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1 Velkommen som leietaker 
Stavanger boligbygg ønsker deg velkommen som leietaker i kommunal bolig. Vi håper du vil trives i 

boligen og samtidig være med på å skape et trivelig og godt bomiljø. Et godt miljø er avhengig av 

toleranse, at alle tar hensyn til hverandre og at alle bruker sunn fornuft. Det er hverken hensiktsmessig 

eller mulig å operere med ordensregler som dekker alle tenkelige forhold.  

2 Boligen 
2.1 Adgang til boligen 
Leieren er forpliktet til å gi utleieren eller dennes representant adgang til 

boligen for tilsyn og vedlikehold. Dette kan være bygningsmessig kontroll 

og tilsyn f.eks. av tekniske anlegg, brannsikkerhet og annet. Det kan også 

være tilsyn for å påse at leietaker ikke påfører boligen unødvendig slitasje. 

Tilsyn og vedlikeholdsarbeid skal varsles på forhånd.  Dersom du ikke selv kan være til stede kan du 

gi huseier fullmakt/adgang til å låse seg inn. Dersom du nekter eller hindrer adgang for huseier kan 

dette få konsekvenser for leieforholdet, f eks oppsigelse eller heving av leieforholdet slik at du må 

flytte fra boligen. 

2.2 Generelt om boligen 
Beboere må ikke gjøre noen bygningsmessige forandringer uten godkjenning fra Stavanger boligbygg. 

Dette gjelder for eksempel å fjerne dører eller vegger, fjerne elektriske ovner eller lignende. Det er 

heller ikke tillatt å pusse opp leiligheten uten samtykke fra Stavanger boligbygg. 

Ikke plasser klistermerker på dører, vegger og lignende. Bruk selvklebende knagger og kroker på bad 

(våtrom). Påse at ikke veggvinyl på bad punkteres med skruer eller spiker. 

2.3 Bruk av boligen 
For å unngå problemer: 

- Ved tørking av klær innvendig skal det kun brukes kondenstørketrommel. Sørg for 

tilstrekkelig utlufting. 

- Sørg for at alle veggventiler og vindusventiler holdes åpne. 

- Ovner må ikke tildekkes. 

- Er det vifte på badet, må denne brukes. 

- Fettfilter på avtrekksvifte på kjøkken skal vaskes jevnlig (minst én gang hver måned). 

- Vær alltid tilstede når vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin er i bruk. 

Vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin skal av hensyn til naboer og brannfare ikke 

kjøres sen kveldstid eller natt.  

- Trekk ut kontakt på kaffetrakter, brødrister og strykejern når de ikke er i bruk.  

- Vifteovn og oljeovner er ikke ment som varmekilder over tid, kun til hurtigoppvarming.  

- Sørg for at alle i familien vet hvor hoved stoppekranen er, og kan bruke denne.  

- Rens jevnlig avløp og sluker innvendig og utvendig. 

- Utvendige kraner stenges før vinteren. 
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2.4 Brannsikring av boligen 
Følgene er montert ved innflytting: 

- Brannslukningsapparat og/eller vannslange 

o Sjekk trykket minimum en gang i måneden i brannslukningsapparat, det skal stå på 

grønt felt. 

- Røykvarsler i hver bebodd etasje 

o Sjekk jevnlig at røykvarsler virker.  

o Kontakt Stavanger boligbygg når røykvarsler må byttes. 

2.5 Ventilasjon og inneklima 
Filteret på kjøkkenventilator skal vaskes månedlig. Sørg for god ventilasjon ved å åpne ventiler i alle 

rom (eventuelt i tillegg åpne vindu eller dør ved behov). Ventiler skal aldri være helt stengt. 

2.6 TV og internett 
Stavanger boligbyggs leverandør av tv/internettjenester er Telia. Dekoder må hentes hos Telia ved 

innflytting og tilbakeleveres ved utflytting. Dekoder hentes og leveres ved Teliabutikken på Madla 

Amfi. 

I bofellesskap og omsorgsboliger skal dekoder ligge igjen i leiligheten ved utflytting. 

I borettslag/sameier brukes leverandør bestemt av borettslaget/sameiet. 

2.7 Parabolantenne 
Parabolantenne skal ikke settes på kommunal leid bolig uten samtykke fra Stavanger boligbygg. 

Skriftlig søknad må sendes Stavanger boligbygg. Hvis søknaden innvilges skal parabolantennen 

monteres forskriftsmessig av fagfolk. 

I borettslag/sameier må skriftlig samtykke fra styret foreligge. 

2.8 Nøkler 
Ved innflytting får beboer utdelt tre nøkler til leiligheten. Stavanger 

boligbygg har ikke kopi av nøklene. Nøkler til systemlås kan bare bestilles 

gjennom Stavanger boligbygg. Hvis beboer ønsker flere nøkler, må det 

betales for ny nøkkel ved bestilling.  

2.9 Forsikring 
Huset og leiligheten er forsikret av Stavanger boligbygg.  

NB! Leietaker må tegne innboforsikring for egen regning, dette er et krav fra Stavanger 

boligbygg for leie av kommunal bolig. 

2.10 Husleie 
Husleiefaktura sendes ut hver måned etterskuddsvis. 

Purring blir sendt ca. 14 dager etter forfall dersom faktura ikke blir betalt. Det 

påløper gebyr ved purring. 

Dersom det skyldige beløp ikke blir betalt oversendes saken til inkasso. Da vil 

det påløpe inkassoomkostninger.  
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3 Ordensregler 
Ordensregler er en del av husleiekontrakten. Brudd på reglene blir å betrakte som mislighold av 

leiekontrakten/avtalen kan medføre erstatningsplikt, oppsigelse av leieforholdet og/eller heving av 

leieavtalen. 

Leieren er ansvarlig for at dens husstand overholder ordensreglene. Det samme gjelder andre personer 

den har gitt adgang til eiendommen. Alle som bor i boligen skal bidra til ro og orden, og følge 

ordensreglene og leiekontraktens bestemmelser.  

Leietaker må til en hver tid rette seg etter de reglene som gis av Stavanger boligbygg, borettslag 

og/eller sameier. 

3.1 Innendørs 
Mellom klokken 23.00 og 07.00 skal det være ro i leiligheten, men også utenom dette tidsrom 

skal det tas hensyn til naboer. Hovedregel må være at boligen benyttes slik at naboer ikke sjeneres.  

Beboere har ansvar for kildesortering av søppelet. Se eget punkt om avfallssortering. 

Leiligheten skal være tilstrekkelig oppvarmet ved ferie/fravær i den kalde årstid, slik at vann og 

avløpsrør ikke fryser.  

3.2 Fellesområder 
I leiligheter hvor det er felles inngang, skal leietaker vaske trapper og gang etter de regler som gjelder 

for boligen. Trapper og fellesgang skal til enhver tid være rene og ryddige. Alle felles dører skal 

holdes låst.  

Private eiendeler (slik som barnevogner, sykler o.l.) skal ikke oppbevares i trapperom og ganger som 

er felles for leilighetene.  

Møbler, hvitevarer og annet innbo skal ikke plasseres i kjeller, hage eller gårdsrom. 

Fellesområder og fellesrom må ikke benyttes til andre formål enn det de er bestemt for.  

I borettslag, sameier og enkelte kommunale boligfelt er det vanlig med dugnad for opprydding og 

lettere vedlikeholdsarbeid i fellesområdene. Leietakeren oppfordres å delta på slikt dugnadsarbeid. 

Dette er viktig for et godt naboskap og bomiljø. 

3.3 Utendørs 
Beboerne har ansvar for at terrasser, hage og gårdsplass er i ordentlig stand. 

Dette innebærer å klippe gress, hekker og luke i bed. Leietaker plikter å foreta renhold av gater og 

fortau utenfor huset, og gårdsplassen skal holdes fri for boss og søppel. Leier har ansvar for 

snømåking ved inngangsparti og frem til atkomstvei, parkering etc.  

Klesvask skal ikke henges opp til sjenanse for omgivelsene. 

All parkering i området skal skje på anviste plasser. Dette gjelder for alle kjøretøy. 

Uregistrerte biler, campingvogner og store kjøretøy skal ikke plasseres i gårdsrom eller på 

parkeringsplasser. Stavanger boligbygg kan få disse fjernet for eiers regning. 

Leietaker plikter til enhver tid å holde rister, sluker og avløp på terrasser og kjellertrapper rene for 

blader og boss, slik at overvann ikke gjør skade på boligen. 

Leietaker plikter å følge de regler som gjelder for grilling og bruk av åpen ild.  
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Stavanger boligbygg etablerer ikke egne ladestasjoner for el-bil i de kommunale boligene som leies ut. 

Det er ikke tillatt å lade el-bil med skjøteledninger fra kommunal bolig. Dette medfører økt brannfare 

da slik ladning krever et dedikert ladeuttak. 

3.4 Dyrehold 
Det er ikke tillatt å ha dyr i leiligheten uten skriftlig samtykke fra Stavanger boligbygg. 

Ingen må anskaffe seg husdyr før skriftlig tillatelse er gitt. Slik tillatelse blir kun gitt dersom 

tungtveiende grunner taler for det, og at dyreholdet ikke er til ulempe for kommunen eller øvrige 

brukere av eiendommen. Ved klager på husdyr kan husdyr måtte fjernes. 

Søknad gjelder kun ett dyr. 

I borettslag/sameier må skriftlig søknad også sendes styret. Husdyr må ikke anskaffes før skriftlig 

godkjenning fra styret foreligger. 

Ved godkjenning av søknad om dyrehold må erklæring underskrives hos Stavanger boligbygg og 

borettslag/sameie. 

4 Flyttemelding og strøm 
I forbindelse med innflytting skal det meldes fra til Folkeregisteret om den nye adressen (eget skjema). 

Ved inn- og utflytting av kommunal bolig melder Stavanger boligbygg endring i strømabonnementet 

til Lyse energi som er vår strømleverandør.  

Postkasse og ringeklokke må merkes med navn. 

5 Renovasjon og kildesortering 
Beboere har ansvar for kildesortering av søppelet. 

5.1 Kildesortering 
I Stavanger kommune har de fleste husstander fire avfallsbeholdere. 

- Bioavfall (mat- og hageavfall) kastes i brun dunk. Dunken tømmes hver 14. dag. 

- Papp og papir kastes i grønn dunk og tømmes hver 4. uke. 

- Restavfall kastes i grå/sort dunk. Dunken tømmes hver 14. dag  

- Farlig avfall og elektrisk avfall legges i rød dunk. Tømming bestilles via www.hentavfall.no 

eller per telefon 51 50 70 90. 

Mer informasjon om kildesortering finner du i den vedlagte sorteringsguiden. Denne finnes også i 

tømmekalenderen som blir utdelt hvert år sammen med bioposer, du kan også finne tømmekalenderen 

på www.tømmekalender.no.  

Avfall som ikke hører hjemme i noen av de overnevnte dunkene (for eksempel glass, metall, plast og 

tekstiler) skal kastes på miljøstasjoner som er plassert rundt i alle bydeler. Oversikt over 

miljøstasjonene kan du finne på Stavanger kommunes hjemmeside. 

Har du større mengder hageavfall eller grovavfall (gamle møbler, hvitevarer o.l.) kan du bestille 

henting av dette gjennom kommunens henteordning. Bestilling skjer på www.hentavfall.no. Denne 

hentingen foregår utenom den ordinære tømmingen av avfallsbeholderne og er kostnadsfri. 

Får du ikke plass til alt avfallet i beholderne kan du kjøpe ekstra sekker hos Innbyggerservice i 

Stavanger kommune som kan settes ved siden av beholderen på tømmedagen.  
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Du er selv ansvarlig for å sette riktig(e) avfallsbeholder til veien før tømmedagen, og å sette den 

tilbake igjen etter tømming. 

5.2 Nedgravde avfallsbeholdere 
Flere borettslag, sameier og kommunale boområder har nå nedgravde avfallsbeholdere. For å bruke 

disse trenger du en magnetbrikke som du får utlevert ved innflytting. Har du problemer med denne, 

eller mister denne, får du utlevert ny brikke ved å henvende deg til Innbyggerservice i Stavanger 

kommune. 

6 For leietakere i borettslag eller sameie 
Beboere som har blitt tildelt leilighet i et borettslag/sameier skal følge de ordensregler som er vedtatt 

for borettslaget/sameiet.  

7 Henvendelser 
Oppstår det skader eller feil på leiligheten i ukedager mellom 0730 og 1500, som må utbedres straks, 

skal du ta kontakt med Stavanger byggdrift på e-post straks@stavanger.kommune.no eller via 

kontaktskjema på vår hjemmeside www.stavangerboligbygg.no/skader. Du kan også kontakte 

Stavanger byggdrift på telefonnummer 51 91 47 72. 

Andre henvendelser angående boligen skal tas med Stavanger boligbygg på telefonnummer 51 50 83 

00 eller 51 50 70 90. Henvendelser kan også sendes på e-post til boligbygg@stavanger.kommune.no. 

Etter ordinær arbeidstid og i helger kontakt Stavanger byggdrift på vakttelefon 913 55 994. Dette 

gjelder kun alvorlige skader som lekkasjer, akutte strømbrudd etc. som ikke kan vente til neste 

arbeidsdag. 

Beboere skal ikke på egenhånd be firmaer om å få utført arbeid. Slike regninger vil ikke bli betalt av 

Stavanger boligbygg. 

På vår hjemmeside finnes det også mye god informasjon og gode råd angående din bolig. 

www.stavangerboligbygg.no/min-bolig. 
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8 Utflytting 
Leietaker må betale strøm og husleie til og med den dagen alle nøkler er levert til Stavanger 

boligbygg. Nøkler leveres til resepsjonen i Løkkeveien 51, våre åpningstider er hverdager mellom 

kl.09.00 og 14.30. 

Før nøkkel leveres til Stavanger boligbygg KF skal følgende være klargjort i leiligheten: 

- Boder skal være tømt og vasket 

- Kjeller skal være tømt og ryddet 

- Loft skal være tømt og ryddet 

- Terrasse og uteområde skal være ryddet 

 

- Garderobeskap skal vaskes 

- Kjøkkenskap skal vaskes innvendig/utvendig og over/under 

- Kjøkkenventilator skal vaskes 

- Toalett, dusj, og badekar skal være rengjort 

 

- Vegger og tak skal rengjøres 

- Gulver skal rengjøres 

- Dører skal rengjøres 

- Klistermerker skal fjernes fra dører o.l. 

 

- Utstyr tilhørende hjelpemiddelsentralen skal være tilbakelevert 

 

- Der hvor nøkler er utlevert til andre, slik som familie, hjemmesykepleie, hjemmehjelp og 

brannvesenet (alarm) må disse innhentes og leveres Stavanger boligbygg ved utflytting 

 

- Ved utflytting skal det ikke fjernes ting som tilhører leiligheten slikt som garderobeskap, 

panelovner, armatur, røykvarsler og brannslukningsutstyr. 

 

Det skal alltid returneres minimum 3 stk. nøkler til boligen ved utflytting. Dersom leietaker ikke har 3 

stk. nøkler der hvor det er systemnøkler må resterende nøkler være bestilt og betalt før utflytting kan 

finne sted. 

Dersom boligen ikke er ryddet og klargjort i henhold til listen over vil leietaker bli kontaktet og bedt 

om å ordne opp i dette snarest, husleie vil da påløpe frem til dette er i orden.  

 



 





  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


