
HUSORDENSREGLER FOR FOSSUM BOLIGSAMEIE 

(Endret på årsmøtet 26.04.1990, 31.03.2003, 20.03.2007, 04.05.2010, 29.03.2011, 24.04.2013, 

24.03.2015, sist endret årsmøtet 27.03.2019) 

Husordensreglenes hensikt og bakgrunn 

Husordensreglene er utarbeidet med utgangspunkt i sameiets vedtekter og inneholder 

bestemmelser om bruk av seksjonene og fellesarealet, samt regler om hvordan beboere og be 

søkende som oppholder seg på eiendommen skal forholde seg. Husordensreglene har til hensikt å 

skape gode forhold innen sameiet vårt. Foruten plikter og ordensregler som er nødvendige, vil vi med 

husordensreglene sikre beboerne trivsel og hygge. 

Husordensreglene er et supplement til boligsameiets vedtekter. Meldinger fra styret til beboerne, 

ved rundskriv eller oppslag som supplerer de gjeldende bestemmelser, skal gjelde på samme måte 

som Husordensreglenes bestemmelser. 

1. Overholdelse av ordensreglene 

Seksjonseier er ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av egen husstand, leietagere eller 

andre personer som er gitt adgang til seksjonen eller sameiets eiendom. 

2. Låsing av inngangsdører og porter 

Alle felles inngangsdører og porter skal til enhver tid være låst. Det gjelder også dører til fellesrom. 

3. Vasking 

Beboerne selv må bli enige om vaskeordning i oppgangene. Vasking av trapp og gang bør skje en 

gang pr. uke. Fellesrommene ellers to ganger pr. måned. 

4. Avfall 

Restavfall skal pakkes forsvarlig inn og legges i søppeldunk i søppelboden. Papir og papp skal i 

papircontaineren. Plast og metall legges i respektive containere på miljøstasjonen.  Alt annet avfall; 

møbler, bygningsrester o.l, må beboerne selv besørge fjernet. Slike ting skal ikke hensettes i 

søppelboden. Av estetiske hensyn og p.g.a. fare for rotteplage må det ikke kastes matrester og annet 

søppel som f.eks. bananskall, appelsinskall og brødbiter eller visne blomster fra vinduer og balkonger 

på baksiden av blokkene. Juletrær må fjernes umiddelbart. 

5. Lekeplasser 

Lekeapparatene skal kun benyttes av barn i den aldersgruppe apparatene er tiltenkt. Alle må være 

med på å bevare trivselen ved å holde orden i og rundt sandkassene og lekeplassen for øvrig.6. 

Utvendige fellesarealer. Bruken av fellesarealene må finne sted på en slik måte at intensjonene for 

bruken av anlegget overholdes. 

De opparbeidede adkomstveier til husene skal brukes, slik at det ikke blir laget skjemmende 

snarveier på området. Plenene bør skånes. Felling av trær må bare finne sted etter at styret i 

boligsameiet skriftlig har samtykket på forhånd. 

6. Innvendige fellesarealer 

Sykler, barnevogner, akebrett/kjelker o.l, skal ikke hensettes i oppgang eller søppelbod, men i 

fellesbod eller egen bod. Fellesrommene og gangene må ikke brukes til lagring eller hensetning av 



avfall. Den felles hoved rømningsvei – trappene og etasjeflatene, skal være totalt frie i tilfelle 

evakuering og/eller ambulansetransport. 

7. Generelt om støy / lydnivå 

Mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 skal det være generell nattero innen sameiet. Gi beskjed til naboene 

dersom det skal arrangeres selskapeligheter som kan komme i strid med disse reglene. 

8. Støyende arbeide 

Banking, boring, saging og annet støyende arbeide er tillatt mellom kl. 08.00 og kl. 20.00 på 

hverdager og mellom kl. 10.00 og kl. 18.00 på lørdager. På søndager og helligdager skal støyende 

arbeider unngås. 

9. Grilling 

Grilling med gass- og/eller elektrisk grill er tillatt. 

10. Parkering og garasjeanlegg 

Garasjene er ikke lekeplass for barna. Barna oppholder seg i garasjeanlegget på foreldrenes ansvar. 

Parkering finner sted på egen plass i garasjeanlegget. Denne bestemmelsen gjelder også for 

korttidsparkering av bil. Gjesteparkeringen skal brukes av gjester og ikke til langtidsparkering eller 

opplagring. 

Motoriserte kjøretøy kan oppbevares på egen parkeringsplass. Utstyr som er relatert til dette kan 

også oppbevares på egen parkeringsplass. Utstyret oppbevares på en slik måte at det er innenfor 

oppmerket plass og ikke er til sjenanse for andre. Oppbevaring skjer på eiers ansvar. 

Det er ikke tillatt å hensette uregistrerte motorkjøretøy (bil, mc, moped, ATV etc.) i garasjene. Dette 

gjelder både egen parkeringsplass og i innendørs gjesteparkering. Bilvrak kan ikke oppbevares på 

boligsameiets område, heller ikke i garasjene. 

Garasjeplassen skal holdes ryddig og ren av bileierne. Se også vedlegg – Regler for felles 

garasjeanlegg. 

11. Dyrehold 

• Hold av husdyr er tillatt i boligsameiet, dog slik at sameierne forplikter seg til å følge reglene 

for hundehold utarbeidet av Norsk Hundeeierforbund. Følgende husdyrholds-regler gjelder: 

• Husdyrhold må ikke være til sjenanse for andre beboere. 

• Ved lufting skal husdyr føres i bånd til et egnet sted, og ekskrementer skal fjernes. 

• Hund skal alltid ledsages av fører, og føres i bånd. 

• Hund må ikke være alene i leiligheten, hvis den bjeffer når den er alene. 

• Ved gjentatte brudd på disse regler, kan styret kreve husdyret fjernet. 

 

12. Røyking 

Røyking er forbudt i innvendige fellesarealer og i garasjer. På terrasser/balkonger er det ikke lov å 

røyke i tidsrommet kl 21.00-09.00. Den enkelte beboer må ta hensyn til andre beboere slik at disse 

ikke blir sjenert av røyk.  

 

 



13. Dugnad 

Styret bestemmer avholdelse av dugnad på grøntanlegg, lekeplasser og garasjer. Det avholdes 

normalt 2 dugnader hvert år. 

14. Brannforskrifter 

Forskrifter om brannforebyggende tiltak og tilsyn må til enhver tid følges. 

15. Annet 

Lufting av sengetøy, tepper etc. på balkonger må ikke foregå slik at det virker sjenerende på 

naboene. Dette skal skje på dertil egnet sted. Alle rom må i den kalde årstid holdes oppvarmet av 

hensyn til vannrørene. Sameier er ansvarlig for frostskader som skyldes utilstrekkelig oppvarming. 

16. Klager 

Klager på overtredelser av husordensreglene må være konkrete med hensyn til hvem det klages på, 

hva årsaken er og når grunnlaget for klagen skjedde (dato / klokkeslett). Skriftlig og signert klage 

sendes styret. 

17. Erstatningsplikt 

Sameier er erstatningspliktig for enhver skade som måtte oppstå som følge av overtredelse av 

husordensreglene eller skade som måtte oppstå på annen måte som følge av sameiers opptreden. 

18. Endring av reglene 

Det er bare årsmøtet som kan vedta endring av husordensreglene. Dette skjer ved avstemming med 

alminnelig flertall.  

REGLER FOR FELLES GARASJEANLEGG 

I møte den 31.1.1985 vedtok Bærum brannstyre med hjemmel i forskriftene til brannlovens §§ 21 og 

23 følgende regler for bruk og sikring av felles garasjeanlegg: 

Det er kun bilen og bilens naturlige tilbehør som skal anbringes på parkeringsplassen. Med bilens 

naturlige tilbehør menes takgrind/skistativ og ett sett dekk. 

Fellesgarasjeanlegg tillates ikke benyttet for utførelse av bilreparasjoner eller brannfarlige arbeider 

av noe slag. 

Det er forbudt å lagre brannfarlige varer i garasjeanlegget. 

Det skal være brannslukkere i alle garasjeanlegg. Disse skal kontrolleres en gang årlig av autorisert 

forhandler. 

Over alle utganger og nødutganger skal det være selvlysende skilt med tekst "UTGANG" eller 

"NØDUTGANG" etter NS 4210. 

Bygningsmessige forandringer i f.eks. kjøreporter, rømningsveier eller skille-vegger, må byggmeldes 

og godkjennes av bygningsmyndighetene. 

Bruker/eier er ansvarlig for at disse reglene blir fulgt  

Fossum Boligsameie 

27.03.2019 


