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Parkeringsreglement for garasjeanlegget i Puddefjorden borettslag 
(Revidert 13. des 2017) 

1. Innledning 
Garasjeanlegget i Puddefjorden Borettslag inneholder 85 parkeringsplasser og 3 MC-parkeringsplasser. 

Plassene er nummerert slik det fremgår av vedlegg til dette reglementet.  

Beboerne har bruksrett til parkeringsplassene. Styret tilviser plass. Dersom det er særskilt grunn til det, 

kan styret omdisponere plassene. Plassene eies av borettslaget og er undergitt styrets myndighet så 

langt dette ikke kommer i konflikt med inngåtte avtaler mellom borettslaget og den enkelte 

andelshaver, eller andre generelle regler og sedvane som følger av borettslovgivningen. 

På noen parkeringsplasser har borettslaget installert og bekostet ladebokser for elbiler. Disse 

ladeboksene er underlagt borettslagets styringsrett og kan leies mot en månedsavgift pluss at man 

betaler for løpende strømforbruk. Månedsavgiften fastsettes av styret. Dersom en parkeringsplass med 

ladeboks selges, medfølger bruksrett til ladeboksen og tilhørende forpliktelser, med de begrensninger 

som følger av styrets generelle styringsrett over garasjeanlegget. 

2. Bruksrett 
Bruksretten til parkeringsplassene er knyttet til andeler i laget, og følger andelen når denne blir omsatt. 

Som vederlag for bruksrett er der for hver parkeringsplass betalt et innskudd til borettslaget på kr 

150 000,- . I tillegg betales det en månedlig avgift som fastsettes av styret. 

Parkeringsplassene skal kun benyttes av andelshavere eller av personer som med styrets samtykke har 

bruksrett til en av borettslagets leiligheter. Utleie til personer som ikke har borett i borettslaget skal 

umiddelbart avvikles og kan medføre sanksjoner som nevnt nedenfor i pkt. 7.  

3. Omsetting av bruksrett 
Bruksretten til parkeringsplassene er omsettelige.  

Dersom flere andelshavere ønsker å kjøpe bruksretten, selges den til høystbydende. 

Ingen andel kan inneha bruksrett til mer enn to plasser. Dersom en andel blir innehaver av mer enn to 

bruksretter, skal bruksretten selges slik som bestemt nedenfor i pkt. 7. 

All omsetning av bruksretter skal meldes skriftlig til styret, meldingen skal også inneholde det beløp 

bruksretten ble omsatt for. 

Styret skal opprette en parkeringsoversikt som skal være tilgjengelig for andelshaverne på borettslagets 

nettsider der det fremgår hvilken andel som har bruksrett til den enkelte parkeringsplass. 

4. Fremleie 
Den som har bruksrett til en parkeringsplass kan fremleie plassen til en annen andelshaver eller beboer 

med bruksrett til en leilighet, for inntil ett år av gangen.  
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Fremleie skal meldes skriftlig til styret og leietaker skal fremgå av parkeringsoversikten på borettslagets 

nettsider. Innehaveren av bruksretten er på lik linje med fremleieren ansvarlig for at 

parkeringsreglementet overholdes. 

5. Bruk av parkeringsplassen 
Parkeringsplassene er i bredden avgrenset av vegg eller hvit stripe i gulvet, i lengderetning er den 

begrenset fra vegg i bakkant og fem meter fremover (så langt som de hvite stripene går ut fra veggen). 

Gulvet skal være fritt for gjenstander av enhver art. Dekk kan oppbevares på parkeringsplassen dersom 

de henges opp slik at de ikke er til ulempe for andre brukere eller kommer i veien ved renhold og 

vedlikehold. Den som har bruksrett til parkeringsplassen er ansvarlig for at plassen er ryddig. 

Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlige materialer som bensin, olje eller maling i garasjeanlegget. 

Vedlikehold og arbeid på biler i garasjeanlegget skal være begrenset til enklere vedlikehold som ikke 

innebærer bruk av varme eller fare for oljesøl og lignende. Vasking av bil i garasjeanlegget er ikke tillatt. 

6. Flytting av biler i forbindelse med renhold og annet vedlikehold 
Styret vil årlig sørge for at hele garasjeanlegget blir rengjort. Kjøretøyeierne er da forpliktet til å flytte 

kjøretøyene i garasjeanlegget slik at rengjøring kan gjennomføres. 

Tidspunkt for rengjøring blir meddelt ved oppslag og melding på borettslagets nettsider 

(www.puddefjorden.no). 

7. Misbruk av bruksrett eller fremleierett 
Dersom en beboer bryter parkeringsreglementet kan styret påpeke bruddet i form av en skriftlig 

advarsel til bruksrettshaveren.  

Ved enkeltstående alvorlige brudd eller gjentatt brudd på parkeringsreglementet, kan styret pålegge 

bruksrettshaveren å selge bruksretten. Salget skal gjennomføres innen tre måneder etter at pålegget er 

gitt. Salget gjennomføres til høystbydende. Dersom parkeringsplassen ikke er solgt innen fristen, kan 

borettslaget innløse plassen til innskuddets pålydende.   


