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0. REVISJONER   

  
 

Revisjon Dato Sign Sider Kommentar 
7 14.04.2016 PETO  Revidert ihenhold til vedtak på årsmøte 2016 

8 04.01.2017 KNCL Kapitel 2 Husholdsreglene (kap 2) tatt ut av 

Håndboken for VBS og laget som eget 
dokument. 

(For tidligere revisjoner se; Rettledning for 

VBS) 
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1. GYLDIGHETSOMRÅDE - BRUDD PÅ HUSORDENSREGLENE.  

Sameier plikter å følge husordensreglene, og er også ansvarlig for at reglene 
blir overholdt av andre husstandsmedlemmer, samt andre som gis adgang til 
leiligheten.  

Dersom en sameier til tross for advarsel, ikke oppfyller sine forpliktelser i 
henhold til disse regler, er dette å betrakte som vesentlig mislighold av sine 
plikter og sameiets styre kan pålegge sameier å selge seksjonen, jfr 
Eierseksjonslovens (Esl) §§ 26 og 27 og vedtektenes § 18. 
 

2. BRUK AV LEILIGHETEN. 

Leiligheten skal ikke brukes slik at det sjenerer andre. Banking, boring eller 
bruk av støyende verktøy er ikke tillatt mellom klokken 21:00 og 07:00 på 
hverdager, eller mellom klokken 16:00 på dagen før søn- og helligdager og 
klokken 07:00 på påfølgende hverdag. 
 
Større forandringsarbeider som pågår over flere dager SKAL utføres på dagtid 
(07:00 - 17:00). 
 
Ved bruk av musikkinstrumenter eller musikkanlegg/TV skal disse brukes slik at 
naboene ikke blir forstyrret. 
 
Ved støyende selskaper/fester skal naboene som kan tenkes å bli sjenert av 
dette varsles. Dette betyr imidlertid ikke at man ikke likevel må utvise vanlig 
hensyn. 
 
Det skal være vanlig ro i leiligheten etter klokken 22:00. 
 
Alle rom må holdes oppvarmet, slik at vannledningene ikke fryser. Det må ikke 
kastes uvedkommende ting i klosettet. 
 
Det innskjerpes at på grunn av brannfaren er det ikke tillatt å koble avtrekk fra 
komfyr eller tørkeskap-/trommel til avtrekksanlegget.  
Det er heller ikke tillatt å montere avtrekk fra komfyr direkte til yttervegg.  
I avtrekksvifte over komfyr skal det være innsatt kullfilter.  
 
Det er ikke tillatt å kaste ned gjenstander eller riste tøy eller tepper fra vinduer 
eller terrasser 
 
Det er heller ikke tillatt å strekke synlige klessnorer på balkong eller terrasse, 
samt permanent å plassere gjenstander som synes over kanten. 
 
Mellom kjøkkenbalkongene er det en plate i skilleveggen. Dette er en 
rømningsvei i tilfelle brann og må ikke blokkeres.  
 
Eventuelle utelys som monteres, må jordes. 
 
Sameier er ansvarlig for vedlikehold av egen seksjon. Balkonggulvet skal være 
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malt, epoxybelagt, fliselagt eller belagt med et annet produkt for terrassegulv.  
 
Sameier skal sørge for renhold av terrasse og balkong slik at avløpsrenner og 
sluk ikke går tett og forårsaker vannskader. Det kan benyttes et mildt 
grønnsåpevann eller et annet miljøvennlig produkt. 
 
Terrassekasser skal holdes i orden til enhver tid. Jorden må rakes slik at jord 
ikke renner over kassekanten ved nedbør. 
Ingen planter/busker må være høyere enn til gulvet i etasjen over. 
 
Grilling med grillkull er ikke tillatt på terrassene og i hage. Kun gass- eller 
elektrisk grill kan benyttes og det må likevel vises hensyn. 
 
Nøkler samt håndsender til garasje skal overleveres ny eier ved salg av 
leilighet (seksjon). Ved utleie av garasjeplass er utleier ansvarlig for nøkler og 
håndsender. 
 
Utleie av garasjeplass til personer som ikke bor i Vestlifaret Boligsameie, er 
ikke tillatt. 
 
Utleie av garasjeplass skal meddeles styret. 
 

3. TRAPPEOPPGANGER / FELLESOMRÅDER. 

Ingen må hensette fritidsutstyr, sportsutstyr, klær, sko o.l. i trappeoppgangen. 
 
Det er ikke tillatt å sette fra seg barnevogner, sykler etc. på inngangspartiet. 
Barnevogner som er i regelmessig bruk, kan settes under trappen i 1. etasje. 
Hvis de ikke er i regelmessig bruk, kan de plasseres i kjelleren eller i 
sykkelboden. 
 
Opphold og lek, samt røyking, tilgrising og unødvendig støy i trappeoppgang og 
kjeller er ikke tillatt. Barn skal ikke ha nøkkel til ytre kjellerdør. 
 
Røyklukene i hver oppgang er utstyrt med sveiv for manuell betjening av luken 
for komfortlufting. Beboerne i toppetasjen er ansvarlige for å åpne og lukke 
luken. 
 
Dører til fellesrom og kjeller skal alltid være låst. Lyset slukkes når man forlater 
disse. Det er ikke tillatt å hensette ting i kjelleren, unntatt i egen bod 
 
De tidligere søppelrommene i kjelleren kan benyttes av alle beboerne i 
oppgangen. Utgifter til lås og nøkler fordeles likt.  
For å forhindre tyveri, bør dekk oppbevares i søppelrommene. 
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4. DYREHOLD. 

Dyr må ikke holdes i leiligheten, hvis de er til sjenanse for sameiet eller 
beboerne.  
Hund(er)/katt(er) skal ledsages av fører, og alltid holdes i bånd innenfor 
sameiets område. 
 
Hund(er)/katt(er) bør luftes av en av husstandens medlemmer. Dersom 
hund(er)/katt(er) luftes av barn, må man påse at den ikke ertes opp, slik at den 
kan skremme andre. 
 
Hund(er)/katt(er) skal føres til et vel egnet sted utenfor sameiets område hvor 
lufting kan foregå. 
 

Hund/katt må ikke etterlates på terrasse/hage, hvis eier skal bort. 

 
Eier forplikter seg til å fjerne ekskrementer ved lufting. 
 
 

5. BRUK AV UTENDØRS AREALER, GARASJER M.V. 

Beboerne plikter å verne om plener, beplantninger, inngangsdører og andre 
fellesanlegg.  
 
Det er ikke tillatt å kaste søppel på sameiets område. Skadevolderen er 
ansvarlig for reparasjoner etter hærverk og ekstra rengjøring som måtte bli 
nødvendig som følge av dette. 
 
Kjøkkenhagene stelles i fellesskap, såfremt ikke beboer på bakkenivå ønsker å 
gjøre det selv. Den enkelte sameier og/eller oppgang kan selv plante/stelle 
kjøkkenhagen, dog ikke plante slik at det er til sjenanse for beboer på hageplan 
eller i 1. etasje.  
 
Blir ikke kjøkkenhagens plen klippet, luket og vannet m.m. er dette vaktmesters 
ansvarsområde. 
Hage på stueside er sameiers vedlikeholdsansvar. 
 
Husk kildesortering. Matavfall i GRØNN pose, plastembalasje i BLÅ pose og 
restavfall i vanlig handlepose. Papir og papp kastes i egen avfallsbrønn som er 
merket for dette.  
Isopor er plast og må kastes i BLÅ pose, ikke sammen med papir!!  
 
Kjøring og parkering av biler og andre motorkjøretøyer er ikke tillatt på gang- og 
sykkelstier. Unntatt er syketransport, legebesøk, møbeltransport eller annen 
transport av tunge eller uhåndterlige kolli. Det må ikke parkeres foran 
inngangene eller foran søppelskurene. Styret kan gi dispensasjon fra denne 
bestemmelse til uføre som er avhengig av å kjøre helt frem til inngangen. 
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Kjøretøyet skal i så fall parkeres på plass anvist av styret. Parkeringstillatelsen 
skal være synlig utenfra hele tiden kjøretøyet står parkert. Styret og sameiet 
har intet ansvar for skade påført kjøretøyet under parkering på sameiets 
område. 
 
Sameiere bør bruke tildelt parkeringsplass i garasjen, slik at gjesteparkerings- 
plassene reserveres for gjester. 
Det er forbudt å parkere annet enn bil/MC/sykkel og biltilbehør i garasjen.  
Det er ikke tillatt å oppbevare brennbart materiale i garasjen. Det er heller ikke 
tillatt å benytte garasjen til større reparasjoner eller unødig å ruse motoren. 
 
Det er ikke tillatt å la barn leke ved garasjeinnkjørsel og på parkeringsplass.  
 
Ballspill og høylytt lek er ikke tillatt etter kl 21:00. 
 
Det er forbudt å montere alle typer antenner på sameiets eiendom. Tidligere 
etter søknad godkjent oppsatte antenner kan fortsatt stå. Denne tillatelse 
bortfaller når seksjon selges/leies ut.   
 
Det er ikke tillatt å kjøre på plenene. 
 
Handlevogner skal ikke hensettes på sameiets område. 
 

6. HENVENDELSER. 

Henvendelser til styret i anledning brudd på husordensreglene samt andre 
henvendelser skal kun skje skriftlig, eventuelt med gjenpart til den man 
påklager.  
Anonyme og muntlige henvendelser behandles ikke. 
 

7. INFORMASJONSSKRIV. 

Styret er pliktig til å sende ut minst fire informasjonsskriv i året til sameierne. 
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