed at endringsrommet er markant mindre enn utformingsrommet. Uansett av-

grenses endringsmulighetene av gjeldende utformingsrom, og endringsrommet er ikke under 

noen omstendighet større enn utformingsrommet.
11

  

 

9.1.3 Årsaker til endringer – endringstyper 

I hvilke situasjoner er det aktuelt for et boligselskap å endre reguleringen av felleskostnads-

fordelingen? I dette avsnittet redegjør jeg for «endringstyper», som jeg antar karakteriserer de 

vanligste grunnene til endringer i et fordelingsregime. 

 

En gruppe av typiske tilfeller angår innsigelser om ugyldighet oppstått ved den initiale fastset-

telsen av fordelingsregimet. Det kan være at de prosessuelle regler ikke er fulgt, eller at det 

materielle regelsettet ikke tilfredsstiller lovens krav. I mange tilfeller med prosessuell ugyl-

dighet vil det ved en ny fastsettelse av reguleringsregimet ikke bare være snakk om å gjen-

nomføre en prosedyre på riktig måte, men også å fastsette andre delingsregler enn de som 

opprinnelig ble brukt. Antatt vanlige årsaker til at fordelingsreglene materielt sett ikke holder 

mål, er at kostnadsfordelingen mellom eierne allerede ved etableringen var innbyrdes urime-

lig, eller at reguleringen har mangelfull konsistens.  

 

Ugyldighet er et aspekt ved den initiale utformingen, som strengt betraktet tilhører den statis-

ke rett. Jeg har likevel tatt slike tilfeller med under dynamisk kostnadsfordeling, fordi de fak-

tisk sett alltid vil omfatte en form for endring av reglene. Ugyldighetstilfeller dukker dessuten 

ofte opp først etter mange år, slik at konsekvensene for eierne innebærer en ny situasjon, og 

dynamiske momenter vil da nesten uunngåelig bli trukket inn i vilkårsvurderingen.  

 

En annen endringstype gjelder midlertidighet i kostnadsfordelingen. Det kan tenkes at et fore-

løpig reguleringsregime vedtas i stiftelsesfasen av en utbygger, men at det forutsettes en revi-

sjon av reglene når man får større klarhet i kostnadsstrukturen, og for å gi de endelige boligei-

                                                 

11
  Jeg refererer her til rommene for statisk og dynamisk fastsettelse på ett og samme tidspunkt. 



78 

 

erne mer kontroll over utformingen. I dag er nok dette en lite utbredt form for reguleringsend-

ring.  

 

En tredje endringstype omfatter operasjonaliseringen av fordelingsreglene. Dette vil være 

tilfelle når selve fordelingsreglene og fordelingsprinsippene er i orden, men der reglene an-

vendes på en måte som er problematisk. Eksempelvis kan det dreie seg om misforståelser 

rundt hvilket fordelingsprinsipp som gjelder, feil beregningsmetode eller feil i beregnings-

grunnlaget. I visse tilfeller vil det ikke være nødvendig å endre vedtektene (og i så fall kunne 

man diskutere hvorvidt det er snakk om en endring av reguleringsregimet), men i praksis vil 

en kunne ha behov for å presisere regelverket, f.eks. gjennom utvikling av et internt reglement 

eller en avklaring i rettsapparatet (ved konflikt). Uansett blir konsekvensen en endring i fak-

tisk kostnadsdeling. 

  

En fjerde endringstype angår tilfeller der det skjer strukturelle endringer i «faktorene» som 

utgjør grunnsteinene i reguleringsregimet. Det kan være at antall bruksenheter økes eller redu-

seres (f.eks. ved oppsplitting eller sammenføyning av bruksenheter, fusjon/fisjon av boligsel-

skap, nybygg, riving/brann), at bruksenheter utvides (f.eks. ved tilbygg) eller innskrenkes 

(oppstykkes), at enheter endrer bruksform (fra næring til bolig, fra butikklokale til garasje,…) 

eller at forutsetninger for en initial kostnadsdeling blir radikalt endret på en måte som gjør at 

økonomiske/ansvarsmessige forhold mellom eierne forrykkes. Et eksempel er når kostnadsde-

lingen i vesentlig grad bygger på bruksenhetenes relative verdi og disse verdiene utvikler seg 

svært forskjellig over et lengre tidsrom. Et annet eksempel er når et boligselskap består av 

flere bygg som oppføres over et lengre tidsrom, og kostnadsforholdene (herunder finansie-

ringsforholdene) i løpet av byggetiden endrer seg vesentlig og ulikt for de forskjellige bygge-

trinn. 

 

En femte gruppe av typiske tilfeller er når det oppstår kostnadsarter eller kostnadsforhold som 

eierne opprinnelig ikke hadde tenkt på og som reguleringsregimet ikke tar høyde for. Til den-

ne gruppen kan også tilføyes situasjoner der de initiale fordelingsreglene er uegnet for boligs-

elskapets kostnadsstruktur, f.eks. at et vedtatt fordelingsprinsipp er dårlig tilpasset visse kost-

nadsarter. 
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En sjette endringstype er der et boligselskap består av svært ulike boligtyper/bruksenheter, 

eller at ulike bygg har ganske forskjellig utstyrsnivå. Et selskap kan f.eks. bestå av eneboliger 

og leilighetsblokker, eller boligbygg og næringsbygg, eller en gammel bygård og et nytt høy-

hus. Eller f.eks. noen bygg har heis og balkong, mens andre bygg har det ikke. I praksis vil 

det som regel dreie seg om kombinasjoner av momenter som påpekt i endringstypene tre, fire 

og fem, som at: 

 det er vanskelig å finne adekvate fordelingsprinsipp som passer for alle bygge-

nes/bruksenhetenes kostnadsstruktur; 

 det er vanskelig å operasjonalisere fordelingsprinsippene, når de skal tilpasses ulike 

typer av bygg/bruksenheter;  

 strukturelle forhold vil over tid utvikle seg forskjellig for ulike typer av 

bygg/bruksenheter. 

 

Alle de nevnte endringstypene kan sies å skape et endringsgrunnlag som representerer et fel-

les vilkår for endring, nemlig at et fravær av endring vil medføre urimelige konsekvenser for 

en eller flere eiere i boligselskapet. En forutsetning for en eksternt generert fordelingsendring 

er således at en opprettholdelse av den initiale reguleringen klart ville være uforholdsmessig 

belastende for visse eiere. En annen utbredt konsekvens av mangel på endring, er at mangelen 

kan medføre markant teknisk og økonomisk svekkelse av boligselskapet i sin helhet. Det er 

imidlertid få holdepunkter for å definere dette som et rettslig vilkår på samme nivå som de 

individuelle konsekvensene. 

 

9.1.4 Hovedregler, unntaksregler og beslutningsregler 

Som allerede nevnt, er utgangspunktet i dynamisk fordelingsrett at fordelingsbestemmelser 

generelt og fordelingsnøkler spesielt skal ligge fast. Denne regelen kan vanskelig begrunnes 

ut i fra rettferdighet eller samfunnsøkonomisk effektivitet, men lovgiver har ønsket en streng 

regel som relativt lett kan avskjære forslag og krav om endring, fordi dette antas å være 

konfliktdempende (Ot.prp. nr. 33 1995-96 s. 31). 

 

Regler som åpner for endringer i kostnadsfordelingen vil i lys av ovennevnte bli å betrakte 

som unntaksregler. Imidlertid vil det blant reglene som muliggjør endringer i kostnadsforde-

lingen, være noen som er mer «normale» enn andre. Som endringsregel – gitt at vilkårene for 
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endring er oppfylt – vil altså noen regler kunne framstå som faktiske hovedregler, mens andre 

regler kan være så vidt perifere (rettslig og faktisk), at de klart er unntaksregler for endring. 

 

En god pedagogisk innfallsvinkel for å skaffe oversikt over rettsreglene for endring, er å skille 

mellom kategorier av beslutningsregler, etter kravene som stilles til hvor mange eiere som må 

stå bak et endringsutspill, for at forslaget skal kunne medføre endring. Hvilken beslutningsre-

gel som gjelder ved endring, vil ha sammenheng med kontekst og dermed endringstype. Dette 

kommer jeg tilbake til i avsnitt 9.3. 

 

9.2 Generelt om endringsvilkårene 

Visse vilkår må være oppfylt, for at en endring i kostnadsfordelingen gyldig skal kunne effek-

tueres. En form for vilkår er beslutningsvilkåret, dvs. at beslutningsreglene respekteres. En 

annen form for vilkår er utformingsvilkårene og gyldighetsvilkårene fra den statiske kostnads-

fordelingsrett. Endringen som vedtas – altså den nye fordelingsregelen – må være innenfor 

utformingsrommet og i samsvar med de generelle gyldighetsvilkårene for kostnadsdeling, 

herunder ikke være urimelig belastende for noen eiere. 

 

De to ovennevnte vilkårskategoriene for den nye reguleringen – beslutningsvilkåret og vilkå-

rene for utforming (materiell gyldighet) – gjelder for alle endringer. For visse endringer kan 

det også eksistere ett eller flere tilleggsvilkår. Det kanskje vanligste tilleggsvilkåret synes å 

være at den eksisterende fordelingsnøkkelen er urimelig/uforholdsmessig belastende for en-

kelte eiere. I slike tilfeller vil rimelighetskravet slå inn i dobbelt forstand: 

1. Den initiale fordelingen må endres, fordi den er urimelig/uforholdsmessig. 

2. Den nye fordelingen må tilfredsstille kravene om ikke å være urime-

lig/uforholdsmessig. 

 

Dette kan kalles det doble rimelighetsvilkåret i dynamisk fordelingsrett. 

 

Andre tilleggsvilkår kan være at det oppstår en ny kostnadsart som eksisterende regulerings-

regime ikke klarer å fordele med et rimelig resultat, eller at det eksisterer en feil (f.eks. en 

inkonsistens) i den eksisterende fordelingsnøkkelen. Tilleggsvilkårene vil være knyttet til år-

sakene til endringene, jf. endringstypene i avsnitt 9.1.3.  
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Hvor strengt et vilkår bedømmes, vil kunne variere med endringstype og konteksten for øvrig. 

Blant annet ved en vurdering av «graden» av urimelighet/uforholdsmessighet kan det tas i 

betraktning hvorvidt en eier kan bebreides, eksempelvis ved passivitet. 

 

9.3  Dynamisk kostnadsfordeling i eierseksjonssameier  

 

9.3.1 Endringer som forutsetter enstemmighet eller tilslutning 

Visse endringer i kostnadsfordelingen forutsetter at eierne enstemmig kommer til enighet, 

eller at en avgrenset gruppe av eiere, normalt de som anses å ha særskilt nytte av et tiltak, 

aksepterer å bære kostnadene ved tiltaket. Eierseksjonslovens ord for dette er at en endring av 

fordelingsnøkkelen forutsetter «tilslutning fra de sameiere det gjelder», jf. § 23(2). For de 

fleste praktiske hensyn vil «sameiere det gjelder» bety samtlige eiere, fordi som medeier i et 

fellesskap som gjennomfører et tiltak i fellesskapets regi, vil man i det minste formelt og indi-

rekte bli berørt, selv om bare noen av eierne skulle påta seg å bære tiltakets kostnad. F.eks. vil 

som regel ethvert tiltak innebære et minimum av risiko og ulemper (støy, arealreduksjon, opp-

ryddingsbehov, slitasje på installasjoner osv.), samt en utvidelse av den potensielle ansvarspo-

sisjonen for hele fellesskapet. 

 

Etter omstendighetene vil denne lovbestemmelsen kunne få anvendelse også i andre beslut-

ningssituasjoner. Vi kan f.eks. tenke oss en situasjon der det på sameiermøtet fattes et fler-

tallsvedtak for gjennomføring av et nytt tiltak, og der det samtidig settes som en forutsetning 

at det inngås kontrakt med eierne av bestemte bruksenheter, om at disse eksklusivt skal bære 

kostnadene ved tiltaket. 

 

Når samtlige eiere gir sin tilslutning, vil i prinsippet en hvilken som helst endring kunne fore-

tas innenfor utformingsrommets rammer. Ethvert innbyrdes kostnadsforhold mellom eierne 

vil kunne endres, også forhold definert i stiftelsesdokumentet. Men rimelighetsvilkåret vil 

fortsatt gjelde, i tillegg til beslutningsvilkåret. Dersom det i ettertid skulle vise seg at en end-

ring i fordelingen likevel slår urimelig ut, vil en eier kunne påberope seg en lemping, jf. ESL 

§ 32 og eventuelt avtaleloven § 36, selv om han tidligere samtykket i endringen (dette vil i 

hvert fall gjelde, dersom det urimelige utslaget var upåregnelig eller ikke eksplisitt var presi-

sert i beslutningsgrunnlaget). 
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Normalt må det anses som en del av beslutningsvilkåret at endringen (den nye bestemmelsen), 

hvis den er ment som en permanent ordning, blir vedtektsfestet. Dette gjelder likevel ikke 

absolutt – et åpenbart eksempel er der det foreligger en rettskraftig dom som medfører end-

ring. Også Wyller (2009) s. 141 påpeker at vedtekter eller generalforsamlingsvedtak ikke all-

tid er avgjørende. 

 

9.3.2 Endringer etter flertallsvedtak 

For å hindre eller redusere risikoen for at et flertall påfører et mindretall en uforholdsmessig 

belastende skjevdeling, er det i alminnelighet få endringstyper der det tillates en beslutnings-

regel med flertallsvedtak. Men det fins noen åpninger, hvilket kan forsvares, fordi ved et 

eventuelt myndighetsmisbruk vil mindretallet likevel kunne finne beskyttelse i bestemmelsen 

om mindretallsvern (ESL § 32). Dessuten fins det rettspraksis for at moderat forskjellsbe-

handling er gangbart, så fremt tiltaket er saklig, fornuftig og alt i alt gagner boligselskapet, jf. 

Rt-1966-70 (denne saken gjaldt et borettslag). Jeg antar at i de fleste tilfellene vil det måtte 

forutsettes at flertallet skal være kvalifisert. 

 

Ett eksempel på flertallsvedtak tok jeg i foregående avsnitt, der flertallsvedtaket kombineres 

med en tilslutning fra (og kontrakt med) en gruppe sameiere med særskilt interesse av tiltaket, 

og som aksepterer å ta merkostnaden på sine kapper. I sak LB-2007-184469 godtok lag-

mannsretten et kvalifisert flertallsvedtak, der et seksjonssameie kollektiviserte individuelle 

vedlikeholdskostnader for seksjonseiere som godtok å betale et felleskostnadstillegg.  

 

Et annet eksempel er ved reseksjonering. I mer sjeldne tilfeller kan reseksjonering skje gjen-

nom oppføring av et nybygg eller andre store «omveltninger» som krever enstemmighet blant 

eksisterende eiere, men ofte vil reseksjonering dreie seg om moderate endringer av typen opp-

splitting av en stor bolig i to enheter eller sammenføyning av to naboleiligheter, eller at et 

fellesareal legges til en bruksenhet. Ved små justeringer tilsier praksis at det ikke foretas end-

ring av sameiebrøken (dette besluttes i forbindelse med reseksjoneringsvedtaket), men ved 

reseksjonering der minst én ny enhet skapes, må nødvendigvis sameiebrøken modifiseres. 

Både i eierseksjonssameier der sameiebrøken er generalnøkkel og i sameier med vedtektsre-

gulert kostnadsfordeling vil det da være grunnlag for å endre bestemmelsene om kostnadsde-

ling. Et flertallskrav med minimum to tredeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet (ESL § 

30(2) punkt f) er et vilkår for reseksjonering, når reseksjoneringen medfører en endring i 



83 

 

stemmetallet, jf. § 12(2) 2. punktum (dette er alltid tilfelle for rene boligseksjonssameier ved 

en økning eller reduksjon i antall seksjoner, jf. § 37(1) 1. punktum). Ved analogi må det kun-

ne legges til grunn at et tilsvarende flertallskrav vil gjelde ved en endring av fordelingsnøk-

ler/vedtektsbestemmelser i tilknytning til reseksjoneringen. I sistnevnte tilfelle må et tilleggs-

krav være at endringen i kostnadsfordelingen fullt ut skal reflektere reseksjoneringen og fel-

leskostnadene som derav følger, og at reseksjoneringen ikke benyttes som et påskudd til å 

gjennomføre andre endringer i fordelingsnøkkelen, som ellers ville ha krevd enstemmighet. 

 

Et tredje eksempel på endringer i fordelingsnøkkelen gjennom flertallsvedtak, er der sameiets 

vedtekter inneholder «avanserte» bestemmelser, som har «innbakt» at visse fordelingsprinsip-

per eller fordelingsnøkler kan presiseres gjennom (kvalifisert) flertallsbeslutning. Det gene-

relle utgangspunktet er riktignok at kostnadsdelingen ikke reguleres gjennom ordinære ved-

tektsendringer, men etter omstendighetene – og især hvis bestemmelsene er utformet hen-

siktsmessig i forhold til formålet og inntatt som en del av stiftelsesgrunnlaget – vil visse for-

mer for dynamisk vedtektsregulering være gyldig. En oppkonstruert bestemmelse som jeg 

mener vil tilfredsstille et slikt krav, er denne: «Dersom det installeres heis i oppgangene, skal 

det etableres en separat fordelingsnøkkel for heiskostnadene. Fordelingsnøkkelen fastsettes av 

sameiermøtet med 2/3 flertall.» 

 

Et fjerde eksempel er når vilkårene er til stede for at kostnader obligatorisk må fordeles etter 

nytte/forbruk, i henhold til § 23(1), jf. avsnitt 9.3.3. Dersom det fins flere måter å operasjona-

lisere nytte- eller forbruksprinsippet på, vil det være naturlig at sameiermøtet tar stilling til 

hvilket alternativ som skal velges. Her vil det være tilstrekkelig med alminnelig flertall, for ett 

alternativ må velges, og blokkeringsmekanismen innebygd i en beslutningsregel med kvalifi-

sert flertall har da ingen hensikt. 

 

9.3.3  Endringer etter individuelt pålegg 

Loven åpner for at en eier eller en mindretallsgruppe blant eierne kan kreve – og dermed i 

praksis pålegge – en endring i kostnadsfordelingen. Jeg skal her skille mellom to forskjellige 

tilfeller, som reguleres av hver sin lovparagraf. Det første og viktigste tilfellet er fordeling 

etter nytte/forbruk, som skal foretas, når særlige grunner foreligger, jf. kapittel 8. Dette er 

obligatorisk også i dynamisk rett og skal dermed iverksettes, selv om det ikke var forutsatt i 

det initiale reguleringsregimet. En overgang til slik fordeling vil da skje enten fordi en initialt 
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eksisterende kostnadssituasjon først senere søkes løst ved denne fordelingsbestemmelsen, 

eller fordi en ny kostnadssituasjon har oppstått. Bestemmelsen er særlig aktuell i situasjoner 

der sameiet vedtar et nytt tiltak (Hagen, Lilleholt, Wyller 2008, s. 218), og der det synes rime-

lig å differensiere eiernes finansiering etter deres nytte/forbruk. I noen slike situasjoner vil 

eiere som overhodet ikke kan dra nytte av tiltaket, kunne påberope seg bestemmelsen om 

mindretallsvern. Så vel bestemmelsen om nytte/forbruk i § 23 som bestemmelsen om mindre-

tallsvern i § 32 framstår dermed som rettighetsskapende for den enkelte eier. I Rt-2013-1508 

avviste Høyesteretts flertall et krav om fordeling etter nytteprinsippet, med hovedbegrunnel-

sen at vedlikeholdet/rehabiliteringen gjaldt eksisterende heisanlegg, og tiltaket (heisordning-

en) derfor ikke kunne betraktes som nytt (se avsnitt 9.5). 

 

Det andre tilfellet er der hvor en eier (eller en gruppe av eiere) åpenbart betaler en urimelig 

høy andel av felleskostnaden, sett i forhold til en konkret kostnadskomponent. Da kan sameie-

ren kreve å få refundert merkostnaden som han har blitt påført, jf. § 23(4). Vi har også her å 

gjøre med en rettighet for den enkelte eier. Eieren framsetter et kompensasjonskrav, og for-

melt dreier det seg ikke om å endre den registrerte sameiebrøken eller et vedtektsfestet kost-

nadsfordelingsregime. Imidlertid vil en permanent løsning på fordelingsspørsmålet typisk 

innebære at eierne vedtektsfester en bestemmelse om særskilt fordeling av den aktuelle kost-

nadsarten. Det understrekes at bestemmelsen i § 23(4) primært er tatt inn i loven for å gi sam-

eierne en regressrett, f.eks. der en eier har hatt utlegg som skal belastes sameiet i sin helhet (jf. 

Hagen, Lilleholt, Wyller 2008, side 230). Det må likevel antas at bestemmelsen også kan an-

vendes i situasjoner der en eier kan dokumentere at et faktisk fordelingsresultat, f.eks. etter 

sameiebrøk eller forbruk, gir så sterkt urimelige utslag på hans bekostning at kostnadsforde-

lingen strider mot loven. Dette ble konstatert i LB-2007-8668, der en eier fikk refundert for 

mye innbetalt i felleskostnader for en periode på over to og et halvt år. 

 

I en gitt kontekst vil § 23(1) og § 23(4) kunne anvendes i kombinasjon. Det er når en eier kan 

sannsynliggjøre at det foreligger særlige grunner for fordeling etter forbruk, og eieren doku-

menterer samtidig et kompensasjonskrav for allerede for høy andel innbetalt felleskostnad.  
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9.4 Dynamisk kostnadsfordeling i borettslag  

 

9.4.1 Borettslagslovens bestemmelser om å foreta endringer i 

fordelingsregimet 

Følgende bestemmelser i borettslagsloven har særskilt interesse i den dynamiske kostnadsfor-

delingsrett: 

1) § 2-6(5) første punktum: «Planen kan endrast av styret, eventuelt med samtykke frå 

generalforsamlinga etter § 8-9.» 

2) § 2-6(5) tredje punktum (etter komma): «endring av fordelinga av felleskostnadene 

kan berre skje etter § 5-19.» 

3) § 5-12(5): «I vedtektene kan vedlikehaldsplikta fastleggjast annleis enn det som går 

fram av paragrafen her.» Jf. § 5-17(4). 

4) § 5-19(1) andre punktum: «Fordelinga skal justerast dersom endringar av bustadene 

eller eiendommen elles fører til vesentleg endring av verditilhøva.» 

5) § 5-19(1) tredje punktum: «Når særlige grunner talar for det, skal visse kostnader 

delast etter nytten for den einskilde bustaden eller etter forbruk.» 

6) § 5-19(2): «Med tilslutning frå dei andelseigarane det gjeld, kan det fastsetjast ei anna 

fordeling enn nemnd i første ledd.» 

7) § 7-13: «Generalforsamlinga kan ikkje gjere noko vedtak som er skikka til å gi visse 

andelseigarar eller andre ein urimeleg fordel til skade for andre andelseigarar eller la-

get.» (Se også § 8-15, en tilsvarende bestemmelse for styrets og forretningsførers be-

slutninger). 

 

De fire førstnevnte bestemmelsene er spesifikke for borettslagsloven og tas opp i avsnittene 

9.4.2-9.4.4. De tre sistnevnte bestemmelsene skal jeg ikke bruke plass på, siden tilsvarende 

bestemmelser i eierseksjonsloven har blitt nokså grundig behandlet, jf. regler i ESL § 23(1)-

(2) som svarer til bestemmelsene 5) og 6), og § 32 i eierseksjonsloven som svarer til BRL § 7-

13. Nytte- og forbruksproblematikken har dessuten stått sentralt også i kapittel 8.  

 

9.4.2 Endringer i etableringsfasen – § 2-6(5), jf. § 8-9 

Paragraf 2-6 er beregnet på borettslagets stiftelse og hva vi kan kalle etablerings- og bygge-

fasen. Fasen må anses for å være avsluttet når alle andelene er solgt, eventuelt senest når eier-

ne overtar bruksenhetene (i tilfeller der alle andelene ennå ikke er overdratt, når innflytting 

starter opp). Ifølge paragrafens femte ledd første punktum, som er en kompetanseregel, kan 
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styret i denne fasen foreta endringer i det fordelingsregimet som ble vedtatt på stiftelsesmøtet, 

jf. § 2-6(5) tredje punktum, med de begrensninger i fordelingsstruktur (statisk kostnadsdeling) 

og i strukturendring (dynamisk kostnadsdeling) som følger av bestemmelsene i § 5-19. Para-

graf 8-9 henviser til beslutninger som krever to tredels flertall i generalforsamlingen. Som det 

framgår av § 8-9, jf. også Ot.prp. nr. 30 (2002-2003) side 253, gjelder et slikt vedtakskrav kun 

der grunnleggende forhold ved laget eller virksomheten endres, som endring i antall andeler, 

utvidelse av eiendomsmassen eller utvidelse til nye botiltak (av et visst omfang) som ikke var 

med i den opprinnelige planen. Dette betyr at justeringer i kostnadsregler/kostnadsnøkler (og i 

den totale felleskostnaden til fordeling), som har sammenheng med at man vinner innsikt i 

borettslagets kostnadsforhold etter hvert som utbyggingsprosjektet skrider fram, i prinsippet 

skal kunne foretas fortløpende av styret. Endringsmulighetene er likevel mindre enn man kan-

skje skulle tro, iallfall hva angår fordelingsregimet. I tillegg til restriksjonene i § 5-19 blir 

grenser for endring satt av de inngåtte kjøpsavtalene, når prosjektet er så vidt framskredet at 

utbygger har begynt å selge andelene til forbruker (Lilleholt 2010, note 48).  

 

9.4.3 Endringer i driftsfasen – bestemmelsene i § 5-19 med særlig vekt på 

første ledd andre punktum 

Ved endringer i kostnadsfordelingen under borettslagets ordinære driftsfase gjelder bestem-

melsene i § 5-19. Som begrunnet i avsnitt 9.4.1 begrenses min framstilling til første ledd 

andre punktum. Vedrørende § 5-19(1) tredje punktum skal jeg her bare understreke at ifølge 

forarbeidene regnes som «særlig grunn» for anvendelse av nytte-/forbruksprinsippet i dyna-

misk rett at man har å gjøre med nye tiltak der bare et fåtall eiere drar fordel av tiltaket (NOU 

2000: 17 s. 138). 

 

Paragraf 5-19(1) andre punktum er en «skal-bestemmelse» skreddersydd for generalnøkler 

som helt eller delvis er basert på boligenes relative verdier ved etableringen av borettslaget. 

En eier har dermed en individuell rettighet til å forlange at borettslaget gjennomfører en rime-

lig justering av generalnøkkelen. Forutsetningen er at innbyrdes verdier mellom bruksenhete-

ne utvilsomt har endret seg vesentlig, og at disse endringene kan tilskrives forhold ved ulike 

enheter eller ved eiendommen i sin helhet. Begrunnelsen for bestemmelsen går knapt fram av 

forarbeidene, men resonnementet synes å være, slik jeg tolker Ot.prp. nr 30 (2002-2003) s. 

150, at fordelingsnøkkelen kan forventes å være fastsatt etter et konkret prinsipp, og dersom 

den reelle kostnadsdelingen ikke lenger samsvarer med dette prinsippet, er det legitimt å jus-
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tere den operasjonaliserte nøkkelen for å harmonisere faktisk kostnadsdeling med det under-

liggende fordelingsprinsipp. Dette ble gjort i Rt-1991-220, men i denne saken dreide det seg 

om en forbruksnøkkel og ikke en generalnøkkel. 

 

Det sentrale spørsmålet er terskelen for vesentlighet i fordelingsgrunnlagets endringer. I NOU 

2000: 17 s. 138 antydes at dersom grunnlaget for fordelingsnøkkelen har utviklet seg tilstrek-

kelig til at en revidert nøkkel ville medføre en endring i innbetalingene med 15-20 %, taler 

dette isolert sett for at nøkkelen bør endres. Jeg vil i denne sammenheng bemerke at mulighe-

tene for å kunne endre en generalnøkkel, vil avhenge av hvordan det helhetlige reguleringsre-

gimet er utformet. Dersom det gjøres utstrakt bruk av spesifikke fordelingsnøkler, skal det 

ganske mye til før man når opp i et avvik på 15-20 %; mens når det aller meste av felleskost-

nadene fordeles etter generalnøkkelen, vil terskelen lettere kunne nås. Forarbeidene oppgir 

videre at også årsakene til verdiendringene må være et vurderingsmoment. Hvis endringene i 

verdiforhold skyldes ytre omstendigheter, må det normalt tåles et større avvik før kostnadsre-

visjon effektueres, sammenliknet med en situasjon der boligselskapet selv har vedtatt tiltak 

som bidrar til utviklingen. Dersom «verdiendringen skyldes andelseierens frivillige disposi-

sjoner over egen bruksenhet», må det være riktig at eieren selv bærer risikoen, jf. LB-2010-

054455. 

 

Et annet relevant moment som må antas å bli tillagt en viss vekt, er endringenes varighet. 

Hensikten er utvilsomt at permanente forskjeller skal rettes opp, mens forskjeller som med 

høy grad av sannsynlighet er av midlertid karakter, ikke skal rettes opp. I RG-1999-114 hadde 

flertallet og mindretallet i Borgarting lagmannsrett ulike synspunkter på hva som skulle anses 

som betydelige og varige skjevheter i endringene i bruks- og markedsverdiene for de ulike 

kategorier av bruksenheter (leiligheter og næringslokaler) i et boligaksjeselskap. 

 

Hvordan en endring av kostnadsdelingen skal gjennomføres, sier verken lov eller forarbeider 

noe om. På generelt grunnlag vil jeg anta at avviket må anses å være rettet opp, når størstepar-

ten av avviket er eliminert for de av bruksenhetene som har hatt den minst gunstige utvikling-

en siden den initiale fastsettelsen. Etter mitt syn er hovedpoenget å korrigere for konsekvense-

ne av forskjeller i verdiutviklingen, ved å gjenopprette (i det vesentlige) det opprinnelige for-

holdet mellom andel felleskostnad og andel av eiendommens verdi. Dette kan gjøres på flere 

måter. Den mest nærliggende er å endre generalnøkkelen, men i mange tilfeller vil boligselsk-
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apet oppnå akkurat det samme resultat ved å innføre (flere) spesifikke nøkler. Selvsagt kan det 

også være aktuelt med en kombinasjon av å revidere generalnøkkelen og endre/innføre andre 

kostnadsnøkler. 

 

Generalnøkkelen i borettslag er ikke alltid basert på verdiforholdene. Paragraf 5-19(1) andre 

punktum tolkes i litteraturen slik at individualrettigheten til å få fordelingsnøkkelen revidert, 

også gjelder for andre typer av beregningsgrunnlag enn boligverdiene (jf. Wyller 2009, s. 

138). Egentlig står dette ganske i klartekst i NOU 2000: 17 s. 138: «Tilsvarande må ein endre 

ei fordeling som byggjer på andre retningsliner der grunnlaget for fordelinga endrar seg ve-

sentleg.» 

 

9.4.4 Endringer i vedlikeholdsplikt – § 5-12(5), jf. § 5-17(4) 

Bestemmelsen innebærer at generalforsamlingen kan vedta en «omfordeling» av vedlike-

holdspliktene henholdsvis til borettslaget (eller boligaksjeselskapet) og de enkelte eierne. 

Endringen krever en vedtektsendring med kvalifisert flertall. En vedtektsendring vil direkte 

påvirke det formelle (rettslige) skillet mellom særkostnad og felleskostnad i boligselskapet. 

Men samtidig innebærer flere/færre plikter hva vi kan kalle en indirekte eller indusert endring 

av kostnadsfordelingen. Dette kan illustreres ved et eksempel. Anta at generalforsamlingen i 

et borettslag vedtar at selskapet skal stå for alt vedlikehold av vinduene i boligene, mens den-

ne plikten tidligere falt på de enkelte eierne. Anta videre at alle vedlikeholdskostnadene forde-

les etter generalnøkkelen. Hvis vi sammenlikner en eier med tre vinduer (liten bolig) og en 

eier med seks vinduer (stor bolig), så vil eieren med stor bolig komme best ut av vedtektsend-

ringen, forutsatt at prosentandelen for den store boligen er mindre enn dobbelt så stor som den 

lille boligens prosentandel (jeg ser her bort fra om borettslaget kan utføre vedlikeholdsarbei-

det til en høyere eller lavere kostnad enn den enkelte eier).  

 

Endringer i vedlikeholdsansvaret vil være mest aktuelt i borettslagets driftsfase, men det kan 

selvsagt være aktuelt å foreta justeringer i vedtektene også i etableringsfasen. 

 

9.5 Domsanalyse av Rt-2013-1508 

Fra rettspraksis står Rt-2013-1508 (dissens 3-2) i en særstilling innen kostnadsdeling i bolig-

selskap, fordi dette faktisk er den eneste dommen i Høyesterett som har vært avsagt på det 
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aktuelle rettsområdet, siden de nåværende lovene for eierseksjonssameier og borettslag ble 

vedtatt henholdsvis i 1997 og 2003. Jeg skal derfor analysere denne dommen med grundighet. 

 

9.5.1 Oppsummering av saken og Høyesteretts vurderinger 

Saken gjaldt heiskostnader i et seksjonssameie, der kun fire av sju blokker har heis. Det var 

nødvendig å skifte ut en av heisene, og sameiermøtet vedtok en fordeling av kostnadene etter 

sameiebrøken. En gruppe blant eierne i blokkene uten heis framsatte senere et krav om at de 

ikke skulle betale noen form for kostnader knyttet til investering og drift av heisanleggene. 

 

Innbyrdes fordeling av heiskostnader var ikke regulert i sameiets vedtekter, og sameiet hadde 

alltid (siden etableringen på 1970-tallet) praktisert deling av felleskostnadene etter sameie-

brøk. Dette fordelingsregimet svarer til eierseksjonslovens hovedregel, jf. § 23(1). Det grunn-

leggende spørsmålet som Høyesterett måtte ta stilling til, var om vilkårene var til stede for å 

gjøre unntak fra lovens hovedregel, enten med hjemmel i regelen om kostnadsdeling etter 

nytte/forbruk (§ 23(1)) eller etter regelen om mindretallsvern (§ 32). 

 

I forhold til unntaksregelen etter nytte er det avgjørende om «særlige grunner» foreligger. 

Høyesteretts flertall kom fram til at så ikke var tilfelle. Med henvisning til forarbeider og juri-

disk litteratur la førstevoterende vekt på at: 

 unntaksregelen skal tolkes snevert (bl.a. premissene (23), (30)); 

 hovedregelen kan fravikes kun der den virker urimelig (premiss (24)); 

 unntaksregelen er primært beregnet på nye tiltak (bl.a. premissene (27), (30)); 

 anvendelse av unntaksregelen ville medføre vanskelige avgrensningsspørsmål (hva 

med eiere i 1. etasje i byggene med heis, som heller ikke benytter heisen?) (premiss 

(32)); 

 «Den restriktive forståelsen av unntaksregelen» ivaretar «hensynet til å forsøke å 

unngå konflikter, slik det legges opp til i forarbeidene» (premiss (32)); 

 

Førstevoterende framhevet dessuten at en konsekvens av å anvende unntaksregelen, kan bli en 

uthuling av fordelingsprinsippet fastsatt i hovedregelen (premiss (32)), og det ble også ansett 

som relevant at heiskostnadene hittil var blitt fordelt etter sameiebrøk (premiss (33)). Det fak-

tum at utskiftningskostnadene var «relativt store» (premiss (31)), ble tydeligvis ikke vurdert 

som tilstrekkelig tungtveiende.  
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Alt i alt må det være grunnlag for å si, at det mest avgjørende momentet var at flertallet be-

traktet rehabiliteringen som et eksisterende tiltak, siden førstevoterende i premiss (31) uttaler 

at «Hadde det vært tale om installering av nye heiser, ville det ha vært naturlig å anvende unn-

taksregelen.» 

 

Mindretallet hadde et annet syn på anvendelsen av unntaksregelen i § 23(1). Andrevoterende 

påpekte at forarbeidene: 

 ikke gir grunnlag for å tolke unntaksregelen så snevert som førstevoterende legger opp 

til (premiss 39)); 

 klart gir indikasjon på at unntaksregelen er å betrakte som et alternativt spor, og at de-

partementet har «vektlagt det hensyn at reglene skal medføre en rimelig fordeling 

mellom de ulike boenheter» (premiss (42)); 

 uttrykkelig presiserer at «den enkelte sameier kan kreve at lovens fordelingsmåte leg-

ges til grunn også for nye kostnadstyper, hvis ikke annet er fastsatt. Det er derfor ikke 

grunnlag for å si at forarbeidene forutsatte at unntaksregelen bare var aktuell for kost-

nader ved nye tiltak» (premiss (45); ord er uthevet av meg); 

 tar som eksempel på bruk av nytteprinsippet ved kostnadsdeling nettopp en situasjon 

der det installeres heis bare i en av flere bygninger i et seksjonssameie (premiss (46)). 

 

Andrevoterende framhevet også at angjeldende sak karakteriseres av at tiltaket er uten nytte 

for visse eiere, mens kostnadene er meget store sammenliknet med «vanlig vedlikehold» 

(premiss (48)). Videre mente han at utskiftningen representerer «en ny faktisk situasjon, som 

gir større foranledning til å revurdere den etablerte ordningen. I praksis er man nokså nær det 

som kan kalles en nyinstallasjon» (premiss (48)). Ifølge andrevoterende blir konsekvensen av 

førstevoterendes syn, at dersom kostnadsdeling etter nytteprinsippet ikke er aktuelt i denne 

saken, vil det i praksis bety at regelen utelukkende blir anvendelig ved nye tiltak, i motsetning 

til hva førstevoterende selv
12

 åpnet for (premiss (47)). 

 

                                                 

12
  I premissene (25) og (27) åpnet førstevoterende for at også eksisterende tiltak kan omfattes av regelen. Han 

uttrykker at unntaksregelen «i hovedsak» og «først og fremst» skal anvendes ved nye tiltak. 
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Revisjon av fordelingsreglene etter bestemmelsen om mindretallsvern i § 32 blir knapt tatt 

opp til diskusjon i domstolen. Mindretallet trengte ikke å drøfte anvendelsen av § 32, siden 

det konkluderte på grunnlag av § 23(1). Hva angår Høyesteretts flertall, så var oppfatningen at 

§ 32 i hovedsak ikke gir grunnlag for å trekke inn andre momenter enn de som ble tatt opp til 

vurdering i relasjon til § 23(1). Førstevoterende uttrykte det slik: «Paragraf 23 er en spesialbe-

stemmelse om kostnadsfordeling, og når den ikke gir grunnlag for unntak fra hovedregelen 

om kostnadsfordeling etter sameiebrøk, kan den generelle bestemmelsen i § 32 vanskelig lede 

til et annet resultat» (premiss (35)). 

 

9.5.2 Vurderinger av dommen i juridisk litteratur – og noen egne 

synspunkter   

Det er publisert to vitenskapelige artikler med analyse av dommen i Rt-2013-1508, nemlig 

Woxholth (2014) og Sjøvold (2015).  

 

Woxholth (2014) s. 7-8 tolker dommen slik at Høyesterett la vekt på etablert fordelingspraksis 

i sameiet samt forutberegnelighet for sameierne med heis; mens forutberegnelighet for samei-

erne uten heis ikke fikk tilstrekkelig vekt. Forutberegnelighet er særlig viktig for kjøpere, som 

på visning og i forkant av et kjøp vanskelig kan få oversikt i lite synbare installasjoner og po-

tensielle kostnadskrevende tiltak i boligselskapet. Ifølge Woxholth s. 7 medfører denne dom-

men et skjerpet behov for boligkjøpere til å undersøke hva slags «skjulte» installasjoner og 

framtidige tiltak som kan skape «overraskelser» i form av økte felleskostnader. 

 

Woxholth mener videre at det etter Rt-2013-1508 er vanskelig å se for seg at nytteprinsippet 

kan bli anvendt for eksisterende tiltak. Nyttekostnadstankegangen, som Woxholth ganske 

riktig påpeker at karakteriserer nytteprinsippet, kunne da bare ha «vært avgjørende i saken 

hvis det hadde vært snakk om nyinstallasjon av heis» (s. 8). 

 

Ifølge Woxholth s. 8 må rettskildeverdien av Rt-2013-1508 ses i lys av at det foreligger dis-

sens 3-2. Han skriver: «Særlig har dette betydning for andre saksforhold hvor mindretallets 

argumentasjon har bedre overføringsverdi enn flertallets». Hva angår § 32, konkluderer 

Woxholth s. 9 at i og med Rt-2013-1508 vil denne bestemmelsen ha «liten selvstendig betyd-

ning i spørsmål som direkte faller inn under § 23.» Woxholth framhever også at argumenta-

sjonen og resultatet i den aktuelle dommen for et eierseksjonssameie vil ha en klar overfø-
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ringsverdi for borettslag, og at dommen i noen grad også kan få betydning for andre «typer 

rettsfellesskap der kostnader skal fordeles mellom deltakerne» (s. 9). 

 

Mens Woxholth (2014) gir hva jeg betrakter som et forsiktig og nyansert syn på dommens 

kvalitet og rekkevidde, omtaler Sjøvold (2015) dommen i nokså rosende ordelag, og han me-

ner mer bastant at dommen har stor rekkevidde og avklarer rettstilstanden. Ifølge Sjøvold s. 

117 gir Rt-2013-1508 en sterk føring for at så vel eksisterende kostnader som nye kostnader i 

eksisterende installasjoner svært sjeldent kan fordeles etter nytteprinsippet. Mindretallets ar-

gument om at en beslutning om total utskiftning av heis ligger nært opp til en beslutning om 

en nyinstallasjon, avviser Sjøvold retorisk, ved å vise til at om et bygningstak blåser bort i 

stormen og må erstattes, «er det liten grunn til å se på dette som en ʺnyinstallasjonʺ» (s. 118). 

 

Sjøvold understreker et viktig moment, nemlig at dommen bygger på fakta som gjør tilfellet 

temmelig «renskåret». Her mener han for det første at rehabiliteringen var ren utskiftning og 

ikke et prosjekt med oppgraderinger; og for det andre at det var utvilsomt at en lett identifi-

serbar gruppe av eierne overhodet ikke kunne ha praktisk nytte av heisene. Et slikt utgangs-

punkt tilsier, ifølge Sjøvold s. 118, at et rent rehabiliteringsprosjekt isolert sett trekker i ret-

ning av kostnadsdeling etter hovedregelen, mens et fravær av nytte for mindretallet isolert sett 

trekker i retning av en fordeling etter unntaksregelen. Sjøvolds støtte til Høyesteretts avveiing 

er begrunnet ut ifra «en praktikers synspunkt» og hva som er gunstigst for boligselskapene «i 

et større perspektiv»: brøkfordeling er enkelt, mens «nyttebasert fordeling ville ledet til et 

vesentlig høyere konfliktnivå» i boligselskapene; oppfatningen av nytte er svært subjektiv, 

slik at eierne uansett ikke vil kunne enes om et alternativ; en regel som genererer konflikt, vil 

føre til at en del nødvendig vedlikehold ikke blir gjennomført eller blir utsatt; og urimelighet 

mellom eierne i enkelt saker «vil jevne seg ut over tid» (s. 118-119). Jeg synes ikke at noen av 

disse argumentene fra Sjøvold er særskilt tungtveiende. Med dagens teknologi trenger ikke 

fleksible løsninger å bli spesielt vanskelige, og fleksible regler av god kvalitet (som er tydeli-

ge) vil også skape forutsigbarhet. Også dagens regler skaper konflikter, hvilket Sjøvold selv 

nevner flere steder i sin artikkel. Han blander dessuten inn subjektiv nytte, i en problemstil-

ling som iallfall løsningsmessig er objektiv av natur. Videre er det naivt å hevde at urimelig-

heter i kostnadsfordelingen over tid jevner seg ut mellom eierne. Uten å utdype det, vil jeg 

anta at det skal veldig mye til for at kostnadsstrukturen er slik at det ikke i gjennomsnitt stort 

sett vil være de samme eierne som taper og vinner på et rigid fordelingsregime, gitt at forde-
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lingsnøkkelen aldri blir justert etter de faktiske forhold. I den grad fordeler og ulemper likevel 

noenlunde skulle jevne seg ut over tid, er man avhengig av å ha et livsløpsperspektiv, hvilket 

er lite realistisk å legge til grunn, dels fordi folk flest har en bosyklus som sterkt avviker fra 

sameiets bygningstekniske syklus (flyttefrekvensen er generelt høy), og dels fordi de ulike 

eiere innbyrdes som regel har en svært ulik botid i samme boligselskap (flyttefrekvensen va-

rierer). 

 

En innvending som kan gjøres så vel mot Sjøvold (2015) som mot flertallet i Høyesterett, er 

at de synes å ha et litt overflatisk forhold til hva fordelingene betyr i kroneverdier for eierne, 

samt konsekvensene for velferdsfordelingen i samfunnet. Ved store rehabiliteringsprosjekt 

med betydelige kostnader og svært ulik bruksstruktur mellom eierne, kan man lett få å gjøre 

med tiltak der man gir en belastning på flere hundre tusen kroner til en eier som overhodet 

ikke kan dra nytte av tiltaket. Dette mener jeg er et reelt samfunnsproblem, som er tungtvei-

ende, og som ikke kan pareres med kvasiargumenter om at ved enhver ordning er det noen 

som «føler» urettferdighet, eller at forslag som innebærer mer rettferdige løsninger bare ska-

per «støy», eller gjør arbeidet mer komplisert for styret og forretningsfører. 

 

Sjøvold s. 120-123 stiller spørsmålet om når fordeling etter nytte likevel kan være aktuelt, tatt 

i betraktning den strenge dommen. Her viser han til de to vilkårene om at kostnadene må være 

store og at innbyrdes forskjell i nytte av tiltaket må være betydelig. Men han viser også til at 

rettspraksis og forarbeider normalt ikke vil tillate at nyttefordeling skjer. Dersom det fattes 

flertallsvedtak om å anvende nytteprinsippet, vil den enkelte sameier likevel kunne blokkere 

for dette, gjennom sin individualrett til å kreve kostnadsdeling i henhold til loven. Ifølge Sjø-

vold er det nesten bare ett typetilfelle hvor en noenlunde klart kan si at nytteprinsippet kom-

mer til anvendelse, og det er der sameiet iverksetter et helt nytt tiltak som etter sin art er slik 

at noen eiere ekskluderes. Det klassiske eksempelet er oppføring av balkonger som ikke om-

fatter alle boenhetene. Men Sjøvold påpeker at selv ikke her er nytteprinsippet absolutt, fordi 

han mener at nytteprinsippet kun gjelder for nybyggingen, mens når senere vedlikehold skal 

utføres på allerede oppførte balkonger, vil balkongene bli å anse som en del av bygningskrop-

pen, og dermed må alle eiere bidra til vedlikeholdet. Etter mitt syn blir dette resonnementet 

litt for løst. For det første vil det i mange slike tilfeller være naturlig og fornuftig å foreta ved-

tektsregulering og inngå tilslutningsavtaler om finansieringen ikke bare av oppføringen men 

også av senere vedlikehold. For det andre kan man som utgangspunkt ikke forutsette at nytte-
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prinsippet må oppfattes som tidsavgrenset. Det eneste konsistente er at når nytteprinsippet 

først skal gjøres gjeldende, så vil dette fordelingsprinsippet gjelde så lenge tiltaket oppretthol-

des, akkurat som for et opprinnelig tiltak, med mindre annet er avtalt (og her kreves i ut-

gangspunktet enstemmighet). I motsatt tilfelle måtte en også ha besluttet hvor lenge et tiltak 

skulle defineres som nytt.  

 

Oppsummert oppfatter jeg dommen som svært streng. Selv om fordeling etter nytte av lovgi-

ver er ment som en unntaksregel, og selv om det settes en høy terskel for å kreve anvendelse 

av prinsippet, virker det usannsynlig at lovgiver har ment at det i praksis skal være nesten 

umulig å foreta fordeling etter nytteprinsippet i dynamisk rett. Loven har flere spor for kost-

nadsdeling, men det ene sporet vil nesten aldri kunne brukes, dersom flertallets syn i Rt-2013-

1508 legges til grunn. Basert på en del saker i underrettene, der forbruksprinsippet har vært 

prøvd flere ganger, synes terskelen å være lagt betraktelig lavere (se f.eks. LB-2005-153365, 

RG-2013-151). Det er vanskelig å skjønne ut ifra lovtekst og forarbeider at vilkårene for for-

deling etter nytte skulle være så mye strengere enn vilkårene for fordeling etter forbruk. Den-

ne svake konsistens i regelsettet som blir resultatet av dommen i Rt-2013-1508, samt det fak-

tum at det var en dissens 3-2, innbyr til å tenke at det vil være en lav terskel for Høyesterett å 

korrigere kursen på et senere tidspunkt. Det er også grunn til å tro at enkelte andre saker i en 

annen kontekst vil kunne bli vurdert annerledes, skjønt med Rt-2013-1508 som referanse vil 

dette tilhøre sjeldenhetene.  

 

9.5.3 Skisse til en tilnærming for løsning av «heissaken» med utgangspunkt 

i min analysemodell  

Jeg skal nå ved å anvende mitt analytiske rammeverk skissere en løsningsmodell for tvisten 

beskrevet i Rt-2013-1508, ut ifra de hovedfakta i saken som der står oppgitt. Denne tilnær-

mingen er selvsagt ikke et forsøk på kartlegging av den faktiske rettstilstanden på området; 

den er snarere et tankeskjema for hvordan man kunne ha gått fram, for å finne en løsning i 

saken. Framstillingen er kortfattet og skjematisk (men forsøkt gjort pedagogisk), og den trek-

ker ikke inn alle relevante momenter som en må forvente i en uttømmende analyse eller har-

moniseringsprosess. 

 

1) Er det snakk om størrelsen på felleskostnadene (ressursbruken) eller om eiernes innbyrdes 

fordeling av kostnadsbelastningen? Selv om bakgrunnen for tvisten er en økning i samlet fel-
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leskostnad, er dens kjerne fordelingsspørsmålet. Vi befinner oss altså innenfor kostnadsforde-

lingsretten.  

 

2) Befinner vi oss i kostnadsfordelingsrettens statiske eller dynamiske dimensjon? Svaret er 

mindre opplagt enn man skulle tro. Vi står overfor dynamisk kostnadsfordeling, når minst en 

av disse tre «betingelsene» er oppfylt: 

 En gitt fordelingsnøkkel søkes endret. 

 Antall fordelingsnøkler søkes endret. 

 Tidligere særkostnader (dvs. en gitt kostnadsart) søkes definert som felleskostnader 

(kollektivisering av særkostnader), eller tidligere felleskostnader (en gitt kostnadsart) 

søkes definert som særkostnader (hvilket kan kalles en privatisering eller individuali-

sering av felleskostnader). 

 

Angjeldende tvist gjelder hvorvidt en kostnadsart (heiskostnadene) skal trekkes ut av total-

kostnaden og fordeles etter en separat nøkkel; dermed er det antall nøkler, som en av partene 

ønsker å få endret. Tvisten framstår i sin essens som dynamisk, men etter mitt syn kan den – 

iallfall i prinsippet – også drøftes med utgangspunkt i statisk kostnadsfordelingsrett, altså etter 

bestemmelsene om initial kostnadsfastsettelse. Forutsetningen for dette må være å innrette 

den rettslige problemstillingen mot gyldigheten av de opprinnelige (gjeldende) fordelingsreg-

lene.  

 

3) Kostnadene som omfattes av tvisten, er de etter sin art særkostnader eller felleskostnader? 

Fra boligselskapets ståsted er heiskostnader for felleskostnader å regne, fordi heisanlegget er 

integrert i bygningsmassen, og ansvaret kan ikke overlates direkte til en eier eller en eierkon-

stellasjon utenfor seksjonssameiet. Fra et brukerperspektiv – og sett fra den individuelle eiers 

ståsted – blir forholdet mer komplisert. For eierne uten heis, dreier det seg om en særkostnad 

– heisen kan avgrenses til noen nærmere spesifiserte enheter. For eierne med heis, framstår 

heisen som en felleskostnad – anlegget brukes i fellesskap med andre eiere. I samsvar med 

mitt analytiske rammeverk vil jeg definere heiskostnadene i det aktuelle sameiet for en grup-

pefelleskostnad eller «felles særkostnad», altså at den i teknisk eller produksjonsteoretisk for-

stand utgjør en felleskostnad for en klart definert undergruppe av eierne. I reguleringsregimet 

som faktisk har vært i bruk i sameiet, og som Høyesteretts flertall opprettholder, dreier det seg 
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fullt ut om felleskostnader, dvs. at kostnadene har blitt kollektivisert slik at de formelt skal 

dekkes inn av samtlige eiere. 

 

4) Jeg ser først på inngangen gjennom den statiske rett. Er det mulig å betrakte kostnadsde-

lingen etter den opprinnelige generalnøkkelen som ugyldig? Hvis vi antar at det ikke fins no-

en ugyldighetsgrunn for fastsettelsen av selve generalnøkkelen, måtte en eventuell ugyldighet 

bestå i at det skulle ha vært fastsatt en separat fordelingsnøkkel for heiskostnadene, i samsvar 

med § 23(1). Uten å foreta en fullstendig avveiing av alle relevante momenter, trekker løs-

ningsmodellen i retning av at så er tilfelle. For det første har vi å gjøre med en (grup-

pe)særkostnad. For det andre har et mindretall av eierne ingen nytte av tiltaket (dette følger av 

definisjonen av særkostnad). For det tredje dreier det seg (mest sannsynlig) om en betydelig 

kostnad. Dermed vil det i utgangspunktet – og allerede ved etableringen av sameiet – forelig-

ge særlige grunner for å fordele etter nytte. Etter mitt syn er det avgjørende for den endelige 

vurderingen hvorvidt heiskostnadene er betydelige. Følgelig må en vurdering av heiskostna-

denes vesentlighet foretas konkret i det enkelte tilfelle. Med referanse til økonomisk teori må-

les heiskostnadene ikke etter de løpende driftsutgiftene f.eks. det første driftsåret, men etter 

den totale ressursbruken som heisanlegget representerer gjennom anleggets livssyklus. I prak-

tisk boligforvaltning har man derimot tradisjon for å legge til grunn de løpende utgifter i et 

enkelt år. 

 

5) Dersom heiskostnadene utgjør en så vidt høy andel av de totale kostnadene at fordelingen 

framstår som urimelig på bekostning av eierne uten heis, kan en stille seg spørsmålet om det 

på 2000-tallet uansett ville være for sent på påberope seg ugyldighet for en fastsettelse av et 

reguleringsregime som fant sted på 1970-tallet. For en eier som har eid sin bolig helt siden 

sameiets opprinnelse, vil dette være tilfelle. At eieren faktisk har innrettet seg etter systemet, 

og kan sies å ha utvist passivitet i flere årtier, betyr at eieren ikke kan påberope seg en ugyl-

dighetsgrunn. Annerledes vil det være for en eier med kort fartstid i sameiet. Gitt at eieren kan 

forlange at fordelingsregimet skal være i henhold til lovbestemmelsene, vil eieren kunne hev-

de at en fordeling av heiskostnader som ikke er gjort etter en separat heisnøkkel, bryter med 

ESL § 23(1).   

 



97 

 

6) Jeg skal nå se på inngangen gjennom den dynamiske rett. Litt forenklet
13

 vil en måtte inn-

vilge et krav om å gjøre delingen av heiskostnadene nyttebasert, dersom det doble rimelig-

hetsvilkåret er tilfredsstilt, altså at den eksisterende fordelingen er urimelig, mens endringen 

som fastsettes leder til en rimelig fordeling. I den aktuelle heissaken er problemstillingen, slik 

den framstår for retten, knyttet til det første vilkåret. En endring er overhodet ikke aktuelt, 

med mindre en sterkt uforholdsmessig belastning kan påvises for minst én av eierne. Hvis slik 

uforholdsmessighet faktisk foreligger, kan vi nøye oss med å anta at den nye fordelingen (på-

lagt av domstolen) vil bli oppfattet som (vesentlig) rimeligere. 

 

7) Hvordan kan man «måle» og vurdere (u)rimelighet? Urimelighet er sjeldent noe absolutt, 

slik at urimelighetsvurderinger vil innebære elementer av skjønn over forholdsmessigheter. 

Uten å gå i dybden på problemstillingen, skal jeg anvende en enkel og konkret tilnærming, 

som er mulig fordi tilfellet i denne saken er så vidt «renskåret», for å bruke Sjøvolds uttrykk. 

En tilnærming for å vurdere urimelighet i to fordelinger, er å sammenlikne dem innbyrdes på 

et konkret grunnlag. Vi kan stille følgende spørsmål: hvilken av de to fordelingene (av heis-

kostnader) – den eksisterende fordelingen etter generalnøkkelen eller fordelingen slik den vil 

være, dersom nytteprinsippet blir innført – framstår som mest rimelig, eller minst urimelig? 

Vi bør kunne si det slik at dersom den ene fordelingen synes å være vesentlig rimeligere enn 

den andre, så kan den minst rimelige fordelingen karakteriseres som urimelig. Jeg skal illust-

rere dette ved å ta et stilisert regneeksempel (for å få enkle tall). Jeg legger til grunn at det er 

20 seksjoner (40 %) uten heis og 30 seksjoner (60 %) med heis. Hvis jeg antar at ressursbru-

ken på heis over et visst antall år i gjennomsnitt utgjør 120.000 kr pr seksjon med heis, vil 

kostnaden ved sameiebrøkbasert likedeling for samtlige 50 seksjoner i sameiet utgjøre 72.000 

kr (jeg ser bort fra aspekter ved diskontering og at kroner har ulik realverdi over tid). Etter 

nytteprinsippet (og likedeling blant de som har heis) vil fordelingen bli 120.000 kroner for en 

seksjon med heis og 0 kroner for en seksjon uten heis. Hvis perioden som det refereres til er 

på 10 år, er det snakk om en årlig kostnadsbelastning på henholdsvis 12.000 og 7.200 kroner. 

Den konkrete problemstillingen som må rimelighetsvurderes, kan da formuleres slik: hva er 

mest rimelig, at en som har tilgang til heis betaler 12.000 kroner i året, eller at en som ikke 

har tilgang til heis betaler 7.200 kroner? Etter mitt skjønn er det siste alternativet mest urime-

lig. Men rettslig sett er det ikke tilstrekkelig at det ene vurderes som litt mer urimelig enn det 

                                                 

13
  Jeg skal ikke trekke inn de generelle gyldighetsvilkårene eller gjenta resonnementet rundt «særlige grunner».  
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andre. Er gradsforskjellen vesentlig? Dette spørsmålet skal jeg la ligge her, da svaret ikke 

framstår som åpenbart, og for øvrig min analysemodell neppe kan bidra nevneverdig til å fin-

ne et svar. 

 

8) Hvorvidt et tiltak er eksisterende eller nytt, ble meget sterkt vektlagt av Høyesterett. I dy-

namisk rett, hvis vi legger flertallsdommen i Rt-2013-1508 til grunn, vil «eksisterende tiltak-

dimensjonen» som hovedregel overstyre «urimelighetsdimensjonen», dvs. at en urimelig for-

deling etter generalnøkkelen ikke kan forventes å medføre en overgang til en rimelig(ere) nyt-

tebasert fordeling, fordi endringen ville stride mot likhetsprinsippet, som for nesten alle prak-

tiske formål vinner ved motstrid. Gitt at «eksisterende tiltak-dimensjonen» ikke er aktuell ved 

statisk kostnadsfastsettelse, vil vurderingen av nytteprinsippet i henhold til ESL § 23(1) i den 

fasen ha rimelighetsvurderingen som det desidert viktigste elementet. Dette vil i praksis bety 

at terskelen for å kreve kostnadsdeling etter nytteprinsippet vil være klart lavere ved den initi-

ale fastsettelsen av fordelingsreglene, enn den vil være for eksisterende tiltak etter den dyna-

miske kostnadsfordelingsrett. Hvorvidt terskelen for nyttebasert kostnadsdeling er høyere 

eller lavere i statisk rett enn den er for nye tiltak i den dynamiske rett, skal jeg ikke drøfte. Jeg 

nøyer meg med å føye til at skillet mellom statisk og dynamisk rett gir oss forklaringen på 

hvorfor mindretallsvernet etter ESL § 32 ikke har noen større selvstendig betydning i visse 

saker. Når «eksisterende tiltak-dimensjonen» foreligger, blir urimelighetsprinsippet i utgangs-

punktet overstyrt av likhetsprinsippet. Ved initial fastsettelse – samt ved endringsfastsettelse 

når tiltaket er nytt – har likhetsprinsippet ikke den samme relevans og bestemmelsene om 

mindretallsvern kan lettere støtte opp under vurderingen av om «særlige grunner» foreligger, 

jf. § 23(1).  

 

9.6 Utdypende om rettspraksis 

 

9.6.1 Rettsavgjørelser som begrenser endringsrommet 

Det er tung rettspraksis for at en fordelingsregel fastsatt i opprinnelige vedtekter som ut-

gangspunkt ikke kan endres senere av generalforsamlingen eller styret; det vil være nødven-

dig med samtykke fra alle eierne. I Rt-1961-618 var det et andelslag bestående av boliger og 

en rekke butikklokaler. De fleste butikkeierne anla sak mot selskapet, etter at felleskostnadene 

(husleien) var blitt økt mer for butikkene enn for boligene. Styret mente at denne forskjellsbe-

handlingen var tilstrekkelig hjemlet, fordi en vedtektsendring tillot styret å fastsette felles-

kostnadenes størrelse. Høyesterett konkluderte med at selskapet var kontraktsmessig bundet 
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av de opprinnelige vedtekter, som fastslo at kostnadsdelingen skulle skje i samsvar med 

bruksenhetenes relative innkjøpsverdi under oppføringen. En endring av eiernes rettigheter 

ville ikke være mulig, med mindre samtlige eiere ga sin tilslutning.  

 

Rettsregelen ble stadfestet i Rt-1991-892. En seksjonert bygård bestående av boliger og kon-

torer hadde fastsatt vedtekter med en bestemmelse om at felleskostnadene skulle fordeles etter 

en arealbasert sameiebrøk. Sameiermøtet vedtok i 1984 nye vedtekter, der fordelingsnøkkelen 

for felleskostnader ble endret slik at kontorseksjonene skulle bære en større andel av kostna-

dene (samlet belastning for kontorseksjonene ble økt fra 21,37 % til 30 %). Økningen ble be-

grunnet ved kontorenes større verdi, samt at ulike seksjonskategorier innebærer ulik bruk (un-

derforstått påfører sameiet forskjellige kostnader). Høyesterett avgjorde at det ikke var grunn-

lag for å endre fordelingsbrøken. Stiftelseskontrakten og sammenslutningers grunnprinsipper 

måtte tilsi at sameiebrøken/fordelingsnøkkelen bare kunne endres ved enstemmighet. Mar-

kedsbetraktninger og betydningen av sammenhenger mellom seksjoners felleskostnader og 

seksjoners verdi kunne ikke fortrenge likhetsprinsippet. Høyesterett fant det heller ikke opp-

lagt at kontorene belastet eiendommen i nevneverdig større grad enn leilighetene. 

 

Blant andre dommer som begrenser endringsrommet er RG-1961-182 (Voldgift), se avsnitt 

7.3.3, der det framgår at et fordelingsregime som er gyldig stiftet, binder alle framtidige eiere 

og vil (normalt) ikke kunne endres, heller ikke om man kan sannsynliggjøre at innsikten i 

relevante kostnadsmessige forhold var dårlig ved stiftelsen.  

 

9.6.2 Rettsavgjørelser som skaper et endringsrom  

RG-1988-452 (Eidsivating lagmannsrett) gjaldt et borettslag med flere rekkehusliknende 

bygg, der boenhetene befant seg over to nivå, hvorav ett nivå var på bakkeplan. Generalfor-

samlingen vedtok å bygge balkonger for alle boligene på øvre nivå. Samtidig ble vedtatt å 

fordele kostnadene ved balkongutbyggingen etter generalnøkkelen. Etter at husleieøkningen 

var iverksatt, anla en eier av bolig på bakkeplan søksmål mot borettslaget, med krav om ned-

satt husleie. Lagmannsretten dømte til fordel for eieren. I domspremissene står at «de leilighe-

ter som har fått balkong, har fått et vesentlig tillegg både i bruksverdi og salgsverdi», og vide-

re at man «står (…) overfor en påkostning som ensidig begunstiger de andelseiere som har fått 

balkonger.» Lagmannsretten trekker dermed konklusjonen «at det vedtak som saken gjelder, 

på urimelig måte diskriminerer i forholdet mellom andelseierne.»  
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Denne dommen ville etter dagens borettslagslov ganske sikkert ha blitt vurdert med referanse 

til nytteprinsippet. Likevel synes domspremissene til en viss grad å gi uttrykk også for andre 

hensyn (og et bredere vurderingsgrunnlag) enn brukskriteriene i BRL § 5-19(1) tredje 

punktum, da «begunstigelseseffekter» generelt og boligenes (relative) verdiøkning spesielt 

tillegges betydelig vekt. En parallell kan derfor også trekkes til § 5-19(1) andre punktum om 

revisjon av fordelingsbrøken ved vesentlige endringer i boligenes innbyrdes verdi, samt til 

generalbestemmelsene om mindretallsvern. Uansett vekten av argumentet, som må antas å 

variere betydelig etter omstendighetene, så trekker RG-1988-452 klart i retning av at det er 

relevant å ta i betraktning skjevheter i «begunstigelseseffekter» av en tjeneste eller installa-

sjon i et boligselskap. Dersom slike skjevheter blir uforholdsmessige, kan et vilkår for å endre 

fordelingsreglene være oppfylt. 

 

De fleste rettsavgjørelser som medfører endringer i fordelingsbestemmelser, er enten hjemlet 

direkte i lovbestemmelsene om nytte- og forbruksprinsippene, eller bygger på avtaler eller 

tilslutningsvedtekter i forbindelse med bygningsmessige arbeider. I LB-2010-014905 gjaldt 

tvisten en arealbasert sameiebrøk som kostnadsfordelingsnøkkel. Etter at en loftsutbygging av 

to seksjoner var blitt foretatt, mente eieren av de to seksjonene at arealet var mindre enn hva 

sameiebrøken skulle tilsi, og det ble framsatt krav om en reduksjon i seksjonenes andel felles-

kostnader. Sameiet sto opprinnelig på at felleskostnadene måtte fastsettes etter sameiebrøken, 

men i perioden mellom anketilsvaret til lagmannsretten og hovedforhandlingene i lagmanns-

retten, hadde sameiet godtatt en viss reduksjon i felleskostnadene for loftsseksjonene (basert 

på et litt lavere areal). Eier av loftsseksjonene opprettholdt imidlertid et krav om en ny opp-

måling og arealberegning for disse seksjonene. Ifølge lagmannsretten ville en endring av sam-

eiebrøkene (reseksjonering) kreve samtykke fra alle sameiere. Gitt den avtalebaserte endring-

en som sameiet hadde akseptert, fant retten at denne nye fordelingsordningen ikke var urime-

lig. Kravet om en ytterligere nedsettelse av andel felleskostnader til fordel for loftsseksjonene 

førte derfor ikke fram. 

 

RG-1992-1337 (Oslo byrett) tok stilling til lovligheten av et generalforsamlingsvedtak om en 

endring av fordelingsnøkkelen for kapitalkostnadene i et borettslag, etter at borettslaget var 

ferdig oppført. Endringen ble gjennomført ved en omfordeling av de enkelte eiernes andel av 

fellesgjelden. Borettslaget var oppført i tre trinn på 1980-tallet. I løpet av oppføringsperioden 
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hadde kapitalkostnadene utviklet seg svært forskjellig for de ulike trinnene, og kostnadene var 

svært mye høyere for det siste enn for det første byggetrinnet. Byretten anså vedtaket i gene-

ralforsamlingen som gyldig. Retten mente at likhetsprinsippet måtte ses i lys av selvkostprin-

sippet, som lå til grunn for prosjektet. Skulle selvkostprinsippet overholdes, måtte eierne bli 

belastet de kapitalkostnadene tilsvarende hva «det reelt sett kostet å oppføre byggene» (s. 

1342). Retten mente også at den opprinnelige fordelingsnøkkelen ville ha medført «en evigva-

rende subsidiering» av eierne med bolig i det siste byggetrinnet, og retten antok at det ville ha 

gitt «så urimelige utslag at det er adgang til å endre fordelingsnøkkelen» (s. 1341). 

 

Jeg viser også til LB-2013-183240, der vedtektsendringer måtte aksepteres, fordi de ikke ut-

gjorde noen reell endring av fordelingsnøkkelen men kun stadfestet den regulering som i 

praksis allerede var gjeldende.  
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10 Rettspolitisk vurdering og tilnærminger til 

evaluering av lovbestemmelsene 

 

10.1 Innledning 

Framstår lovbestemmelsene om kostnadsdeling i boligselskap som gode? Er reglene tilpasset 

bestemte formål, og gir de resultater (fordelinger) som er «riktige»? Hvilke prinsipp kunne 

alternativt ha vært styrende for lovbestemmelsenes utforming? Dette er relativt komplekse 

spørsmål, som ikke kan besvares fullt ut uten å iverksette en mer fyllestgjørende lovevalue-

ring enn hva som er mulig innenfor rammen av denne oppgaven. Formålet med dette kapitlet 

er likevel å sette et kritisk lys på reglene for kostnadsdeling, og samtidig vise at det fins flere 

innfallsvinkler for å vurdere kvaliteten på rettsreglene generelt og lovbestemmelsene spesielt. 

   

Jeg skal anvende metodikk og foreta analyser som i hovedsak følger i spor som det ikke er 

uvanlig å finne i departementene, når lovgiver skal evaluere og mer generelt «vurdere» lovbe-

stemmelsers kvalitet, i den grad lovgiver benytter seg av tilgjengelig metodikk. Mine tilnær-

minger, som er forankret dels i kravene i statlig regelverk
14

 og dels i forskjellige vitenskapeli-

ge/fagdisiplinære metoder, nyter så vidt generell faglig anerkjennelse, at jeg ikke har funnet 

det nødvendig å argumentere for hvorfor nettopp disse tilnærmingene er valgt. Men det er 

klart at også andre tilnærminger enn de som jeg har basert meg på, kunne ha vært aktuelle. 

Høringsinstituttet, som tradisjonelt står svært sterkt ved vurdering av lovbestemmelser, har 

jeg naturligvis ikke kunnet benytte meg av i min avhandling.  

 

«Tilnærminger til evaluering av lovbestemmelsene» (jf. kapitteloverskriften) indikerer at  

arbeidet her forankres i samfunnsvitenskapene, hvor evalueringsmetodikk står sentralt. «Til-

nærminger» er ment å markere at jeg har fokus på å framvise metodiske muligheter mer enn å 

utføre en grundig eller «fullskala» analyse. Det er uansett klart at til tross for sine begrens-

ninger, vil mine tilnærminger i dette kapitlet kunne gi et nyttig og styrket grunnlag for å vur-

dere lovreglene på dette feltet. Siden lovevaluering i vid forstand er en form for eller et grunn-

                                                 

14
  Jeg viser til Finansdepartementet (2003) § 16 og veiledere mv. forankret i denne bestemmelsen, herunder 

Justisdepartementet (2009). 
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lag for rettspolitiske vurderinger, fant jeg det derfor riktig å markere i tittelen at kapitlet også 

har en rettspolitisk ambisjon. 

 

Jeg starter med å drøfte alminnelige godhetsvurderinger. Deretter tar jeg for meg samfunns-

økonomisk teori, evalueringsmetodikk (med gjennomføring av en intervjuundersøkelse), 

komparativ (fransk) rett og noen språklige (semantiske) vurderinger.  

 

10.2 Alminnelige godhetsvurderinger 

 

10.2.1 Generelt                                                                            

I Torstein Eckhoffs klassiske formulering er reelle hensyn i rettsanvendelsen vurderinger av 

«resultatets godhet» (Eckhoff 2001, s. 371). Disse hensynene henspeiler i utgangspunktet på 

rettsanvenderens vurderinger
15

 av hva som er en rettferdig, rimelig, hensiktsmessig eller for-

målstjenlig løsning i et rettsspørsmål i en konkret sak. Imidlertid utgjør godhetsvurde-

ringer/reelle hensyn også en form for metodikk, som kan anvendes av en lovgiver, lovevalua-

tor eller rettspolitisk analytiker, i vurderingen av de generelle (helhetlige) juridiske og sam-

funnsmessige kvaliteter til en lovbestemmelse eller rettsregel. Eckhoff (2001) s. 382-393 skil-

ler da også mellom to hovedkategorier av realhensynsvurderinger – de som vedrører rettfer-

dighetsoppfatninger av regelen og de som vedrører faktiske eller antatte konsekvenser av re-

gelen.  

 

Mine rettspolitiske analyser av lovreglene i kostnadsfordelingsretten i boligselskap begrenses 

til et fåtall sentrale vurderingsgrunnlag, nemlig reglenes rettferdighet, reglenes samfunnsøko-

nomiske sider og reglenes ivaretakelse av boliglovenes formål. Sistnevnte aspekt behandles i 

avsnittene 10.2.2-10.2.3. Samfunnsøkonomisk teori står sentralt i avsnitt 10.3, mens rettfer-

dighetsbetraktninger omtales i flere sammenhenger. 

 

10.2.2 Formålsbetraktninger – borettslagsloven 

I Ot.prp. nr. 30 (2002-2003) står ingenting eksplisitt om borettslagslovens formål; den define-

rer kun formål for borettslagenes virksomhet (å skaffe boliger og tjenester i tilknytning til 

                                                 

15
  Begrepet «reelle hensyn» har vært omdiskutert, bl.a. fordi det kan gi uklare assosiasjoner. Boe (1996) s. 159 

foretrekker begrepet «rettsanvenderens vurderinger». 
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dette). Heller ikke i NOU 2000: 17 defineres et formål for lovforslaget. Det nærmeste man 

kommer et underliggende rettspolitisk formål for borettslagsloven, er det som står i mandatet 

fra Kommunal- og regionaldepartementet til utvalget. Hva angår det som er mest relevant for 

denne oppgaven – felleskostnader og fordelingen av disse – må følgende del av mandatet 

framheves (NOU 2000: 17 s. 9): 

 

«Utgangspunktet for arbeidet i utvalet skal vere å sikre at lovverket legg til rette for at 

bustadbyggjelag og burettslag kan drive verksemda på ein måte som tar vare på føre-

målet med laga, sikrar interessene til partane og dessutan kan gje ei rasjonell planleg-

ging og drift.» 

 

Utvalget fikk bl.a. i oppdrag å vurdere hvorvidt selvkostprinsippet er formålstjenlig, men i 

utvalgets rapport er dette bare drøftet i forhold til byggekostnad/salgspris og ikke i forhold til 

felleskostnadenes inndekking og fordeling. 

 

Jeg har sett på om det er definert spesifikke formål for de enkelte lovbestemmelsene, nærmere 

bestemt for § 5-19(1)-(2) («fordelingsparagrafen») og § 5-12 (andelseierens vedlikeholds-

plikt). Heller ikke for disse paragrafene er det definert klare formål, hvilket må sies å være i 

samsvar med norsk lovgivningstradisjon, der lovgiver ikke pleier å gi slike lovformålsformu-

leringer. Men i forarbeidene fins momenter som i det minste indikerer noen delmål som søkes 

oppnådd, og som gir et grunnlag for å foreta betraktninger om formålet. Slik jeg vurderer for-

arbeidene, har lovreguleringen av kostnadsdelingen i hovedsak tre delmål: 

1. Det enkelte borettslag skal ha en relativt høy grad av frihet til å fastsette sin initiale 

fordeling. 

2. Fordelingen over tid skal ligge mest mulig fast.  

3. Sterkt urimelige/uforholdsmessige fordelinger skal unngås. 

 

Til støtte for det første delmålet trekker jeg fram dette sitatet: «det er i og for seg ikkje nød-

vendig at [bygge- og finansierings]planen opplyser om kva prinsipp som er følgt, når berre 

resultatet går fram» (Ot.prp. nr. 30 2002-2003 s. 279). At reglene for fordelingen av vedlike-

holdsansvaret er deklaratoriske, gjenspeiler også ønsket om fleksibilitet. Fordelingsendringer 

tolkes i utgangspunktet som uheldige, og til støtte for det andre delmålet nevner jeg at «An-

delseigarane bør ikkje ha krav på endring av fordelinga der grunnlaget har endra seg berre 

uvesentleg» (lovproposisjonen s. 280). For vedlikeholdsansvaret ønsker lovgiver ikke like 
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store restriksjoner på endringer, men det forutsettes at endringer skjer uten større påvirkning 

på eiernes relative belastning: «Reint allment bør ein godta fleksibilitet og omleggingar av 

vedlikeholdet etter behov, så lenge ein passar på at balansen mellom andelseigarane blir hal-

den oppe» (lovproposisjonen s. 276). 

 

Effektiv ressursbruk og en mest mulig rettferdig økonomisk fordeling (belastning), som er to 

klassiske mål ved lovregulering innenfor økonomisk rett, er ikke så framtredende at de kan 

betegnes som lovgivers delmål for kostnadsfordelingsbestemmelsene. Effektiv ressursbruk er 

overhodet ikke brukt som en begrunnelse for reglene, og selvkostprinsippet refereres det ikke 

til. Når det gjelder rettferdighetsbetraktninger, er disse ikke helt fraværende, men de framgår 

knapt eksplisitt i noen sammenheng, bortsett fra at klart urimelige forhold søkes unngått. Sna-

rere synes lovgiver å ha moderate ambisjoner om å etablere et regelverk som er rettferdig i 

fordelingssammenheng: «Røynsla viser nok at ein ikkje bør ha store voner når det gjeld å fin-

ne fram til ei fordeling som alle kan oppfatte som "rettferdig" (...)» (Ot.prp. nr. 30 2002-2003 

s. 279).      

 

10.2.3 Formålsbetraktninger – eierseksjonsloven  

Heller ikke Ot.prp. nr. 33 (1995-96) definerer et klart formål med eierseksjonsloven i sin hel-

het, bortsett fra å forbedre 1983-loven, som var gjeldende den gangen. For kostnadsdelingen 

isolert sett framgår imidlertid flere delmål. Disse presenteres ikke eksplisitt som mål i lovpro-

posisjonen, men formuleringene er klarere og begrunnelsene fyldigere enn hva tilfellet er for 

borettslagsloven.  

 

Som for borettslag er det en målsetting at kostnadsfordelingen i minst mulig grad skal endres 

over tid («Et hovedsynspunkt må være at fordelingsnøkkelen ligger fast», se Ot.prp. nr. 33 

1995-96 s. 61). Forklaringen på dette er at en «Endring av fordelingsnøkkelen innebærer en 

forrykning av det økonomiske forholdet mellom sameierne» (s. 61). Også for eierseksjons-

sameier tillates en stor fleksibilitet i den initiale utformingen av reguleringsregimet, bl.a. fordi 

«Arten av felleskostnadene varierer (…) mye fra sameie til sameie» (s. 61). På den annen side 

ønsker lovgiver å legge til rette for at seksjonssameiene stort sett velger de samme løsningene. 

Bl.a. disse setningene vitner om det (s. 61): 

 Loven bør «gi anvisning på noen få og enkle fordelingskriterier med adgang (...) til å 

fastsette en annen fordeling (…)». 
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 «Nyttesynspunktet bør ikke overdrives.» 

  

I vesentlig større grad enn for borettslagsloven synes en målsetting for kostnadsdelingen i 

boligsameier å være at systemet skal være så enkelt som mulig (s. 61): 

 «ikke alle [fordelings]prinsipper er like praktisk håndterlige.» 

 «kostnadene med heis [skal ikke] fordeles ut fra forskjellig nytte for seksjonene i de 

enkelte etasjer (...). En slik fordeling ville (...) være spissfindig og upraktisk». 

 

Heller ikke eierseksjonsloven setter et klart mål om at kostnadsdelingen må bidra til kostnads-

effektivitet eller rettferdighet. I proposisjonen (s. 61) uttrykkes at «Det lar seg neppe gjøre å 

finne regler om fordeling av felleskostnader som i alle sammenhenger vil oppfattes som rett-

ferdige.» 

 

10.3 Samfunnsøkonomiske prinsipper 

 

10.3.1 Fordelingsrettferdighet og kriterier for fordelingseffektivitet 

I avsnitt 3.1.7 redegjorde jeg for kostnadsoptimalitet og optimal produksjon, som er prinsip-

per for effektiv ressursbruk. Forenklet kan det uttrykkes som at boligselskapets enhetskostna-

der skal være minimale (ved et rendyrket kostnadsfokus) eller nettogevinsten for eier-

ne/beboerne samlet sett skal være maksimal (ved et nyttekostnadsfokus). I et fordelingsper-

spektiv blir problemstillingen mer kompleks. Det er fordi det fins en rekke ulike kriterier for 

fordeling av kostnader, og fordi det generelt er et betydelig element av subjektivitet i enhver 

vurdering av hva som er rettferdig.  

 

En rettferdighet er formell, når de berørte parter (deltakerne) behandles likt, mens en materiell 

rettferdighet angår resultatet av reglenes innhold.
16

 I kostnadsdeling har den materielle rett-

ferdighet størst relevans. Visse fordelingskriterier, som kostnadsbelastning (betaling) etter 

evne, synes ikke å være anvendt i norske boligselskap. Et kriterium som det derimot synes å 

være stor aksept for å anvende, er hva vi kan kalle ansvarskriteriet. Ansvarskriteriet – eller 

også eierskapskriteriet – innebærer at felleskostnadene skal fordeles i samsvar med den eier-

andelen som man har i formuesobjektet, eventuelt korrigert for særskilte forhold som den en-

                                                 

16
  Eng (2007) s. 189-196 gir en generell innledning til rettferdighet. 
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kelte eier har ansvar for (eller ikke har et ansvar for, i motsetning til andre eiere). Også bruks-

kriteriet har fått en viss aksept i boligselskapene. Med brukskriteriet menes at felleskostnade-

ne skal fordeles i samsvar med eiernes innbyrdes bruk eller forbruk. Generelt ligger det ofte 

en utfordring i hvordan et fordelingskriterium operasjonaliseres til rimelige og konkrete forde-

lingsnøkler; av de nevnte kriterier gjelder det først og fremst brukskriteriet. 

 

Etter min vurdering er økonomisk effektivitet og fordelingsrettferdighet knyttet sammen mer 

direkte og utvetydig i en ren kostnadsfordelingskontekst enn i mange andre sammenhenger 

(som på et marked eller i et politisk system). Dette er særlig tydelig, ved at brukskriteriene har 

en side mot selvkostprinsippet, altså at en eier i utgangspunktet skal dekke fellesskapets kost-

nader i den proporsjon som eieren påfører fellesskapet kostnader. Jeg viser til avsnitt 10.3.2, 

der selvkostprinsippet behandles i et effektivitetsperspektiv. 

 

Jeg skal nå skissere en teoretisk tilnærming for å kople effektivitet og fordeling, som skal lede 

til det som litt upresist kan betegnes som «fordelingseffektivitet», dvs. økonomisk effektive 

fordelinger. Jeg tar utgangspunkt i et dynamisk perspektiv på «nettogevinsten» av boligselsk-

apets virksomhet (og eksistens), og på gevinstens fordeling mellom eierne. Til dette formål 

skal jeg anvende Pareto-kriteriet og Kaldor-Hicks-kriteriet (Eide og Stavang 2008, s. 34-37), 

som grunnleggende er kriterier for økonomisk effektivitet, men som samtidig gir en belysning 

av fordelingsproblematikken.
17

 En Pareto-forbedring betyr at en endring i fordelingen vil for-

bedre nettogevinsten for visse eiere/beboere, uten at noen andre i boligselskapet får det verre. 

Dette er et restriktivt kriterium og et resultat som kan være vanskelig å oppnå. Derfor er det 

mer realistisk å gjennomføre Kaldor-Hicks-forbedringer, som innebærer at gevinsten for de 

eiere/beboere som tjener på en endring i kostnadsdelingen, er større enn tapet for de eie-

re/beboere som kommer mindre gunstig ut av en ny fordeling. Kaldor-Hicks-forbedringer 

karakteriseres ved at eiere som kommer fordelaktig ut, vil kunne kompensere de øvrige eierne 

for deres tap, og likevel oppnå et bedre resultat enn i den opprinnelige fordelingen. Etter mitt 

syn er det åpenbart at når lovbestemmelsene (eller vedtektene) er så rigide at det ikke blir rom 

for dynamisk justering av boligselskapets fordelingsregime, slik borettslagsloven og eiersek-

                                                 

17
   Pareto- og Kaldor-Hicks-kriteriene alene gir ikke svar på om en fordeling er rettferdig. Imidlertid viser de 

fordelingsmessige konsekvenser og utgjør således et grunnlag for å vurdere rettferdigheten (rimeligheten) 

ved fordelinger som er effektive.  
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sjonsloven i hovedsak legger opp til, vil det være særdeles vanskelig å realisere Kaldor-Hicks-

forbedringer. 

 

10.3.2 Selvkostprinsippet 

Selvkostprinsippet har tradisjonelt vært viktig i boligsamvirket. Dette prinsippet er i utstrakt 

bruk i moderne økonomisk styring, innenfor organisasjoner som ikke har pekuniære målset-

tinger. I Norge fins anbefalinger om selvkostprinsippet på en rekke områder, og prinsippet 

kan unntaksvis være påbudt ved lov, som for avfallsgebyr hjemlet i forurensningsloven (Lov 

13 mars 1981 nr. 6) § 34(1). Jeg viser også til retningslinjer i Kommunal- og moderniserings-

departementet (2014) for hvordan selvkostprinsippet skal operasjonaliseres for kommunale 

betalingstjenester. 

 

Hva innebærer selvkostprinsippet i en regulering av fordelingen av felleskostnader? Det går ut 

på at en eier skal belastes med en andel av felleskostnadene som svarer til de kostnadene som 

eierens bolig og bruk påfører fellesskapet. En slik tilnærming til kostnadsfordelingen reflekte-

res i relativt liten grad i dagens lovverk, dog med unntak for de initiale kapitalkostnadene i 

borettslag, jf. BRL § 2-15 første punktum. For de aller fleste kostnadsarter burde det imidler-

tid med dagens økonomikunnskap og datakraft ikke by på særlige problemer å lage tilfreds-

stillende grovanslag på selvkostfordelinger.   

 

Dess lengre et fordelingsregime fjerner seg fra selvkostprinsippet, dess større blir ulempen 

med gratispassasjerer, dvs. at eiere som belastes for mye, i sterkere grad subsidierer eiere med 

for lav belastning. En situasjon med høy grad av subsidiering er ikke bare et spørsmål om hva 

som er rimelig og rettferdig for eierne innbyrdes; en slik situasjon medfører også uheldige 

konsekvenser for hva som er et riktig (optimalt) nivå på vedlikehold, fellestjenester og anskaf-

felse av felles utstyr. I et reguleringsregime med betydelig skjevdeling og der gratispassasje-

rene har størst innflytelse i selskapsorganene, vil det bli overproduksjon, sløsing og unødven-

dig ressursbruk. I et regime med betydelig skjevdeling og der de som bærer en uforholdsmes-

sig høy andel av felleskostnadene har størst innflytelse, vil produksjonen bli for lav; bl.a. vil 

eiendommen kunne forringes ved et utilstrekkelig vedlikehold. 
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10.3.3 Verdiprinsippet 

Lovgiver vektla sterkt verdiprinsippet, da lovbestemmelsene om kostnadsfordeling i boretts-

lag ble utformet. Prinsippet står i klartekst i BRL § 5-19(1). For eierseksjonsloven er dette 

mindre opplagt, men en arealbasert sameiebrøk, som i henhold til forarbeidene kan tolkes som 

retningsgivende, oppfattes av lovgiver å være en indirekte indikator for verdi: «I de fleste til-

felle vil (...) [verdiforholdet] stort sett falle sammen med størrelsesforholdet mellom seksjo-

nene» (Ot.prp. nr. 33 1995-96, s. 31). Etter mitt syn skaper verdiprinsippet et feil fokus på 

kostnadsdelingsproblematikken. Kostnadene ved driften av et boligselskap er i liten grad 

knyttet til aktivaverdier; de avhenger av kostnadsstrukturer, nærmere bestemt av egenskaper 

ved produksjon og forbruk av de ulike produktene som eierne/beboerne trenger (se avsnittene 

3.1.5-3.1.7). Strengt tatt vil korrelasjonen mellom aktivaverdi og felleskostnader snarere gå 

motsatt vei, nemlig at aktivaverdien avhenger (påvirkes) av kostnadene.  

 

10.3.4 Samlet vurdering 

Oppsummert synes det rimelig klart at dagens lovbestemmelser for kostnadsfordeling i bolig-

selskap har et markant forbedringspotensial, når samfunnsøkonomiske vurderinger legges til 

grunn. Min framstilling har imidlertid vært avgrenset til et fåtall momenter. Hvis eksempelvis 

dagens rettsregler genererer kostnadsreguleringsordninger i boligselskapene som er enkle, 

oversiktlige, lite ressurskrevende å administrere og skaper få konflikter, trekker dette i retning 

av lave administrasjonskostnader for boligselskapene og bidrar isolert sett positivt til sam-

funnsøkonomisk effektivitet.  

 

10.4 Generelt om lovevaluering – dens formål, metodiske 

grunnlag og institusjonelle forankring 

Det har over en del år og kanskje særlig fra 1990-tallet blitt styrket oppmerksomhet rundt 

lovbestemmelsers kvalitet i et bredere samfunnsmessig perspektiv, altså ut over den «interne» 

juridiske systematikk og sammenheng. I hovedsak har fokus vært rettet mot konsekvensanaly-

ser av lovbestemmelser i forbindelse med utforming av nytt lovverk, men i de senere år har 

det også blitt uttrykt et ønske om å innføre lovevaluering av eksisterende lovbestemmelser, 

som et supplement til tradisjonell juridisk etterkontroll og juridisk lovrevisjon. Hensikten med 

lovevaluering, der analyse av regelverket knyttes f.eks. til sosiale, økonomiske og miljømes-

sige realiteter, ofte ved hjelp av samfunnsøkonomisk analyse og generell samfunnsvitenskape-

lig metode, er å anslå hvilke samfunnsmessige virkninger lovbestemmelsene har medført samt 
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i hvilken grad bestemmelsene faktisk bidrar til å oppnå de mål som regelverket er ment å rea-

lisere (Justisdepartementet 2009, s. 4). 

 

En kort redegjørelse for hvordan lovevaluering og lovers etterkontroll er institusjonelt forank-

ret i Norge, gis av Backer (2013a, s. 131-132). Backer (2013b) inneholder en rekke momenter 

om hva det kan være interessant å evaluere et lovverk i forhold til, herunder kriterier for god 

lovkvalitet (s. 42-43), lovers effektivitet kontra andre virkemidlers effektivitet (s. 27-28) og 

former for lovformål, dvs. ivaretakelse av lovens rettspolitiske funksjoner (s. 20-22). 

 

Rammen for min oppgave tillater ikke en grundig drøfting av lovevalueringsaspekter knyttet 

til lovbestemmelsene som jeg har studert. Imidlertid har jeg gjennomført en empirisk under-

søkelse (se avsnitt 10.5), med det formål å kartlegge hvilke fordelingsprinsipp som faktisk 

benyttes i dag ved etablering av boligselskap, og dessuten å få innsikt i begrunnelsen for valg 

av fordelingsprinsipp, samt fordeler og ulemper ved ulike prinsipper. Dette er meget relevant 

informasjon for en vurdering av lovbestemmelsenes kvalitet, og slike opplysninger kan utgjø-

re et nyttig grunnlag for enhver evaluering av rettsreglene for fordeling av boligselskapenes 

felleskostnader.   

 

10.5 En undersøkelse om anvendelse av fordelingsprinsipp ved 

etablering av boligselskap 

 

10.5.1 Kort om gjennomføringen av en kvalitativ undersøkelse rettet mot 

utvalgte boligbyggelag 

Jeg har gjennomført en intervjuundersøkelse rettet mot et utvalg av norske boligbyggelag. Av 

de 14 lag som ble kontaktet, fikk jeg inn svar fra 11 respondenter, hvorav 10 gjennom telefon-

intervju og 1 i form av en skriftlig redegjørelse. Undersøkelsesopplegget er redegjort for i 

vedlegg 5.  

 

Formålet med undersøkelsen har vært å få økt innsikt i hvilke fordelingsprinsipp som i dag 

brukes ved etablering av nye boligselskap, samt å forstå aktørenes begrunnelser for sine valg 

og deres erfaringer med fordelingsprinsippene. Undersøkelsen besto av fire «hovedspørsmål», 

som ble komplettert med oppfølgingsspørsmål, avhengig av svarenes omfang og klarhet, og i 
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noen tilfeller avhengig av disponibel intervjutid. Hovedspørsmålene er gjengitt i vedlegg 6, 

men her følger i forenklet form hva jeg spurte etter: 

1) Kriteriene som vanligvis brukes ved fastsettelse av fordelingsnøkler i nye boretts-

lag/eierseksjonssameier. 

2) Begrunnelsene for å anvende fordelingssystemet/fordelingskriteriene, og eventuelle 

ulemper. 

3) Hvorvidt nytte- og forbruksprinsippene anvendes, og eventuelt hvorfor ikke. 

4) Om boligbyggelagene har god innsikt i hva som er en «riktig» kostnadsdeling allerede 

ved etableringen av boligselskapet. 

 

10.5.2 Utforming av fordelingsnøkler 

Hvis vi ser bort fra den separate gjeldsnøkkelen for kapitalkostnader, som er obligatorisk for 

nyere borettslag (jf. § 2-15 første punktum), er for de øvrige kostnadene boligareal det desi-

dert vanligste kriteriet som inngår i reguleringen av fordelingen. Men her fins mange varian-

ter. Det kan benyttes en arealbasert generalnøkkel, en generalnøkkel som er vektet hvor areal 

er ett av flere (normalt to) kriterier, eller en regulering med flere (normalt to) nøkler for ulike 

kostnadsarter, der den ene nøkkelen er arealbasert. Ellers brukes likedelingsprinsippet for-

holdsvis mye, som regel i kombinasjon med arealprinsippet (som to separate nøkler eller i en 

vektet generalnøkkel). Forbruksprinsippet er vanlig men angår svært få poster (varmtvann og 

oppvarming synes å være mest utbredt). Kun tre boligbyggelag oppga at verdi kunne være et 

aktuelt kriterium, og disse lagene gjorde liten bruk av verdiprinsippet. 

 

10.5.3 Begrunnelser for og ulemper ved de valgte fordelingsnøklene 

Boligbyggelagenes vanligste begrunnelser for å velge de kriteriene og de nøklene som de fak-

tisk gjør, er enkelhet i anvendelsen, at de enkelt lar seg forklare til eierne, at erfaringene er 

gode med slike kriterier/nøkler, samt at kriteriene oppfattes som rettferdige. I intervjuene ble 

det som regel ikke utdypet hva som menes med rettferdig, men inntrykket er at rettferdighet 

oftest bedømmes dels ut i fra boligbyggelagenes skjønnsmessige rimelighetsvurderinger og 

dels ut i fra hva som erfaringsmessig skaper minst misnøye blant boligselskapenes eiere.  

 

En vanlig ulempe ved de valgte fordelingsnøklene er likevel mangel på rettferdighet. Ofte ble 

nevnt at rene arealfordelinger gir klar skjevdeling, når boligene i samme selskap er veldig 

forskjellige i størrelse. Flere påpekte at de prøver å velge rettferdige ordninger (jf. ovenfor), 
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men at det likevel sjeldent blir helt rettferdig. Noen mente fordelingsnøkler basert på flere 

kriterier raskt blir krevende å handtere og/eller at gevinstene (fordelene) ved slike nøkler ikke 

er særlig store. I undersøkelsen framkom også en nokså stor misnøye med rigiditeten i forde-

lingen, dvs. at det er særdeles vanskelig eller umulig å gjøre endringer i en etablert nøkkel. En 

regulering kan være tilfredsstillende når boligselskapet er nytt, men mindre tilpasset kostna-

dene i senere faser, f.eks. ved vedlikeholdsarbeider. Et hovedproblem er at utbyggere av eier-

seksjonssameier pålegges å levere inn en fordelingsnøkkel samtidig med seksjoneringsbegjæ-

ringen; nøkkelen på dette stadiet av prosessen kan være lite gjennomtenkt.  

 

10.5.4 Nytte- og forbruksprinsippene 

Kunnskapen om nytteprinsippet var ikke like god hos alle respondentene. Tilsvarende gjaldt 

forbruksprinsippet for minst et par av respondentene, som tok eksempler som snarere var sær-

kostnader enn felleskostnader. Respondentene knyttet nytteprinsippet nesten alltid til likede-

ling (alle antas å ha lik nytte), mens forbruksprinsippet knyttes til målbarhet gjennom instal-

lerte målere. Erfaringsbaserte eller sjablongmessige fordelinger etter nytte/forbruk synes å 

være meget uvanlig, men med noen få unntak for heis. Den generelt sett begrensete bruken av 

nytte- og forbruksprinsippene synes delvis å kunne forklares med at boligbyggelagene vurde-

rer prinsippene som heller kompliserte, og at forbruksmåling kan være kostbart. Noen påpekte 

at selv om disse prinsippene brukes lite initialt, så kan de ha en viktig funksjon senere, ved at 

det kan lages spesifikke nytte-/forbruksnøkler dersom nye kostnadsarter dukker opp, f.eks. 

ved verandapåbygging. 

 

10.5.5 Innsikten i kostnadsbildet ved den initiale fastsettelsen av 

fordelingsreglene 

Hva angår boligbyggelagenes syn på om den initiale fordeling er «riktig», så hevdet de fleste 

at de har god innsikt i kostnadsbildet og treffer godt med fordelingsnøkkelen, og at det er få 

klager fra eierne (samtidig som mange mente at kostnadsdelingen umulig kan bli helt rettfer-

dig). Undersøkelsen fokuserte lite på det dynamiske perspektivet, men slik jeg syntetiserer 

svarene fra de boligbyggelag som sa noe om dette, vil jeg mene at to forhold trekker i hver sin 

retning, med hensyn til å oppnå en bedre tilpasning av fordelingen over tid. På den ene siden 

gjør den grunnleggende rigiditeten i systemet (lovregler og vedtekter) at det er vanskelig å 

rette opp svakheter i den initiale fordelingen, samt at en initial fordeling som i starten var god, 

kan bli mindre rettferdig etter hvert som nye kostnadsarter kommer til. På den andre siden vil 
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det iallfall for en del nye kostnadsarter være mulig å fastsette separate nøkler, og hvis dette 

gjøres «riktig», vil fordelingssystemet over tid samlet sett bli av bedre kvalitet og skjevhetene 

dempes.   

 

10.6 Fransk rett – og noen komparative betraktninger 

Regelmessig hevdes fra ulike hold at fordeling etter nytte og forbruk er for komplisert – det 

antas å være vanskelig å forstå og krevende å anvende (operasjonalisere). Disse argumente-

ne/påstandene framstår som litt kuriøse. I dag er grunnleggende økonomiske prinsipper rela-

tivt allmenngjort, og ikke minst gjør moderne datakraft og regneark at kostnadsfordelinger 

kan beregnes med svært enkle grep. At ikke alle innbyggerne forstår detaljene rundt utreg-

ningene, kan ikke være et tilstrekkelig argument for ikke å ta i bruk bedre «teknologi» som gir 

et riktigere sluttresultat. Og selv med dagens vanligvis rudimentære kostnadsdelingssystem i 

borettslag kjenner de færreste eierne til den ene fordelingsnøkkelen som praktiseres (forret-

ningsfører unngår som regel å oppgi nøkkelen til eierne). 

 

Men hvordan har de løst dette i andre land? Frankrike har tradisjonelt vært blant landene med 

mest utstrakt anvendelse av nytte- og forbruksprinsippene (Blok 1995, p. 226). Jeg skal rede-

gjøre for de viktigste lovbestemmelsene om deling av felleskostnader i fransk rett. 

 

10.6.1 Den franske kostnadsfordelingsrett for eierboliger 

Framstillingen begrenses til statisk rett, og jeg ser utelukkende på fordelingsprinsipper og 

nøkler, ikke vedtaksregler, prosessuelle krav og eventuelle særskilte vilkår. Redegjørelsen 

bygger på læreboklitteratur oppdatert til 2011-2012, samt lovendringer i 2014; jeg har ikke 

studert fransk rettspraksis. 

 

Enkelte rudimentære regler for økonomisk forvaltning og kostnadsdeling i eierboliger fantes 

allerede i Code civil av 1804 (Laporte 2010, s. 17), men en egen eierboliglov ble vedtatt først 

i 1938. Erfaringer med denne loven og samfunnsutviklingen etter andre verdenskrig la grunn-

laget for en mer moderne lovgivning, som kom med eierboligloven av 10. juli 1965 (Loi no 

65-557) og dekretet av 17. mars 1967 som operasjonaliserte loven (Décret no 67-223). Flere 

forskrifter, dekreter og endringslover har senere utfylt disse bestemmelsene, bl.a. når det gjel-

der regnskapsregler (se Laporte 2010), energisparing og vedlikeholdsplanlegging. En boliglov 

av 24. mars 2014 (Loi no 2014-366), som regulerer en rekke forhold, herunder bomiljø, boret-
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ter, boligprofesjoner, boligrehabilitering, økonomisk/teknisk boligforvaltning og byutvikling, 

har medført mange endringer også i 1965-loven, men hovedreglene om fordeling av felles-

kostnader berøres ikke. Noen særskilte forhold omfattes likevel av endringene, som at dom-

stolene kan endre vedtektene – herunder kostnadsfordelingen – for boligselskap i fysisk dårlig 

forfatning og som er kommet i et finansielt uføre, jf. ny art. 29-9.  

 

I sin tid inneholdt 1965-loven tre markante fornyelser, nemlig innføring av et skille mellom 

«generelle» og «spesielle» kostnader, visse muligheter for å endre fordelingsnøklene, samt 

nye regler for generalforsamlingsvedtak ved endring av fordelingen (Givord, Giverdon, 

Capoulade 2012, s. 202). Etter art. 10(2) skal vedlikehold og administrasjon av «hovedver-

ket», som utgjør generelle kostnader, deles etter boligenes verdi. Art. 10(1) fastslår at kostna-

der til felles tjenester og utstyr, såkalte spesielle kostnader, skal deles etter nytte. Alle forde-

lingsnøkler skal inntas i vedtektene, jf. art. 10(3). En endringslov av 2000 innsatte i 1965-

loven et fjerde ledd i art. 10 om at nye vedtekter vedtatt f.o.m. 2003 må oppgi beregningsme-

toden for kostnadsdeling og fordelingsnøkler. 

 

Hvilke kostnader som er henholdsvis generelle og spesielle, er i hovedsak fastsatt av retts-

praksis (Givord, Giverdon, Capoulade 2012, s. 207-208). Blant kostnader som vanligvis reg-

nes som generelle, er vedlikehold av bygg, trapper og uteareal, bygningsforsikringspremie, 

ringeklokkesystem og belysning i fellesareal. Viktige spesifikke kostnadsarter gjelder heis, 

oppvarming av fellesareal, distribusjon av varmtvann, TV-anlegg og sikkerhetsinstallasjoner. 

Kostnader til søppelordning kan være definert enten i den ene eller den andre kategorien, av-

hengig av type anlegg. 

 

De generelle kostnader fordeles etter en verdibrøk, dvs. bruksenhetens verdi dividert med 

totalverdien for alle enhetene. Verdiene er de som gjelder ved etableringen av boligselskapet, 

og det skal tas hensyn til enhetenes størrelse, beliggenhet og «konsistens». Hva angår de spe-

sielle kostnadsartene, har boligselskapet en viss frihet til å fastsette reguleringens detalje-

ringsgrad, men rettspraksis og bransjepraksis virker styrende for reguleringen. Uansett er ho-

vedregelen at indikatorer for objektiv nytte legges til grunn for de spesifikke fordelingsnøkle-

ne. I en indikator inngår ett eller flere kriterier, som f.eks. etasje, leilighetsstørrelse og enhe-

tens bruksmåte. Subjektive kriterier kan også trekkes inn, typisk målt forbruk men også antall 

beboere i boligen (Chauvaux m.fl. 2011, s. 400). Siden 1975 har det vært obligatorisk å instal-
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lere målere for varmtvann, og den variable kostnaden (energi) skal fordeles etter forbruk, 

mens kostnader til anlegg og vedlikehold fordeles etter en spesifikk nyttebasert nøkkel 

(Givord, Giverdon, Capoulade 2012, s. 220). For heis brukes etasjefaktorer (etasjevekter) som 

er standarder i bransjen, og disse faktorene korrigeres for andre elementer, eksempelvis antall 

bruksenheter i etasjen, bruksenhetenes størrelse og næring/bolig (Guérin [red.] 2011, s. 121-

122). Består boligselskapet av flere bygg, vil vedtektene vanligvis inneholde separate regler 

for kostnadsdeling for hvert bygg (Guérin [red.] 2011, s. 120). 

 

10.6.2 Norsk kostnadsfordelingsrett sammenliknet med fransk rett 

Fransk statisk kostnadsfordelingsrett for eierboliger er sammenliknet med norsk rett preget av 

flere og mer «avanserte» fordelingsnøkler. I Frankrike har nytteprinsippet en langt mer sentral 

stilling, og dessuten har prinsippet en annen tolkning og dermed også en annen operasjonali-

sering. I Norge består nyttekriteriet i en vurdering av hvorvidt en eier/beboer kan forventes å 

gjøre bruk av en tjeneste/installasjon eller ikke, samt at anvendelsen av kriteriet i dynamisk 

rett forutsetter «særlige grunner». I Frankrike knyttes nytte til en mer eller mindre sjablong-

messig objektiv standard (ofte basert på flere kriterier), som i utgangspunktet skal foretas ob-

ligatorisk for enhver kostnadsart som ikke er definert som «generell kostnad» for hovedverket 

og selskapets administrasjon.  

 

Gitt den store fleksibiliteten i lovbestemmelsene for initial utforming av fordelingsregler, vil 

man i Norge grovt sett kunne lage fordelingsregler i stiftelsesdokument/vedtekter tilsvarende 

de som fins i Frankrike. Imidlertid mangler Norge lovbestemmelser som tvinger eierseksjons-

sameiene og andre boligselskap inn på et slikt spor, så det er forståelig at norske boligselskap 

(boligforvaltere) i praksis velger enklere løsninger. Fordeler ved det franske reguleringsregi-

met er imidlertid en differensiering av kostnadsbelastningen mellom ulike bruksenheter som 

er bedre tilpasset eiernes respektive bruksbelastninger på fellesskapet, og som dermed ligger 

nærmere prinsippene definert i økonomisk teori, herunder selvkostprinsippet. 

 

10.7 Syntaktiske og semantiske aspekter ved lovtekst 

De sentrale lovbestemmelsene for kostnadsdeling i borettslag og eierseksjonssameier har en 

ordbruk og en setningsoppbygging av varierende kvalitet. Ett eksempel er hva jeg påpekte i 

avsnitt 8.2.2, der formuleringen i ESL § 23(2) sett i sammenheng med paragrafens første ledd 

framstår som litt kunstig i statisk rett, mens den fungerer bedre i dynamisk rett. 
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Et annet eksempel er BRL § 5-19(1) tredje punktum. Lovens formulering om «nytten for den 

einskilde bustaden» er meningsløs. En bolig er en gjenstand og ikke et levende vesen, og den 

kan følgelig ikke oppnå nytte. Hadde «bustaden» blitt byttet ut med «husstanden», ville det 

selvsagt ha gitt en mening. Veldig overraskende oppdaget jeg en tilsvarende formulering i den 

franske eierboligloven art. 10(1). Ifølge Givord, Giverdon, Capoulade (2012, s. 211) er for-

muleringen valgt bevisst av lovgiver, for å understreke at det dreier seg om objektiv nytte, 

som er et førende prinsipp i fransk kostnadsfordelingsrett for eierboliger. 
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11 Konklusjoner og aktuelle forskningsspørsmål 

I dette kapitlet tar jeg et oppsummerende blikk på framgangsmåten som jeg har fulgt. Videre 

gir jeg noen utvalgte konklusjoner på mitt arbeid. Avslutningsvis skal jeg peke på noen forsk-

ningsspørsmål eller temaområder som kan være interessante å se nærmere på i forlengelsen av 

denne masteroppgaven.  

 

11.1 Oppsummerende betraktninger om den metodiske 

tilnærmingen 

Jeg har forsøkt å utvikle et analytisk rammeverk og en terminologi tilpasset kostnadsforde-

lingsspørsmål og især innbyrdes kostnadsdelinger for deltakere med felles eierskap og drifts-

ansvar. Rammeverket er sterkt inspirert av og i noen grad knyttet til økonomisk produksjons- 

og kostnadsteori, skjønt jeg ikke systematisk har søkt å klargjøre disse relasjonene. Formålet 

med rammeverket har vært todelt, ut over at det i seg selv er en interessant øvelse å knytte 

bånd mellom rettsvitenskap og samfunnsøkonomi, og mer generelt mellom samfunnsviten-

skapene. For det første har rammeverket bidratt til å presisere en systematikk som er nyttig for 

rettsforståelsen og for å klargjøre rettstilstanden. For det andre gir rammeverket – også gjen-

nom de integrasjonsmulighetene som det har mot andre samfunnsvitenskaper – en styrket 

plattform for rettsdogmatisk analyse og utforming (kvalitetssikring, forbedring, «optimalise-

ring») av regelverk. Med regelverk tenker jeg her primært på lover og forskrifter, men også 

utvikling av vedtektsbestemmelser og kontraktsbestemmelser (typisk i individuelle vedlike-

holdskontrakter) vil være relevante anvendelsesområder. 

 

Min bruk av rammeverket preger perspektivene i avhandlingen. Jeg har prioritert å utforske 

rettsområdet gjennom å lage en rettslig systematikk og gjennom analyse av lovtekst, dommer 

osv. som langt på vei bygger på rammeverket, og gjennom å berede grunnen for rettsdogma-

tiske redegjørelser som delvis har et samfunnsøkonomisk/samfunnsvitenskapelig fundament. 

Jeg mener at mitt arbeid karakteriseres ved et klart innslag av et lovgiverperspektiv, samt et 

rettsteoretisk perspektiv, mens rettsanvenderperspektivet er mindre dominerende enn i den 

typiske juridiske masteroppgaven. Vekslinger mellom perspektivene er ikke alltid gjort eks-

plisitt, men det burde ikke være avgjørende for helheten i framstillingen. Lovgiveren, rettsteo-

retikeren og rettsanvenderen forholder seg stort sett til de samme rettskildeprinsipper, bare på 

hver sine måter. Mens rettsanvenderen har hovedfokus på tolkningen og operasjonaliseringen 

av rettsreglene, vil lovgiveren være mest opptatt av hvordan gode rettsregler og eventuelt 
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rettsprinsipper kan utformes og uttrykkes i lovteksten. Rettsteoretikeren vil på sin side ha en 

bredere faglig og metodisk tilnærming til rettsområdet.  

 

11.2 Noen konklusjoner 

 

11.2.1 Generelt om fruktene av arbeidet 

Min oppfatning er at konstruksjonen og anvendelsen av rammeverket har svart til mine for-

ventninger ved arbeidets oppstart. Rettslig terminologi og systematikk på området «regulering 

av felleskostnadenes fordeling» har blitt forbedret; innsikten på rettsområdet har blitt mer 

presis; rammeverket kan i større eller mindre grad tjene som et verktøy i domsanalyse; ram-

meverket kan også gi støtte ved rettsdogmatiske tilnærminger eller ved regelverksutvikling. 

Etter mitt syn har også anvendelsen av økonomisk teori, samfunnsvitenskapelig metode og 

komparativ rett gitt positive bidrag til den juridiske forståelsen, herunder å skaffe et bedre 

teoretisk og empirisk grunnlag for å vurdere konsekvenser og godhet av rettslige prinsipper og 

lovregler. 

 

Jeg skal her gjenta noen av resultatene eller innsiktene fra mitt arbeid, i hovedsak knyttet til 

rammeverket, som jeg har forsøkt å sammenfatte og uttrykke i framstillingene gitt i de foregå-

ende kapitler. Teorien om særkostnader og felleskostnader har blitt videreutviklet; den bidrar 

til økt innsikt i skillet mellom kostnader som direkte skal belastes den enkelte eier og kostna-

der som skal belastes eierne via felleskostnadsordningen. Begrepene «kollektiviserte særkost-

nader» og «gruppesærkostnader» bidrar til rettslig klargjøring og til et større presisjonsnivå på 

analysene. Generelt får man et annet kostnadsbilde, ved å dekomponere produksjon og res-

sursbruk/kostnader etter ulike prosesser og arter. F.eks. kan varmtvannskostnader fra et felles 

anlegg dekomponeres i to kategorier av komponenter – en særkostnadskomponent som er det 

individuelle forbruket av oppvarmet vann, og en felleskostnadskomponent som er kostnadene 

ved vedlikehold og utskiftning av oppvarmings- og distribusjonsanlegget, som alle eierne 

bruker felles. 
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Jeg har vist at nytteprinsippet – så fremt det dreier seg om objektiv nytte, hvilket er helt gjen-

nomgående i norsk rett for fordeling av felleskostnader
18

 – er hva vi kan kalle et «bruksprin-

sipp», på samme måte som et forbruksprinsipp. Imidlertid representerer nytteprinsippet et 

yttertilfelle (noen eiere kan overhodet ikke bruke fellesanlegget), og i så måte har det både en 

pedagogisk og en praktisk funksjon å definere to prinsipp i lovbestemmelsene. 

 

Jeg har klargjort ulike former for fordelingsnøkler. Lovbestemmelsene kan knyttes til de for-

skjellige nøkkelkategoriene, og det gjelder generelle og spesielle gyldighetsvilkår for å defi-

nere nøkler, og mer generelt fordelingsregler/-prinsipper. Det desidert vanligste regulerings-

regimet i norske boligselskap synes å være at kostnadsdelingen baseres utelukkende eller i all 

hovedsak på en generalnøkkel. Rettsreglene åpner imidlertid for at boligselskapene kan gjøre 

utstrakt bruk av separate nøkler for spesifikke kostnadsarter, herunder regler for å fordele etter 

nytte/forbruk. Om et boligselskap kan sies å ha en stor fleksibilitet i utformingen av sitt regu-

leringsregime for felleskostnader, så ligger de største frihetsgradene i antall nøkler som kan 

opprettes. Derimot vil det ligge ganske klare begrensninger i måten som man fastsetter den 

enkelte fordelingsnøkkelen på. En spesifikk fordelingsnøkkel må for det første ikke være vil-

kårlig men reflektere de faktiske kostnadsforhold (kostnadsstrukturen). For det andre må re-

sultatet av fordelingen ikke være urimelig, altså (sterkt) uforholdsmessig belastende for enkel-

te eiere. I praksis vil kravene til presisjon være større for en spesifikk fordelingsnøkkel enn 

for en generell fordelingsnøkkel. Grunnen til dette er, at dersom en spesifikk fordelingsnøkkel 

ikke leder fram til en bedre fordeling enn den som generalnøkkelen gir, er det neppe et grunn-

lag for å etablere den aktuelle nøkkelen.  

 

I alminnelighet er det forholdsvis vanskelig å endre fordelingsreglene i et boligselskap, når 

reglene først har blitt fastsatt. Rettsreglene åpner likevel for en viss fleksibilitet. Mulighetene 

til å endre, avhenger av «endringstype», dvs. hvilke årsaker som ligger til grunn for ønsket 

endring. Generelt vil det være enklere å få gjennomslag for en endring av innbyrdes kostnads-

deling mellom eierne, ved å trekke ut særskilte kostnadsarter fra den totale felleskostnad og 

definere spesifikke fordelingsnøkler for disse artene, enn ved å foreta en revisjon av den alle-

rede etablerte generalnøkkelen. Et unntak for denne generelle sammenhengen vil være i bo-

                                                 

18
   I rettspraksis og i juridisk teori fins det en del referanser til subjektiv nytte, men disse synes i all hovedsak å 

være basert på en manglende forståelse av forskjellen mellom subjektiv og objektiv nytte. 



120 

 

rettslag der beregningsgrunnlaget for generalnøkkelen er klart definert (f.eks. bruksenhetenes 

opprinnelige verdier målt pekuniært, jf. BRL § 5-19(1) andre punktum), og en betydelig vrid-

ning i beregningsgrunnlaget kan påvises, med den konsekvens at eierne som taper mest på en 

opprettholdelse av eksisterende fordelingsnøkkel, får en merkostnad på i størrelsesorden 15-

20 %, sammenliknet med bruken av en nøkkel revidert etter den oppdaterte verdistrukturen. 

Det vil nemlig være slik, at dersom vesentlige kostnadsarter fordeles gjennom spesifikke nøk-

ler, vil terskelen for å revidere generalnøkkelen etter nevnte regel i praksis bli svært høy, fordi 

en lav andel av felleskostnaden finansieres gjennom generalnøkkelen. 

 

11.2.2 Sammenlikning av selskapsformene 

Rettsområdet for min avhandling omfatter tre kategorier av boligselskap – borettslag, boligak-

sjeselskap og eierseksjonssameier. Mitt arbeid er nesten blottet for komparative betraktninger 

om selskapsformene, og jeg har iallfall ikke foretatt noen systematiske sammenlikninger. Al-

lerede i tidlig fase besluttet jeg ikke å innrette arbeidet mot sammenlikninger mellom sel-

skapsformene. Grunnen til dette var at så vel lovbestemmelsenes utforming som juridisk litte-

ratur klart pekte mot at det er relativt små forskjeller mellom de tre selskapsformene, når det 

gjelder regulering av felleskostnader. Da jeg senere studerte dommer på rettsfeltet, ble det 

også klart at det i domstolene er helt vanlig å referere til rettspraksis for andre selskapsformer 

enn den formen som saken gjelder, og tilsvarende gjøres også i noen grad i domstolene når de 

refererer til lover og forarbeider. Det er likevel sannsynlig at en grundig komparativ studie 

ville ha gitt en annen innsikt. Men det ville ha krevd en annen tilnærming enn den som jeg 

valgte, og det ville ha blitt en helt annen oppgave enn den som jeg har skrevet. At ulike sel-

skapsformer i ulike perioder kan ha generert forskjellige faktiske løsninger på fordelingsregle-

ne i selskapet, har dessuten begrenset interesse for analysen av dagens rettslige reguleringsre-

gimer. 

 

Nå i avslutningsfasen synes jeg likevel – av hensyn til helheten i mitt arbeid – at det er på sin 

plass å understreke de viktigste forskjellene i rettsreglene om kostnadsdeling mellom sel-

skapsformene. En forskjell er den kostnadsdeling som kanaliseres gjennom vedlikeholdsplik-

ten. Ifølge BRL § 5-12(5), jf. § 5-17(4) kan ansvarsfordelingen endres av generalforsamlingen 

med kvalifisert flertall, ved å fastsette nye vedtektsbestemmelser. I eierseksjonssameier vil 

dette bare være mulig, dersom sameiet initialt har fastsatt «avanserte» vedtekter, som åpner 

for slike reguleringer. Hvis så ikke er tilfelle, må sameiet falle tilbake på tilslutningsvedtekter, 
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for å endre vedlikeholdsplikten, jf. ESL § 20(2). Lovutvalget som innleverte sin utredning i 

2014, foreslår imidlertid visse endringer her, ved at sameierne gjennom vedtektsendringer 

skal kunne overføre individuelle vedlikeholdsplikter til fellesskapet (men ikke omvendt), og 

ellers ved å trekke lovbestemmelsene i retning av hva man har i borettslagsloven (NOU 2014: 

6, s. 106-108). 

 

En annen forskjell er at borettslagsloven § 5-19(1) andre punktum åpner for en revisjon av 

generalnøkkelen, i de tilfeller der nøkkelen bygger på målbare og internt konsistente størrelser 

(verdier), og disse størrelsene innbyrdes har endret seg markant siden stiftelsen. En tilsvaren-

de bestemmelse fins ikke i eierseksjonsloven. Det faktum at borettslag har særskilte lovbe-

stemmelser for å revidere både vedlikeholdspliktene og generalnøkkelen, betyr at det såkalte 

endringsrommet – rammene for dynamisk kostnadsdeling – i prinsippet er en god del større 

for borettslag og boligaksjeselskap enn for sameiene. I praksis synes imidlertid forskjellene å 

være små; så langt jeg kjenner til fra bransjen, er det særdeles sjeldent at borettslag foretar 

revisjon av generalnøkkelen.  

 

En tredje forskjell er BRL § 2-15 første punktum, kun gjeldende for nyere borettslag, som 

definerer fastsettelsen av fordelingsnøkkelen for avdrag og renter for den opprinnelige felles-

gjelden (behovet for en slik nøkkel er for øvrig ytterst begrenset for eierseksjonssameier).  

 

Også andre bestemmelser ut over de nevnte vil kunne bidra til at det kan skapes forskjeller i 

initialt fastsettelsesrom og endringsrom for kostnadsdelingen, og til ulike faktiske fordelings-

bestemmelser mellom selskapsformene. Blant annet forskjeller i organkompetanse og de spe-

sielle bestemmelsene som vedrører sameiebrøken i eierseksjonssameier og bygge- og finan-

sieringsplanen i borettslag kan spille inn her. Det samme gjelder mulighetene til å finansiere 

driftskostnader og investeringer ved å kalle inn tilleggskapital, som er et mer anvendbart verk-

tøy i seksjonssameier enn i borettslag. Disse forholdene drøfter jeg ikke. 

 

Jeg har ikke studert om det kan finnes forskjeller i rettspraksis mellom de ulike formene for 

boligselskap. Så lenge Høyesterett selv ikke klart har gitt svar på slike spørsmål, ville det ha 

vært nødvendig å gå grundigere inn i et betydelig antall underrettsdommer, for å trenge inn i 

problemstillingen.  

 



122 

 

Hva angår eventuelle faktiske forskjeller i boligselskapenes reguleringsregimer, er det neppe 

tvil om at utbredelsen av arealbaserte generalnøkler er svært utbredt i eierseksjonssameier. 

Inntrykket fra min empiriske undersøkelse blant boligbyggelag kan tyde på at det i de senere 

år (for nyere boligselskap) har skjedd en viss konvergens i hvordan generalnøkkelen konstrue-

res i borettslag og seksjonssameier. Min undersøkelse er imidlertid ikke egnet til å gi spørs-

målet en definitiv avklaring. 

 

11.2.3 Statisk og dynamisk kostnadsdeling 

Skillet mellom statisk (initial) og dynamisk fastsettelse av felleskostnadenes fordeling har 

kanskje vært den mest «bærende» bjelken i mitt rammeverk. Selv om terminologien er ny, er 

problematikken velkjent, og i juridisk litteratur skiller en klart mellom hva som er lovlige for-

delinger og hva som er lovlige endringer av en eksisterende fordeling. Jeg mener likevel å ha 

gitt noen interessante bidrag til forståelsen av problemfeltet, dels ved en systematisk tolkning 

av lovbestemmelsene både i et statisk og i et dynamisk perspektiv, og dels ved å kople pers-

pektivene til forskjellige typer av fordelingsnøkler. Etter mitt syn trengs det mer forskning, 

for å se rekkevidden av denne delen av mitt rammeverk. Jeg vil likevel peke på to sider ved 

mitt arbeid, som jeg i liten grad har gjort et poeng av i min avhandling, men som jeg har hatt 

en viss nytte av i mine analyser av rettsreglene. For det første kan det rettslige bildet bli for-

skjellig, avhengig av om man plasserer seg i den statiske eller dynamiske kostnadsfordelings-

rett. Et stykke på vei illustrerte jeg dette i min analyse av Rt-2013-1508. I all hovedsak vil en 

situasjon framstå enten som grunnleggende statisk eller som grunnleggende dynamisk, men 

det vil kunne finnes situasjoner som ligger i «grenseland», der tolkningen etter omstendighe-

tene kan legges enten på et statisk eller på et dynamisk plan, eventuelt at problemkomplekset 

inneholder både statiske og dynamiske dimensjoner. Jeg vil anta – selv om dette mer er intui-

tivt og ikke dokumentert gjennom mitt arbeid – at hvorvidt man anvender statisk eller dyna-

misk rett i slike saker, av og til vil kunne ha avgjørende betydning for subsumsjonen og der-

med for utfallet av saken. 

 

For det andre er den statiske og den dynamiske rett delvis speilbilder av hverandre. Bortsett 

fra i helt spesielle tilfeller kan det ikke forventes kongruens, fordi endringsrommet er forskjel-

lig fra utformingsrommet. Den største praktiske nytten av denne speilingen, iallfall slik jeg 

oppfattet det gjennom mitt arbeid, er i forbindelse med operasjonaliseringen av et fordelings-

prinsipp. Visse fordelingsprinsipp vil kunne operasjonaliseres på flere måter. I statisk rett vil 
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da boligselskapet i utgangspunktet stå relativt fritt til å velge operasjonaliseringen. I dynamisk 

rett vil utgangspunktet være at den tidligere valgte løsningen opprettholdes, dvs. at man ikke 

kan velge fritt å endre operasjonaliseringen. I gitte situasjoner vil det likevel være mulig å 

fastsette en ny fordelingsnøkkel, men et vilkår for endringen må være at den nye fordelingen 

gjenspeiler fordelingsprinsippet på en bedre måte enn hva tilfellet var for den tidligere forde-

lingen. 

 

Jeg tilføyer at intuisjonen (og taus kunnskap) sier meg at visse operasjonaliseringer av visse 

fordelingsprinsipp i særskilte tilfeller vil kunne gi forskjellige «egenskaper» henholdsvis i 

statisk og dynamisk rett. Dette har jeg imidlertid ikke reflektert stort rundt, og det er uansett 

ikke vist i avhandlingen.   

 

11.2.4 Rettferdighet og effektivitet 

Hensikten med «gode» fordelingsregler for felleskostnadene er dels å oppnå rettferdighet mel-

lom eierne og dels å oppnå kostnadseffektive løsninger for boligselskapet. Når man leser for-

arbeider, lærebøker og dommer, er rettferdighetsbetraktningene vanligvis mer framtredende 

enn effektivitetsbetraktninger. Mitt inntrykk er da også at rettferdighet veier tyngre enn effek-

tivitet ved vurderinger av reglers «godhet». Dette synes litt paradoksalt, fordi «effektivitet» 

kan gis presise definisjoner og har en målbarhet som er vesentlig større enn hva som er mulig 

for «rettferdighet». Lovgivere, juridiske forfattere, dommere og praktikere i boligbyggelag (i 

min undersøkelse) gjentar «alle» det samme om at det er vanskelig å vite hva som er en rett-

ferdig løsning, at boligeiere har forskjellig syn på rettferdighet, og at man alltid møter en viss 

uenighet, uansett hvilken løsning som velges. Det merkelige her er at siden ingen vet eller kan 

påvise hva som er rettferdig, hvorfor legge så stor vekt på rettferdighetsbetraktninger? Jeg tror 

at vi her finner en del av forklaringen på hvorfor rettsreglene gjennomgående er svært restrik-

tive i forhold til å foreta endringer i en eksisterende fordeling, og hvorfor likhetsprinsippet er 

gitt en slik opphøyd plass i den dynamiske kostnadsfordelingsretten. Man føler at innsikten er 

for liten til å være sikker på at en eventuell endring vil bli til det bedre; og ved å være restrik-

tiv, håper man å unngå å gjøre noe galt. Vi står overfor en form for minimering av risiko.  

 

Denne manglende innsikten i rettferdighet og effektivitet medfører at det er en betydelig va-

riasjon i de løsningene som boligselskapene velger ved den initiale fastsettelsen av kostnads-

fordelingen. Dersom innsikten i effektive og rettferdige fordelinger hadde vært større, er det 
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lite trolig at variasjonen i de faktiske fordelingsregler hadde vært så markant. Spesifikke kost-

nadsforhold for det enkelte boligselskapet kan riktignok innebære en viss særegenhet i utfor-

mingen av fordelingsreglene, men det er all grunn til å forvente, i samsvar med økonomisk 

teori, at de grunnleggende optimale fordelingsprinsippene i hovedsak ligger fast. Litt kuriøst 

er det et svært begrenset antall vedtekter som tar høyde for muligheten til å foreta framtidige 

endringer i kostnadsfordelingen. Behov for senere endring må klart antas å være til stede, ikke 

minst av effektivitetsgrunner, men også av rettferdighetsgrunner, og det naturlige ville være å 

legge til rette for dette i de initiale vedtektene. 

 

11.2.5 Lovgiverperspektivet og rettsanvenderperspektivet 

Rettsanvenderens ståsted har tradisjonelt vært mest framtredende i juridisk litteratur og ikke 

minst i utdanningen av nye jurister. En profesjonalisering av lovgiverperspektivet har imidler-

tid skjedd gradvis, bl.a. gjennom offentlige utredninger, departementenes utredningsinstruks 

og ulike utviklingstiltak i departementene. Blant produktene av denne innsatsen er en veileder 

i lovevaluering (Justisdepartementet 2009). I de senere årene er det også kommet litteratur 

som i sterkere grad fokuserer på lovgiverperspektivet; det gjelder f.eks. Backer (2013a), 

Backer (2013b) og Holth, Winge [red.] (2014). En del av denne litteraturen viser en sterkere 

integrasjon mellom rettsvitenskap og andre samfunnsvitenskaper. Utviklingen har også gitt 

seg utslag i etableringen av et valgemne i lovgivningslære ved masterstudiet i rettsvitenskap 

ved Universitetet i Oslo, fra høsten 2014. 

 

Innretningen av min masteroppgave må i stor grad forstås i lys av ønsket om å skape en inng-

ang til lovgiverperspektivet på det aktuelle rettsområdet (regulering av felleskostnadenes for-

deling i boligselskap). Lovgiverperspektivet utgjør ikke hovedtyngden av mitt arbeid, men jeg 

har søkt å konstruere og bruke mitt analytiske rammeverk, slik at det kan være et redskap bå-

de for rettsanvenderen og for lovgiveren. Jeg har dessuten gjort bruk av samfunnsøkono-

misk/samfunnsvitenskapelig metode, for å vise hvordan dette kan støtte opp under lovgivers 

arbeid. For det første gir samfunnsvitenskapene økt kunnskap om fakta på lovbestemmelsens 

virkeområde (f.eks. får man klarhet i hvilke fordelingsprinsipp som er mest utbredt blant bo-

ligselskapene). For det andre kan samfunnsvitenskapene bidra til å identifisere de «beste» 

eller «optimale» fordelingsreglene. For det tredje vil det ofte være mulig å gi anslag (f.eks. av 

økonomisk karakter) på konsekvensene av en bestemt rettslig regulering. 
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11.3 Veier videre – og nye forskningsspørsmål 

På rettsområdet fordeling av felleskostnader i boligselskap fins fortsatt en rekke interessante 

og viktige forskningsoppgaver, både direkte i forlengelsen av mitt arbeid og ved å utvide til 

nye forskningsspørsmål. Jeg har ikke hatt ambisjonen å reflektere uttømmende rundt dette, og 

jeg nøyer meg med å understreke et fåtallig utvalg av mulige veier videre. 

 

Analysen av gjeldende rettsregler vil kunne spisses ved en grundigere og enda mer systema-

tisk gjennomgang av rettspraksis, enn hva jeg har foretatt i denne avhandlingen. Slike analy-

ser bør også gjøres med henblikk på å evaluere og forbedre selve det analytiske rammeverket 

som er utviklet. Jeg mener at det fortsatt er en del å hente på studier av nytte- og forbruksprin-

sippene, samt studier av reglene i dynamisk kostnadsfordelingsrett. Antakelig vil også kompa-

rative studier av fremmed rett kunne bidra til å styrke innsikten, bl.a. når det gjelder vilkårene 

for revisjon av fordelingsnøkler, hva som er tolkningen av(u)rimelige fordelinger, grense-

dragningen for særkostnader/felleskostnader og for vedlikeholdsansvar, samt hvordan ulike 

fordelingsprinsipp kan og bør operasjonaliseres. 

 

Etter mitt syn er det behov for å analysere det normative grunnlaget for kostnadsdelingen, og 

søke å utlede «gode» og «optimale» fordelingsprinsipper og operasjonaliserte fordelingsnøk-

ler. Hva er rettferdige kostnadsfordelinger? Og hva er effektive kostnadsfordelinger, etter 

samfunnsøkonomiske og virksomhetsøkonomiske kriterier? Rettferdighet og effektivitet kan 

studeres med utgangspunkt i konkrete tiltak (installasjoner og tjenester), kostnadsarter og for-

delingsstrukturer, eller med referanse til det teoretiske og filosofiske grunnlaget for forde-

lingskriterier og rimelighetsvurderinger. Oppfølgingsspørsmålet blir hvordan lovbestemmel-

ser og vedtekter best skal innrettes, for å støtte opp under at (nye) borettslag og eierseksjons-

sameier fastsetter fordelingsregimer som ivaretar kravene til rettferdighet og effektivitet. I en 

grundig analyse vil en med fordel også se nærmere på sammenhenger mellom effektivitet og 

rettferdighet. Noen effektive løsninger er neppe rettferdige, mens noen rettferdige løsninger 

neppe er effektive. Spesielt utfordrende kan problemstillingen bli i et dynamisk perspektiv. 

Eksempelvis kan stilles spørsmålet om vilkårene for at en kostnadseffektiv endring i forde-

lingsnøkkelen ikke skal være urimelig, eller for at endringen skal lede til en ny fordeling som 

er minst like rettferdig som den eksisterende fordelingen.  
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Helt til slutt vil jeg understreke at det i juridisk teori gjenstår å utvikle en alminnelig kostnads-

fordelingsrett. En rekke av de rettslige problemstillingene og forskningsspørsmålene som er 

tatt opp i denne avhandlingen, har interesse ikke bare spesifikt for fordeling av felleskostnader 

i boligselskap, men også for kostnadsdeling i alminnelighet. Kostnadsdeling foregår i en rek-

ke sammenhenger, som i foreninger og allmenninger, mellom naboer som ikke er tilknyttet et 

felles selskap (f.eks. naboer som har eneboliger, eller naboer i «hyttebyer»), og i visse former 

for kommunal produksjon (vann, avløp, renovasjon). Reglene for fordeling av kostnadene står 

i vedtekter, i individuelle kontrakter, i lover og forskrifter, og det fins antakelig enkelte ulov-

festete prinsipper. Studiet av kostnadsdeling i boligselskap er et steg i utviklingen av den al-

minnelige kostnadsfordelingsrett. Ved å gå systematisk til verks for å etablere de alminnelige 

prinsippene for kostnadsdeling, vil resultatene fra et slikt arbeid i neste omgang virke positivt 

inn på vår forståelse av fordelingen av felleskostnader i boligselskapene. 
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Vedlegg 

 

 

Vedlegg 1: Vurdering av underrettspraksis 

 

Formålet med vedlegget er å redegjøre for rettskildeverdien av underrettsdommer, med ut-

gangspunkt i hvordan spørsmålet har vært drøftet i norsk juridisk teori. Dessuten gir jeg noen 

presiserende opplysninger om tilfanget av underrettsdommer på feltet fordeling av felleskost-

nader i boligselskap. 

 

Generelt om betydningen av underrettsdommer 

Rettsavgjørelser i Høyesterett med klare prejudikatsvirkninger har ifølge tradisjonen i norsk 

rettskildeteori særdeles stor tyngde som rettskildefaktor (se f.eks. Eckhoff 2001, s. 159-171). 

Tilsvarende er ikke tilfelle for «dommer og domstolsuttalelser som ikke anses som prejudika-

ter», det vil i all hovedsak si underrettsdommer og Høyesteretts obiter dicta (Eckhoff 2001, s. 

171).
19

 Vedrørende fordeling av felleskostnader i boligselskap fins få høyesterettsavgjørelser 

og følgelig en meget begrenset rettspraksis som har prejudikatsverdi. I mangel på støtte i 

Høyesteretts domspraksis blir spørsmålet hvorvidt – eller snarere i hvilken grad – man i ana-

lyser av rettsregler skal eller i den minste kan tillegge underrettspraksis vekt som rettsskapen-

de kilde. 

 

Jeg skal søke å klargjøre betydningen som underrettsdommer kan (eller bør) tillegges, ved å 

undersøke hvordan dette metodespørsmålet er behandlet i juridisk teori. I Norge fins klare 

spor av slike drøftinger iallfall tilbake til 1960-tallet. Smith (1963) s. 10-14 var av dem som 

tok opp at underrettspraksis kan ha en rolle på rettsområder der rettstilstanden ikke er av-

klart.
20

 Fleischer (1964) s. 459 mente derimot at en må være forsiktig med å «tillegge dem 

[underrettsdommer] betydning for de mer generelle spørsmål.» Hva angår Lødrup (1966) s. 

                                                 

19
  Prejudikatsbegrepet og «prejudikatssystemets» plass i tolkning av dommer kommer jeg ikke inn på her. 

Dette drøftes bl.a. av Nygaard (2004) s. 75-89. 

20
  Smith skriver blant annet at også «de underordnede retters avgjørelser» kan «ha en vesentlig slagkraft» (s. 

10). 
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70-71, stilte han seg i utgangspunktet meget positiv til verdien av underrettsavgjørelser: «Ef-

ter mitt skjønn bør underrettspraksis brukes og siteres, men man må være oppmerksom på at 

utvalget av dommer som er tilgjengelig, kan gi et skjevt bilde av praksis, og dette må tillegges 

betydning ved vurderingen av dommens normative verdi» (s. 71).  

 

Rettsteoretikerne har også senere hatt nyanserte – og vel nokså delte – synspunkter på under-

rettsdommenes relevans, og især deres vekt. Fleischer (1998, kapittel 14) framstår gjennom-

gående som forholdsvis skeptisk til rettskildeverdien av underrettsdommer, og han synes 

dermed å ha opprettholdt sitt standpunkt fra 1960-tallet. Ett av hans argumenter er at ved å 

vektlegge en dom fra underretten, vil en rettsregel kunne sies å ha et ulikt innhold avhengig av 

hvilken domstol som avgjør saken (Fleischer 1998) s. 274. Jeg nevner videre standpunktet til 

Aasland (2000). Han mener at fra Høyesteretts ståsted «har enkeltstående avgjørelser fra un-

derordnede domstoler ingen vekt som rettskilde, men de kan selvsagt likevel få betydning ut 

fra den argumentasjonsverdi som måtte ligge i premissene» (s. 170). Andenæs (1997) s. 44-45 

er også blant juristene som heller til at underrettsdommer i alminnelighet har en meget be-

grenset rettskildeverdi. Han mener dessuten at bruken av underrettspraksis ofte er uklar. Han 

stiller spørsmålet om praksis først og fremst har en illustrasjonsverdi, eller om den uttrykker 

gjeldende rett. Andenæs minner likevel om at innflytelsen fra underrettspraksis kan variere 

mellom rettsområder. I en senere utgave av sin bok understreker Andenæs (2009) s. 97-98 at 

dårlige avgjørelser fra lavere rett har null verdi for Høyesterett, og at Høyesteretts henvis-

ninger til begrunnelser i lavere rett ikke er ensbetydende med at underrettens dom tillegges en 

selvstendig verdi. Ikke desto mindre oppgir Andenæs at det fins eksempler på at Høyesterett 

har vektlagt underrettspraksis. Det kan f.eks. gjelde i visse saker med et «skjønnsmessig preg» 

der det fins en «massiv praksis» (s. 98).  

 

Nygaard (2004) og Boe (2012), og vel også Eckhoff (2001), synes grunnleggende å være av 

en annen oppfatning enn f.eks. Fleischer og Andenæs. Ifølge Eckhoff (2001) s. 171 vil enkelte 

underrettsdommer være tilstrekkelig relevante til å foreta analogislutninger, og i fravær av et 

prejudikat vil slike analogislutninger kunne tillegges «temmelig stor vekt». Nygaard (2004) s. 

210-211 framhever at underrettspraksis bør ha «ei viss interesse» på rettsområder med liten 

eller ingen høyesterettspraksis. Ifølge Nygaard er det spesielt i noen tilfeller at underrettens 

avgjørelser er egnet til å reflektere gjeldende rett. Det er f.eks. når en dom har generert en 

festnet praksis, eller når det er snakk om en grundig dom fra lagmannsretten i en sak som er 
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av en slik natur at den er lite egnet for å tas til behandling i Høyesterett. Nygaard påpeker 

også at en underrettsdom som er påanket til Høyesteretts ankeutvalg, og som der er avvist, 

ofte vil bety at ankeutvalget har sluttet seg til dommen. Imidlertid kan man ikke uten videre 

vite dette med sikkerhet, fordi en avgjørelse om å nekte en anke fremmet må vurderes i for-

hold til innholdet i ankeerklæringen.  

 

Boe (2012) gir i kapittel 13 en bred oversikt over og drøfting av ulike argumenter fra parter 

som gjennom årene har bidratt til diskusjonen om rettskildeverdien av underrettspraksis. Boe 

konkluderer med at selv som supplerende argumentasjon vil underrettspraksis kunne ha retts-

kilderelevans, og «Især når slutninger fra underrettspraksis blir vevd sammen med rettsstand-

punkt i litteraturen eller som følge av andre ʺmykeʺ faktorer, kan underrettspraksis unntaksvis 

fungere som støttemoment for Høyesterett» (s. 262). Boe gir flere eksempler til forsvar for sitt 

syn, herunder Kløftadommen (Rt-1976-1), der Høyesterett i en ekspropriasjonssak støttet seg 

på skjønnspraksis fra underretten. Med henvisning til offentlig forvaltning skriver Boe også at 

«forvaltningen ikke bare har rett til, men etter omstendighetene også plikt til … å ta hensyn til 

underrettene» (s. 259). Her trekker han inn en problemstilling som står sentralt i teorien om 

rettslig polysentri (som Boe 2012 drøfter inngående i kapittel 3), nemlig at ulike rettsanvende-

re har ulik bruk og ulik vekting av ulike rettskildefaktorer.
21

 Enkelt framstilt så kan Høyeste-

rett både velge å overse underrettsdommer og skifte kurs i forhold til egne tidligere avgjørel-

ser, mens dette vil være tilnærmet umulig for øvrige rettsanvendere. I et rettsspørsmål der det 

ikke fins relevant praksis fra Høyesterett, men der det fins relevant underrettspraksis, vil det 

være forsvarlig og ofte ønskelig at rettsanvenderen gjør bruk av underrettspraksis. Kan hende 

skal en dom i underrett vektes i beskjeden grad (oftest vil det være slik), men som et mini-

mum bør en rettsanvender vurdere dens rettskildeverdi. Og a fortiori må en rettsanalytiker 

kunne framheve og støtte seg på gode argumentasjonsverdier fra en slik dom. 

 

Pragmatisk sett fra rettsanalytikerens ståsted vil jeg formulere syntesen at en underrettsdom 

med tilstrekkelig kvalitet til å styrke forståelsen av en rettslig problemstilling og dennes løs-

ningsmuligheter, må sies å ha relevans. En pragmatisk tilnærming betyr også at i den grad en 

underrettsdom medfører en innsikt som andre rettskildefaktorer ikke gir, eventuelt at under-

                                                 

21
  En konsekvens av dette vil kunne bli at gjeldende rett får et varierende innhold, avhengig av rettsanvende-

ren. Som allerede nevnt, resonnerer Fleischer (1998) s. 274 i denne retningen. 
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rettsdommen utvilsomt støtter opp under argumenter som utgår av andre rettskildefaktorer, så 

bør underrettsdommen også innrømmes et minimum av vekt.
 22

 

  

I den grad underrettspraksis tilfredsstiller kravene til relevans, vil praksisens omfang, varighet 

og entydighet samt dato for dommene (i tillegg til andre sedvanlige forhold, som dissens) ha 

betydning for hvilken vekt som bør tillegges. Entydig og langvarig praksis veier tyngre enn 

om man kun har én relevant dom å vise til. En dom av relativt fersk dato vil normalt kunne 

tillegges større vekt enn en «identisk» dom avsagt femti år tidligere. 

 

Gitt formålet med mitt arbeid, som i hovedsak er rettsanalytisk, og ikke løsning av konkrete 

rettstvister, er min oppfatning at det i alminnelighet vil være både forsvarlig og riktig å gjøre 

bruk av underrettsdommer. Slik innlemming gir etter mitt skjønn store fordeler for forståelsen 

av den juridiske problematikk på feltet. Underrettsdommer vil alltid kunne tjene som en illus-

trasjon av en faktisk løsning, og premissene vil ha et minimum av argumentasjonsverdi. I no-

en grad vil underrettspraksis også reflektere eller presisere hva som kan anses som gjeldende 

rett for fordeling av felleskostnader i boligselskap.     

 

Om å etablere en regel basert på underrettsavgjørelser 

Jeg vil i dette avsnittet kort rette oppmerksomheten mot en viktig prinsipiell forskjell, når en 

rettsanvender (som ikke er Høyesterett selv) skal forholde seg henholdsvis til Høyesteretts 

praksis og praksis fra lavere domstoler. En regel basert på rettspraksis fra Høyesterett kan sies 

å være etablert «automatisk» i kraft av at det dreier seg om en høyesterettsavgjørelse. En regel 

basert på en eller flere underrettsdommer må derimot etableres av rettsanvenderen (eller retts-

analytikeren) selv. Som Smith (1963) s. 12 skriver: «Det er ikke tilstrekkelig å foreta et om-

fattende domsstudium. Man må også ta et standpunkt til i hvilken grad domsmaterialet er re-

geldannende.» 

 

 

 

                                                 

22
  Denne enkle logikken som følger den pragmatiske tilnærmingen, burde uansett være lite kontroversiell i en 

masteroppgave på et felt der få høyesterettsavgjørelser foreligger. Den pedagogiske øvelsen som domsanaly-

ser innebærer, vil i et studentarbeid kunne tillegges en egenverdi. 
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Tilfanget av underrettspraksis vedrørende kostnadsfordeling i boligselskap 

Etter hvert har det kommet et nokså stort antall underrettsdommer på feltet «felleskostnader i 

boligselskap». Naturligvis er det ikke slik at alle dommene berører reglene for fordeling av 

felleskostnadene, og i hvert fall ikke slik at fordelingsreglene utgjør tvistens kjerne. Det kan 

f.eks. dreie seg om foreldelse ved regress, ansvarsforhold når disposisjoner til en eier påfører 

selskapet ekstra kostnader, eller gyldigheten av et vedtak om en generell økning i selskapets 

felleskostnader.  

 

Innen boligrettslig kostnadsfordeling er det et varierende omfang av underrettspraksis, av-

hengig av den rettslige problemstillingen. Jeg har ikke systematisk kartlagt dommer med hen-

blikk på en gruppering etter ulike rettsspørsmål som tas opp. Jeg skal derfor nøye meg med 

noen illustrasjoner på omfanget av rettspraksis, på grunnlag av et fåtall rettsspørsmål. Jeg un-

derstreker dessuten at min kjennskap til dommer på feltet langt fra er uttømmende. I denne 

sammenheng skulle det være tilstrekkelig å minne om den reduserte tilgjengeligheten for en 

rekke underrettsdommer, i tillegg til at det for meg ikke har vært et mål i seg selv å studere all 

underrettspraksis på feltet. Jeg vil imidlertid mene at når det gjelder lagmannsrettsdommer fra 

1980-tallet og fram til 2014, har jeg kjennskap til det store flertallet av de relevante dommene. 

 

Med de forbehold som følger av ovenstående, har jeg forsøkt å få en oversikt over omfanget 

av domspraksis der følgende rettsspørsmål har stått sentralt: 

1. Hvorvidt en kostnadsdeling er urimelig eller diskriminerende og således kan sensure-

res av reglene om mindretallsvern eller av avtaleloven § 36. 

2. Adgangen til å endre/revidere en tidligere fastsatt fordelingsnøkkel. 

3. Operasjonaliseringen av skillet mellom felleskostnad og særkostnad. 

4. Mulighetene for å fastsette egne nøkler for visse kostnadsarter, der fordelingen skjer 

etter brukskriterier (etter «nytte eller forbruk»). 

5. Tvist om hva som er den egentlige utformingen av fordelingsnøklen(e), eventuelt om 

hvordan beregningsgrunnlaget for kostnadsdelingen er framkommet. 

 

Min tilnærming har ikke vært å foreta en nøyaktig opptelling av dommer innenfor de nevnte 

kategoriene. I mange saker vil retten i sine premisser ha tatt stilling til flere av de nevnte retts-

spørsmålene i en og samme sak. Den kanskje mest typiske situasjonen er der retten først må ta 

stilling til om man har å gjøre med en felleskostnad eller en særkostnad, og deretter må ta 
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stilling til om kostnaden – dersom den er en felleskostnad – skal skje etter nytte/forbruk eller 

etter den generelle fordelingsnøkkelen (i mange slike tilfeller vil dessuten vurderinger av ri-

melighet/diskriminering stå sentralt). I enkelte saker med flere «integrerte» rettsspørsmål er 

det heller ikke opplagt, uten å gå veldig grundig til verks, å skille ut hvilket element som er 

det mest sentrale. 

 

Rekkefølgen som de sentrale rettsspørsmålene står oppført i, reflekterer hvor hyppig de synes 

å opptre i underrettspraksis i de siste 30 år. Jeg har foretatt en gjennomgang av 30 dommer og 

en kjennelse i perioden 1982-2013. I all hovedsak dreier det seg om avgjørelser i lagmannsret-

ten, men noen dommer er fra Oslo husleierett eller tingretten (herunder byretten). Saker som 

inneholder de nevnte fem «sentrale rettsspørsmål», synes å ha følgende omfang: 

 12-15 saker av kategori 1 

 8-10 saker av kategoriene 2 og 3 

 6 saker av kategori 4 

 2 saker av kategori 5. 

 

Innenfor tre av de fem områdene fins høyesterettsdommer som «dekker opp» for deler av 

problemkomplekset. Det gjelder rettsspørsmål av kategori 1 (se Rt-1966-70) og ikke minst 

kategori 2 (se Rt-1961-618). Også for rettsspørsmål av kategori 4 fins en dom i Høyesterett 

(se Rt-2013-1508), men de rettsavgjørelsene som jeg har sett på, er med ett unntak fra tiden 

før denne dommen.  
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Vedlegg 2: Eksempler på vanlige kostnadsarter i 

boligselskap 

 

KOSTNADSART SPESIFIKASJON/EKSEMPLER 

Avskrivninger Svarer til slitasje, nedbryting og verditap av bygg, instal-

lasjoner og kostbart utstyr med lang levetid (rørsystem, 

balkonger, asfaltdekke, snøfreser, vaskemaskin i felles-

vaskeri, etc.) 

Teknisk drift og vedlikehold Reparasjoner, service mv. vedrørende bygningskropp, 

VVS-anlegg, elektrisk anlegg, ringeklokker, varslingssys-

tem, heis, vaskeri, garasjeanlegg, lekeplasser og andre 

inn- og utvendige anlegg 

Energi/fyring  Tiltransportering og forbruk av strøm og brensel 

Kommunale avgifter Vann, avløp, renovasjon, feiing 

Kabelanlegg for kommunikasjonstje-

nester  

Fjernsyn, internett, telefoni (herunder tilknytnings- og 

abonnementsordninger) 

Lønnskostnader Styrehonorar, lønn til tilsatt vaktmester eller renholder, 

arbeidsgiveravgift 

Honorar til eksterne tjenesteytere Forretningsfører, revisor, innleid vaktmester, renholder, 

advokat, konsulenter (ingeniør- og arkitekttjenester mv.)  

Driftsmateriell Lyspærer, sikringer, kontorrekvisita, trykksaker, porto, 

blomster, avfallssekker, maling 

Utstyr  Driftsutstyr av begrenset verdi, av typen enklere dataut-

styr (f.eks. skriver), elektrisk bor, hageutstyr  

Diverse personalkostnader Kurs, reiser, bilgodtgjørelse (til styremedlemmer og an-

satte) 

Forsikringer Primært bygningsforsikring (blant andre forsikringer er 

styreansvarsforsikring av de vanligste) 

Kontingenter Medlemskap i organisasjoner (boligbyggelag for tilknyt-

tete borettslag, Huseiernes Landsforbund osv.) 

Leiekostnader Tomtefesteavgift, leie av container, maskinutstyr mv. 

Eiendomsskatt Kommunal eiendomsskatt 

Renter og andre finanskostnader Kostnader ved opptak og betjening av banklån 

 

Kilder: 1) Årsregnskap fra fire boligselskap (oppgitt i registeret «Dokument fra boligsel-

skap»). 2) Forskrift om hvilke kostnader som skal inn i et borettslags driftsbudsjett, Kommu-

nal- og regionaldepartementet, 31.03.2011. 3) Egne erfaringer. 
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Vedlegg 3: En prinsipiell økonomisk modell for 

felleskostnaden og dens fordeling 

 

I dette vedlegget gis en enkel økonomisk modellformulering av hvilke elementer som inngår i 

et boligselskaps felleskostnad. Jeg peker på hvordan modellens ulike elementer fastsettes. Jeg 

ser bort fra særkostnader og tar i betraktning kun boligselskapets felleskostnad, slik denne 

framstår formelt for boligselskapet.  

 

Boligselskapets ulike (felles)kostnadsarter betegnes A, B, C, D,… Kostnadene (beløpene) for 

hver av artene kan skrives CA, CB, CC, CD osv. Felleskostnaden – definert som verdien av sel-

skapets totale ressursbruk i perioden – blir da summen av kostnadene for de ulike artene, og 

jeg betegner den C:
23

 

 

C = CA + CB + CC + CD + … 

 

Kostnaden C skal fordeles på de ulike eierne. Den rettslige ordningen som legges til grunn for 

gjennomføringen av fordelingen, kan kalles fordelingsregimet eller i mer omstendelige orde-

lag reguleringsregimet for fordeling av felleskostnaden. Utfallet av fordelingsregimet anvendt 

på en gitt felleskostnad vil være kronebeløpene som tilordnes de ulike bruksenhetene/eierne. 

 

Den økonomiske modellen kan anvendes på to hovedformer for reguleringsregimer. For det 

første har vi fordelingsregimer som ikke tar hensyn til felleskostnadens sammensetning, dvs. 

der fordelingen gjennomføres direkte med utgangspunkt i C, uavhengig av kostnadsartene og 

størrelsene CA, CB, CC, CD osv. For det andre har vi reguleringsregimer der felleskostnaden 

dekomponeres i minst to forskjellige kategorier (kostnadsarter), og der det er definert ulike 

fordelingsregler for de forskjellige kategoriene. For eksempel gjelder ett regelsett for CA og 

ett for CB, dersom reguleringen omfatter kategoriene A og B (A kan f.eks. representere bolig-

                                                 

23
  Hvis det er behov for å presisere at tallene gjelder et bestemt år t, føyes t til fotskriften. Kostnadsstørrelsene 

skrives da Ct, CAt, CBt, CCt, CDt osv., og kostnadslikningen får dette uttrykket: 

Ct = CAt + CBt + CCt + CDt + … 
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selskapets kostnader til vedlikehold og drift av bygg/anlegg, mens B representerer «øvrige 

kostnader» i selskapet). I det første reguleringsregimet foretas fordelingen på aggregert nivå, 

mens i det andre regimet foretas flere fordelinger på et mer eller mindre dekomponert nivå. 

 

Jeg skal karakterisere et reguleringsregime ved fordelingsnøkler, dvs. én nøkkel ved fordeling 

på aggregert nivå og flere fordelingsnøkler ved fordeling på dekomponert nivå. Disse nøklene 

viser de prosentvise andelene av selskapets kostnad som tilordnes de ulike enhetene/eierne.  

 

I et aggregert fordelingsregime vil den prosentvise andelen av felleskostnaden som tilordnes 

bruksenhet nummer 1, benevnes a
1
. Beløpet C

1
 som tilordnes bruksenhet 1, vil være lik ande-

len multiplisert med totalkostnaden C: 

 

C
1
 = a

1 
C 

 

Fordelingsnøkkelen vil være definert ved samlingen av alle prosentandeler (a
1
, a

2
, a

3
, …, a

N
), 

når det er totalt N bruksenheter. 

 

Dersom vi har å gjøre med et reguleringsregime der fordelingen gjøres over dekomponerte 

kostnader, vil det være én fordelingsnøkkel for hver av kostnadskomponentene som er defi-

nert av reglene i regimet. Fordelingsnøkkelen for kostnadsart A vil være (aA
1
, aA

2
, aA

3
, …, 

aA
N
), nøkkelen for kostnadsart B vil være (aB

1
, aB

2
, aB

3
, …, aB

N
), osv. 

 

Et par åpenbare matematiske egenskaper ved modellen bør påpekes. For det første – ved å 

uttrykke andelene på desimalform (f.eks. 10 % skrives 0,1) – vil summen av alle andelene i 

fordelingsnøkkelen nødvendigvis være lik 1 (dvs. 100 %): 

 

a
1
 + a

2
 + a

3
 + … + a

N
 = 1 

 

For det andre vil summen av andel felleskostnad i kroner for alle eierne være lik selskapets 

felleskostnad i perioden: 

 

C
1
 + C

2
 + C

3
 + … + C

N
 = a

1 
C + a

2 
C + a

3 
C + … + a

N 
C = C 
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Faktorisering av leddene gir: 

 

(a
1
 + a

2
 + a

3
 + … + a

N
 )

 
C = 1

 
*

 
C ≡ C 

 

(Tegnet ≡ betyr «er identisk med».) 

 

Jeg har her nøyd meg med å formulere disse grunnleggende matematiske sammenhengene i 

tilfellet med et fordelingsregime på aggregert kostnadsnivå; men tilsvarende kunne selvsagt 

ha vært gjort for et regime med ulike kostnadsarter (med fotskrift A, B, C, D,…). Det skal 

likevel presiseres at i de tilfeller der det opereres med flere kostnadskomponenter, vil den to-

tale belastningen for den enkelte bruksenhet – her eksemplifisert ved enhet nummer 1 – bli 

som følger: 

 

C
1
 = aA

1 
CA + aB

1 
CB + aC

1 
CC + aD

1 
CD + … 

 

Et gitt år vil samlingen (C
1
, C

2
, C

3
,…, C

N
) utgjøre kostnadsfordelingen blant eierne av boligs-

elskapet. Det er åpenbart at denne kostnadsfordelingen bestemmes av to typer av komponen-

ter. For det første er det kostnadskomponentene som skal til fordeling, dvs. C i den aggregerte 

modellen og CA, CB, CC, CD osv. i den dekomponerte modellen. For det andre bestemmes 

kostnadsfordelingen av prosentandelene, dvs. samlingen (a
1
, a

2
, a

3
, …, a

N
) i den aggregerte 

modellen og tilsvarende fordelingsnøkler uttrykt med fotskrift i den dekomponerte modellen. 

Vi ser at en fullstendig juridisk analyse av reguleringen av kostnadsfordelingen i et boligsel-

skap vil måtte omfatte både fastsettelsen av totalkostnaden og fastsettelsen av fordelingsnøk-

kelen, eller av alle nøklene og alle kostnadskomponentene, dersom det er et fordelingsregime 

med flere nøkler.  
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Vedlegg 4: Finansiering av felleskostnaden ved 

tilleggskapital og låneopptak 

 

I dette vedlegget redegjøres kort om innbetaling av tilleggskapital samt låneopptak, to finan-

sieringskilder som for boligselskapet kan være komplementære eller alternative til eiernes 

ordinære innbetalinger gjennom felleskostnadsordningen. Redegjørelsen om lånefinansiering 

er avgrenset til eierseksjonssameier. 

 

Innkalling av tilleggskapital 

Ekstraordinære kapitalinnbetalinger fra eierne, også kalt innbetaling av tilleggskapital, er eng-

angsbeløp (eventuelt splittet opp i et fåtall betalingsterminer) beregnet på å finansiere større 

investeringer og rehabiliteringer, eller anvendes unntaksvis ved akutt mangel på likviditet. 

Disse innbetalingene erstatter eller er supplement til låneopptak. I lovverket står det knapt noe 

spesifikt om tilleggskapital ved finansiering av selskapets drift, og min framstilling av be-

stemmelsene støtter seg hovedsakelig på egne erfaringer fra bransjepraksis samt tolkninger i 

juridisk litteratur (jf. Stadheim 2009, avsnitt 10.4).  

 

Innkalling av tilleggskapital er nesten bare aktuelt i eierseksjonssameier, der den enkelte eier 

står direkte ansvarlig for sin andel av beløpet som skal finansieres. Slik finansiering forutset-

ter i prinsippet vedtak av sameiermøte, normalt samtidig med og med tilsvarende stemmefler-

tall som for tiltakene/kostnadene som skal finansieres. I borettslag og boligaksjeselskap er det 

selskapet selv som har «primæransvaret» for å finansiere sin virksomhet; den enkelte eier har 

kun et avledet finansieringsansvar. I disse selskaper vil innkalling av tilleggskapital normalt 

måtte knyttes til operasjoner av typen aksjekapitalutvidelse og innskuddsforhøyelse. Imidler-

tid kan ingen eier forpliktes til å delta i slike operasjoner. Ifølge Stadheim (2009, avsnitt 10.4) 

er det neppe mulig å vedtektsfeste innkalling av tilleggskapital, og i så fall blir denne finansie-

ringsformen nærmest umulig å realisere for borettslag og boligaksjeselskap, med mindre 

samtlige eiere samtykker.  

 

Lånefinansiering 

I visse tilfeller vil det være nødvendig å skaffe finansiering ved låneopptak. Myndighet til 

opptak av midlertidig lån (kassakreditt) følger naturlig av styrets løpende driftsansvar. Hva 
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angår langsiktig finansiering i tilknytning til investeringer og andre kostbare tiltak, vil det 

vanligste være at generalforsamling/sameiermøte fatter vedtak om låneopptak (og gir fullmakt 

til styret) samtidig med vedtaket om investeringen/tiltaket. 

 

Det er ulike regler (og muligheter) for låneopptak i eierseksjonssameier og boretts-

lag/boligaksjeselskap. Dette har bl.a. sammenheng med pantesikkerhet (se mer om dette i 

Stadheim 2009, kapittel 19). Jeg nøyer meg her med å gi en oppsummering av gjeldende rett 

for eierseksjonssameier, slik den synes å være tolket i juridisk teori, jf. HAGEN, LILLE-

HOLT, WYLLER (2008) s. 282 – og slik retten også dels følger direkte av § 30(2): 

 Der hvor låneopptak ikke reguleres av vedtektene, vil følgende gjelde: 

o Låneopptak er en kurant finansieringskilde og besluttes enten av styret eller av 

sameiermøtet med simpelt flertall, forutsatt at lånet ikke skal sikres i pant, og 

forutsatt at finansieringen gjelder innkjøp til løpende drift og forvaltning om-

trent «på dagens nivå», eventuelt et vedlikehold som ikke representerer noen 

vesentlig oppgradering i forhold til opprinnelig standard
24

. 

o Dersom lånet skal sikres i pant og/eller dersom lånet skal finansiere innkjøp til 

tiltak som må anses å gå ut over eksisterende ordinær drift, vedlikehold og for-

valtning, gjelder særskilte vilkår: 

 Ved låneopptak uten pantsetting som skal finansiere innkjøp til tiltak 

som går ut over ordinær drift, må tiltaket (men ikke låneopptaket) ved-

tas av sameiermøtet med kvalifisert flertall. 

 Låneopptak med pantsetting er kun mulig ved at pant stilles direkte i 

den enkelte seksjon, og dette krever at hver enkelt eier samtykker til 

pantsettingen. I praksis vil låneopptaket som regel vedtas også i samei-

ermøte med minst to tredelers flertall. Dessuten kreves at tiltaket må 

vedtas av sameiermøtet: 

 med kvalifisert flertall, dersom finansieringen gjelder innkjøp til 

tiltak som går ut over ordinær drift og nødvendig vedlikehold; 

                                                 

24
  I juridisk teori har det vært vanlig å akseptere at «en nøktern standardheving i samsvar med "tiden og til-

høva"» ikke anses «å gå utover "vanlig vedlikehold"» (Sjøvold og Siraj 2009, s. 6). 
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 med simpelt flertall (eventuelt av styret), hvis tiltaket gjelder 

ordinær drift og helt nødvendig vedlikehold uten nevneverdig 

oppgradering. 

 Regler for låneopptak kan fastsettes i vedtekter, med strengere krav enn de som kan 

utledes av loven. Det som normalt vil være mest hensiktsmessig å regulere i vedtekter, 

er myndighetsfordelingen mellom styre og sameiermøte. Typisk vil det dreie seg om 

at låneopptak uten pantsetting til finansiering av ordinær drift forutsetter et vedtak i 

sameiermøtet med alminnelig flertall (med andre ord må styret i så fall alltid forelegge 

for sameierne en beslutning om låneopptak).  
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Vedlegg 5: Kvalitativ undersøkelse blant boligbyggelag om 

fastsettelse av fordelingen av felleskostnader ved etablering 

av boligselskap 

 

Formålet med undersøkelsen samt spørsmålene og de viktigste resultatene har jeg redegjort 

for i avsnitt 10.5. I dette vedlegget gis en presentasjon av undersøkelsens gjennomføring. Ho-

vedspørsmålene i intervjuguiden står i vedlegg 6. 

 

Generelt om framgangsmåten 

Jeg fulgte et standard opplegg for kvalitative undersøkelser basert på intervju, slik dette kan 

utledes av faglitteraturen på området, se eksempelvis Jacobsen (2005). Grovt sett var etappene 

i arbeidet som følger: 

1. Å identifisere/avgrense problemstilling og skissere forskningsspørsmål som skal be-

svares (gjøres til gjenstand for undersøkelse).  

2. Å utforme et undersøkelsesopplegg, herunder velge analyse- og datainnsamlingsmeto-

der og operasjonalisere spørsmålene (lage intervjuguide ved intervjuundersøkelse). 

3. Å foreta et utvalg av enheter (potensielle respondenter) samt innhenting av data om/fra 

disse enhetene. 

4. Å analysere data, herunder kritisk vurdering av datakvalitet og tolkning av resultater. 

 

Undersøkelsesopplegg 

Sentralt i undersøkelsen står bransjepraksis og rettslige/faglige vurderinger. Et kvantitativt 

analyseopplegg var da relativt uegnet, og intervjuer med sentrale aktører i bransjen pekte seg 

ut som klart mest tilpasset mitt informasjonsbehov. Blant aktører siktet meg inn mot bolig-

byggelag, som er de fremste spesialister på borettslag; som regel har de også betydelig erfa-

ring med eierseksjonssameier. Boligbyggelagene utgjør en forholdsvis homogen gruppe aktø-

rer, som samlet er de klart viktigste boligforvaltere i Norge, med betydelig innsikt i fordeling 

av felleskostnader. Mange boligbyggelag er tungt inne i boligbygging og etablering av nye 

borettslag og sameier. For å spare tid og øke sannsynligheten for raskt å kunne gjennomføre 

intervjuene, valgte jeg å foreta telefoniske samtaler. 

 

Intervjuene ble lagt opp rundt fire spørsmål, som jeg kalte «hovedspørsmål.» I intervjuguiden 

lagde jeg også enkelte tilleggsspørsmål, som var oppfølgingsspørsmål i tilfelle respondentene 
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ikke ga tilstrekkelig presise eller utfyllende svar (oppfølgingsspørsmål ble lagd for to av de 

fire hovedspørsmålene), men disse tilleggsspørsmålene ble i liten grad brukt. 

 

Utvelgelse av virksomheter 

Jeg gikk inn på de elektroniske hjemmesidene til Norske Boligbyggelags Landsforbund 

(NBBL), hvor det er en liste over 47 medlemsbedrifter. Jeg foretok en eliminasjonsmetode, 

der jeg først eliminerte de 8 lagene der det ikke var oppgitt en elektronisk hjemmeside. Der-

nest eliminerte jeg noen av ytterpunktene på størrelsesskalaen, nærmere bestemt de to største 

boligbyggelagene samt 3-4 lag som jeg visste var veldig små. For de gjenværende lagene for-

søkte jeg å sjekke ut om de har nye boligprosjekter under bygging og/eller salg, siden bolig-

byggelag som har en aktivitet der de jevnlig etablerer nye boligselskap, er mest interessante 

for undersøkelsen. Kun boligbyggelag der jeg fant en klar dokumentasjon på at hadde nybo-

ligsalg, ble beholdt på min foreløpige liste. Da jeg på denne liste nådde opp i 18 boligbygge-

lag med dokumentert nyboligsalg (etter å ha sjekket 21-22 lag), stoppet jeg gjennomgangen. 

Jeg satte meg som mål å få inn informasjon fra 7-10 boligbyggelag, og jeg antok erfarings-

messig at det ville være tilstrekkelig å kontakte 14 boligbyggelag, slik at 4 av lagene på liste 

med 18 boligbyggelag ble satt på en «reserveliste». Ved utvelgelse av de 14 lagene blant de 

18 tok jeg i all hovedsak praktiske hensyn, dvs. at jeg gikk for de lagene der hjemmesidene 

serverte den lettest tilgjengelige kontaktinformasjonen i forhold til å kunne henvende meg 

direkte til de personene i boligbyggelaget som jeg ut ifra stillingstittel antok ville ha best inn-

sikt i spørsmålene rundt fordeling av felleskostnader.  

 

Innhenting av rådata 

De 14 boligbyggelagene ble kontaktet i perioden 5. til 7. november 2014. I de aller fleste til-

fellene ringte jeg 1-2 ganger, for å etablere kontakt. Dersom telefonisk kontakt ikke ble etab-

lert, sendte jeg en epost med en kort presentasjon av formålet med henvendelsen samt et ved-

legg med undersøkelsens spørsmål, og jeg anmodet om en telefonsamtale, eventuelt at de 

kunne velge å sende meg et skriftlig svar på mine spørsmål. I to tilfeller oversendte jeg en 

epost uten forutgående forsøk på telefonisk kontakt. 

 

Selve innhentingen av data fant sted 5.-7. og 10.-11. november. 11 boligbyggelag responderte 

positivt. Blant disse gjennomførte jeg 10 telefonintervjuer, mens ett lag nøyde seg med å 

oversende et kortfattet skriftlig svar på det første av de fire spørsmålene.  
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Datakvalitet 

Datakvaliteten ble vurdert som god. Slik jeg oppfatter det, ble samtalene ført med personer 

som har høy kompetanse og for de flestes vedkommende mye praktisk erfaring på feltet, og 

disse beskrev sine metoder og erfaringer samt vurderinger som de har gjort (ved valg av me-

tode). Sannsynligheten for at jeg mistolket svarene anser jeg som meget liten, siden jeg har 

god erfaring med bransjens sjargonger. Intervjuene var korte og konsentrerte om få spørsmål, 

og finredigeringen av nedfelte rådata ble gjort umiddelbart etter intervju, slik at mulighetene 

for feilregistreringer anses som små, skjønt det alltid er en risiko for mindre avvik. Data må 

også anses som høyst representative for aktørene som etablerer eierseksjonssameier og ikke 

minst borettslag i Norge, da undersøkelsen dekker nesten 25 % av alle boligbyggelag og om 

lag halvparten av de boligbyggelag som kan sies å være aktive utbyggere eller deltakere i 

etableringsfasen av nye boligprosjekt. 

 

Analyse 

Analysemetoden besto først og fremst i å se etter mønstre (felles trekk) i svarene, sett i rela-

sjon til de fire hovedspørsmålene. Videre identifiserte jeg gode og typiske resonnemen-

ter/forklaringer og konkrete eksempler som bygde opp under de fakta og vurderinger som 

respondentene framførte. En oppsummering av resultatene av analysene er gitt i avsnittene 

10.5.2-10.5.5. 
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Vedlegg 6: Hovedspørsmålene i intervjuene med 

boligbyggelag 

 

Hovedspørsmål 1 

Hvilket eller hvilke kriterier bruker dere oftest for å utarbeide fordelingsnøkler ved etable-

ringen av et borettslag? (Eventuelt ved etableringen av et sameie.) 

 

Hovedspørsmål 2 

Kan du begrunne hvorfor det valgte fordelingssystemet / de valgte kriteriene anvendes, samt 

eventuelle ulemper ved systemet/kriteriene? 

 

Hovedspørsmål 3 

(Dersom det ikke er trukket tilstrekkelig fram under hovedspørsmålene 1 og 2)) 

Gjøres det av og til bruk av prinsippene om kostnadsdeling etter nytte og forbruk, når et bo-

rettslag/sameie etableres? Hvis nei, hvorfor ikke? 

 

Hovedspørsmål 4 

Har dere en god innsikt i hva som er en «riktig» fordeling av felleskostnadene allerede ved 

etableringen av borettslaget/sameiet? 

 

 

 


