
Plikten til å betale felleskostnader 

   

Når foreligger det plikt til å betale felleskostnader og hva kan en velforening gjøre når 

en beboer ikke vil betale sin andel av felleskostnadene? 

Tekst: Per Sandvik, Høyesterettsadvokat & Partner i Kluge Advokatfirma DA 

  

Plikten til å betale felleskostnader kan bygge på flere grunnlag. En beboer kan være forpliktet 

til å betale fordi han er eier eller bruker av de arealer kostnadene gjelder, eller på grunnlag av 

særlig avtale - for eksempel avtale om medlemskap i en velforening. 

Eier av andel av fellesarealer: 

Ofte eier flere beboere innenfor et område arealer sammen. Dette kan være arealer til 

parkering, lekeplass, felles gangvei, eller lignende. De som eier andeler av arealet er sameiere, 

og forholdet mellom dem reguleres av sameieloven og av beslutninger av sameierne selv. Et 

flertall av sameierne vil kunne treffe normale beslutninger om hvordan fellesarealene skal 

forvaltes, og nødvendige utgifter til vedlikehold og forvaltning av områdene skal som 

utgangspunkt fordeles likt mellom andelseierne. Det vil vanligvis være tinglyst på 

eiendommen at man eier en andel av fellesarealer. 

  

Flertallsvedtak 

I praksis er det ofte en velforening som er satt til å forvalte fellesarealene og som krever inn 

betaling for drift og vedlikehold. Kan så en sameier hevde at han ikke er forpliktet til å betale 

sin andel av kostnadene, for eksempel fordi han ikke bruker en felles parkeringsplass, han 

bruker ikke en lekeplass fordi han ikke har barn, eller han er ikke enige i et flertallsvedtak om 

å legge grus på en felles plass? Som utgangspunkt kan en sameier ikke bli hørt med dette, 

ettersom alle sameierne vil være forpliktet til å dekke alminnelige felleskostnader hvis tiltaket 

i prinsippet er til like stor nytte for alle sameierne. For eksempel vil en sameier være forpliktet 

til å betale normale kostnader til drift og vedlikehold av en parkeringsplass dersom det er 

anledning for alle sameierne til å benytte parkeringsplassen, selv om han ikke har behov for 

plassen. 

  

Bruker av arealer 

Plikt til å være med å dekke fellesutgifter kan også følge av at en er bruker av et område. De 

som bruker en privat vei som adkomst til sin eiendom vil være forpliktet til å betale sin andel 

av nødvendige kostnader til drift og vedlikehold av veien. Tilsvarende vil de som bruker et 

felles oppvarmingssystem, et felles privat vannverk eller privat avløpsanlegg, også ved å gjøre 

bruk av anlegget, være forpliktet til å dekke sin andel av kostnadene til drift og vedlikehold. 



Det normale er at man fordeler kostnadene likt på brukerne, eventuelt ut fra hvor omfattende 

bruken er, dersom dette gir en rimeligere fordeling. For eksempel vil utgifter til en privat vei 

normalt deles likt mellom eiendommene tilknyttet veien, men det kan i enkelte tilfelle være 

rimelig å fordele utgiftene ut fra omfanget av bruken, for eksempel etter veilengde, eller 

intensitet i belastning (tungtransport til en næringseiendom vil slite mer enn vanlig biltrafikk 

til bolig). Flere regler om private veier finnes i veiloven. 

  

Avtale eller lignende 

Plikten til å betale felleskostnader kan også bygge på avtale. En beboer kan ha inngått avtale 

om medlemskap i velforeningen på stedet, og derigjennom forpliktet til å betale 

medlemskostnadene. Medlemskap i velforening følger normalt eiendommen, og hvis tidligere 

eier var medlem vil også senere eiere være dette, såfremt ikke velforeningens vedtekter sier 

noe annet. Det kan også følge av avtale om kjøp av en tomt, av reguleringsplan, eller andre 

bestemmelser, at det er pliktig medlemskap i velforening for de som bor på eiendommen. 

Velforeningen forvalter normalt beboernes felles områder eller interesser, og i alminnelighet 

vil foreningen kunne beslutte vanlige tiltak om forvaltning og vedlikehold ved alminnelig 

flertall, og fordele kostnadene på alle medlemmene. Mer ekstraordinære tiltak kan forutsette 

at et større flertall stemmer for tiltaket, eller endog kreve enstemmighet dersom velforeningen 

skal kunne kreve at medlemmene betaler kostnadene. 

  

Hvordan gå frem 

Hvis en beboer ikke betaler sin andel av felleskostnadene til tross for at det er klart at han er 

forpliktet til dette, bør velforeningen i første omgang sende en purring der det settes en frist 

for betaling. Det bør i purringen informeres om at, hvis beløpet ikke betales innen fristen, ser 

velforeningen seg nødt til å starte rettslig inndrivelse av kravet, og kostnadene ved dette vil bli 

belastet beboeren. 

Se avsnitt "Inndriving" under Juridiske Temaer. 

  

Vunnet frem 

Dersom det er usikkert om det foreligger plikt til å betale felleskostnadene, bør velforeningen 

kontakte advokat for å få en vurdering av saken. Velforeningen må her gjerne benytte den 

mulighet til juridisk rådgivning som ligger i medlemskapet i Vellenes Fellesorganisasjon. ( En 

velforening i Troms benyttet denne muligheten og vant frem i en rettssak om en sameiers plikt 

til å betale andel av felleskostnader. Sameieren ble dømt til å betale, og velforeningen fikk 

dekket sine sakskostnader.) 

 


