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Husordensregler 
 
Alle som bor i kommunale boliger i Nordre Follo skal ta hensyn til hverandre og bidra til ro, orden 
og et godt bomiljø. Alle leietakere plikter å følge husordensreglene og leiekontraktens 
bestemmelser. Husordensreglene er generelle og gjelder så langt de passer for den aktuelle 
boligen. For enkelte boliger kan det i tillegg gjelde særlige husordensregler.   
 
1. Bruken av boligen 
Boligen skal kun benyttes til beboelse. Leietager plikter å behandle boligen med forsiktighet. 
Leietaker er ansvarlig for at boligen ryddes, vaskes og luftes jevnlig. Eventuelle skader på boligen 
skal snarest meldes ifra til Nordre Follo kommune v/boligkontoret.  
 
Fremleie av boligen er ikke tillatt.  
 
2. Ro 
Det skal være ro mellom kl. 23:00 og 07:00 i boliger, oppganger, inngangspartier og fellesområder. 
 
Det betyr at det tas ekstra hensyn til naboer, lydnivået på radio, TV, musikkanlegg og annen lyd 
reduseres. Husholdningsapparat som vaskemaskin, tørketromler og støvsuger skal da ikke 
benyttes. Naboer skal alltid varsles ved selskapeligheter som varer utover kl. 23.00  
 
3. Brannsikkerhet 
Boligen er utstyrt med røykvarsler(e) og brannslukningsutstyr. Vedlikehold og kontroll av dette er 
leietakers ansvar. Leietaker er selv ansvarlig for at det til enhver tid er batteri i røykvarsler. Ved 
mangler skal det umiddelbart meldes fra til boligkontoret i Nordre Follo kommune. 
 
Trapperom og ganger er rømningsvei. De må alltid holdes ryddig og frie for alle typer gjenstander, 
slik at evakuering kan skje uten hinder hvis brann skulle oppstå. 
 
Leietaker vil kunne bli holdt økonomisk ansvarlig for unødvendig utrykning fra brannvesenet som 
skyldes leietaker.  
 
4. Fellesområder og boder 
Det er ikke tillatt å oppbevare sykler, barnevogner, sportsutstyr eller andre eiendeler i 
trappeoppganger, svalganger, inngangspartier eller andre fellesområder.  
Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig materiale eller mat i bodene.  
 
5. Uteområder og fasade 
Leietakere er selv ansvarlig for snørydding og klipping av plener, hekker og lignende tilhørende 
boligen. Uteområdene ved omsorgsboliger og tilrettelagte boliger vedlikeholdes av Nordre Follo 
kommune.  
 
Det er ikke tillatt å legge ut mat til katter, fugler eller andre dyr. Dersom kommunen må foreta 
utrydding av skadedyr som følge av at det er lagt ut mat, vil leietaker bli holdt økonomisk ansvarlig.  
 
Alle endringer på fasade (for eksempel maling av fasade og bytte av markiseduk) er kun tillatt 
dersom det foreligger skriftlig godkjennelse fra boligkontoret i Nordre Follo kommune. 
 
Det er ikke tillatt å montere parabolantenne.  
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6. Avfall 
Enhver forsøpling av eiendommen og fellesareal er forbudt. Alt restavfall skal pakkes forsvarlig og 
umiddelbart kastes i søppelbeholdere. Papp og papir skal i egen beholder. Det er ikke tillatt å 
oppbevare avfall i fellesarealene, utenfor egen inngangsdør eller på balkong. 
 
7. Parkering/oppstilling av motorkjøretøy og sykler 
Der det er mulig skal parkering skje på anviste plasser. Det er ikke tillatt å hensette uregistrerte 
kjøretøy, campingvogner, bilhengere eller lignende på kommunens arealer.  
 
8. Husdyr 
Husdyr er kun tillatt dersom det foreligger skriftlig godkjennelse fra boligkontoret i Nordre Follo 
kommune. De som har fått tillatelse til å ha husdyr må påse at husdyret ikke er til sjenanse for 
øvrige beboere og/eller nærmiljøet. Dyr skal ikke oppholde seg i fellesområder uten tilsyn og 
ekskrementer må fjernes umiddelbart. Kostnad for utbedring av skader på boligen eller 
fellesområder som skyldes husdyr vil bli belastet leietakeren. Brudd på disse reglene eller 
berettiget klage kan medføre at boligkontoret i Nordre Follo kommune. pålegger leietaker å fjerne 
husdyret. 
  
9. Røyking 
 Ved røyking på balkong eller lignende bes leietaker ta hensyn til øvrige beboere. Kostnader for 
utbedring av skader på boligen og/eller fellesarealer som skyldes leietakerens røyking vil bli 
belastet leietakeren.   
 
10. Vann- og sanitæranlegg (WC) 
Leietaker må ikke kaste matavfall, bleier, sanitetsbind eller annet søppel i toalettet. Dersom 
tilstopping av toalett skyldes slik bruk vil leietaker bli holdt økonomisk ansvarlig for utbedring av 
dette. Videre må det ikke kastes fett, kaffegrut, hår og lignende i vasker eller sluk, dette må kastes 
i søpla. Leietaker er ansvarlig for vedlikehold av sluk. Utbedring av tilstoppede avløpsrør som følge 
av leiers bruk og/eller leietakers manglende vedlikehold, må leietaker selv betale.   
 
Alle rom i boligen må være tilstrekkelig oppvarmet slik at vannledninger ikke fryser. Utbedring av 
skader på rør og sanitæranlegg som skyldes mangelfull oppvarming vil bli belastet leietaker.  
 
11. Endring av husrommet 
Dersom leietaker ønsker å pusse opp eller gjøre andre endringer i boligen må boligkontoret i 
Nordre Follo kommune. søkes skriftlig. Arbeidene kan ikke påbegynnes før det foreligger skriftlig 
godkjenning fra Nordre Follo kommune v/boligkontoret.  
 
12. Brudd på husordensreglene 
Husordensreglene er en del av leiekontrakten og skal følges. Leietaker er ansvarlig for at 
husordensreglene og bestemmelsene i leiekontrakten blir overholdt av leietakeren selv, 
leietakerens husstand og andre som leietakeren har gitt tilgang til boligen og eiendommen for 
øvrig. Brudd på husordensreglene vil føre til skriftlig advarsel fra Nordre Follo kommune v/ 
boligkontoret. Gjentatte brudd på husordensreglene vil medføre oppsigelse eller heving av 
leiekontrakt.  
 
13. Erstatningsansvar 
Leietaker er erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av 
husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Leietaker er også erstatningspliktig for 
skader som påføres boligen eller eiendommen av øvrige medlemmer i husstanden eller andre 
personer som leietaker har gitt adgang til leiligheten og/eller fellesareal. Skader på boligen skal 
snarest meldes ifra til boligkontoret.  
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