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§ 1. Al færdsel på trapper, i kældre, samt på ejendommen og dens arealer skal foregå uden at 
være til gene for andre beboere.  

Leg og ophold i opgange, i kældre samt i/på garager/carporte er ikke tilladt.  

Der skal være ro på fællesarealerne kl. 21.00. Afskydning/afbrænding af fyrværkeri på af-
delingens område er forbudt bortset fra Nytårsaften. 

Teltslagning på afdelingens områder er tilladt i forbindelse med leg. Overnatning i telte er 
forbudt.  

Boldspil op ad husmurene og på P-pladsen er forbudt. Der henvises til boldbane øst for 
afdelingen. 

 
§ 2. Henkastning af papir og andet affald inde og ude er forbudt. Der henvises til de opsatte 

papirkurve ved opgange og i terræn. Henstilling af affaldsposer og andet affald i opgan-
gen er forbudt. 

Der må ikke kastes affald, cigaretskod, vand eller andet fra vinduer og terrasser.  

Der må ikke rystes/bankes tæpper, sengetøj eller andet fra terrasser og vinduer. Man må 
ikke hænge tæpper, sengetøj eller andet til luftning fra terrasser og vinduer. 

Tobaksrygning i opgange og i cykelkældre forbudt.  

Rygning kan i værste fald aktivere røgalarmerne og føre til udrykning fra brandvæsnet. En 
unødvendig udrykning kan udløse en bøde på kr. 4.400,00 (2013-priser) Man bedes be-
nytte de opsatte askebægre uden for opgangen. 

 
§ 3. Ifølge brandtilsynet: For at sikre flugtvejen i tilfælde af ild eller røg må ingen effekter 

(fodtøj, potteplanter, legeredskaber, små-møbler eller lign.) henstilles i opgangene. Ulov-
ligt henstillede effekter fjernes uden ansvar og medfører påtale for overtrædelse af afde-
lingens husorden. 

Barnevogne/klapvogne må ikke henstilles i opgange eller i cykelkældre.  

Fjernede effekter kan afhentes på ejendomskontoret efter nærmere aftale. 

Barnevogne og klapvogne der er i brug til børn må henstilles i “barnevognscontainere” 
under trappen. Barnevognscontainere udlånes kun til barnevogne i brug. Barnevognscon-
tainerne med tilhørende 2 nøgler kan lånes ved henvendelse til ejendomsmesteren, og 
der skal betales et depositum på kr. 300,00 som tilbagebetales når barnevognscontainer 
og de 2 nøgler leveres tilbage til ejendomsmesteren. 

Indkøbsvogne må ikke henstilles i opgange eller på udearealer. “Lånte” indkøbsvogne 
skal henstilles ved indkørslen langs gavlen af garagen. 

Ulovligt henkastet affald og ulovligt henstillede effekter på afdelingens område (opgang, 
kældre, friareal og P-plads m.m.) medfører en afgift på kr. 350.00 som opkræves af VIBO 
og tilfalder afdelingen. 
 

§ 4. Afspilning af musik skal ske uden at være til gene for andre beboere, og aldrig for åbne 
døre og vinduer efter kl. 22.00.  
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§ 5. Der må kun bores og bankes: Mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 19.00 lørdag kl. 09.00 til 

kl. 14.00 og aldrig på søn- og helligdage. For nyindflyttere dog tilladt den 1. søndag eller 
1. helligdag efter indflytning kl. 10.00 til 18.00. 

 
§ 6. Vaske- og opvaskemaskiner installeret i lejemålet må kun anvendes mellem kl. 07.00 og 

22.00. Maskinerne skal være opstillet på støjdæmpende underlag.  

Egen installering af vaske- eller opvaskemaskine skal anmeldes til ejendomskontoret. Der 
henvises til ”Installationsret”. 

 
§ 7. Beskadigelse af, eller hærværk mod, afdelingens bygninger, beplantning, hegn, legered-

skaber, garager og carporte, belysning, videokameraer, dørpumper, røgalarmer m.m. 
medfører erstatningsansvar. 

Nye vinduer og terrassedøre har trelags lavenergiruder. Der må ikke påklæbes nogen 
form for folie på termoruderne. Ved påklæbning af folier kan ruden ikke komme af med 
den ekstra varme den akkumulerer/opsamler, og der opstår risiko for en termisk spræng-
ning af ruden. Sprængte ruder som følge af påklæbning af folier er fejlagtig brug og beta-
les af lejer. 

Der må ikke opsættes paraboler på afdelingens murværk, rækværk og baldakin. Parabo-
ler må anbringes under brystværn på stang, der f. eks. står i en parasolfod. Overtræ-
delse medfører administrationsgebyr på kr. 500,00 samt udgifter til retablering. Se ”Råde-
ret uden for boligen” 

 
§ 8. Det påhviler beboerne at holde terrasser ryddelige. 

Terrasser må ikke anvendes til opbevaring af affald, kasserede møbler samt affald, der 
kan udgøre en brandrisiko, blokere flugtveje samt øger risiko for at tiltrække skadedyr el-
ler medføre lugtgener. Brandtilsynet oplyser, at terrasser betragtes som flugtvej.  

Grilning er tilladt under hensyntagen til omgivelserne, bl. a. ved anvendelse af materialer 
og placering af grill’en. 

Der kan tørres tøj på ikke faste installationer, - altså ting der nedtages efter brug! 

”Hunde- eller katteluftning” på terrasser er forbudt. 

Der må kun anvendes flytbare krukker til planter. Der må ikke opbygges ”faste” plantekas-
ser.  

Der må ikke plantes med vækst der hæfter sig på ejendommens facader eller udvikler gif-
tige frugter. 

Terrassegulve (på etagerne)er fremstillet af ”composit” og rengøres nemt med lunkent 
vand, evt. tilsat et let rengøringsmiddel.  

Terrassegulve må højst udsættes for en belastning på 250 kg. pr m2 (etagerne). Der må 
ikke øves indgreb på gulv eller værn. Der må ikke opsættes skur, stakit, plankeværk eller 
lignende af ”faste materialer” på terrasser.  

Der må ikke foretages indgreb (bores eller slås søm i) i rækværk og gulv på terrasser 
samt på de anlagte sten (stueetagerne). 



Husorden for afdeling 103 
(affaldsregulativ samt garage/carportreglement) 

Nivåhøj III 
 

Side 3 af 9 

 
Lamper på terrasse skal tilsluttes udendørs elstik og skal monteres af aut. el-installatør. 
Se ”Råderet uden for boligen”. Se dette inden du går i gang.  

Beboernes opmærksomhed henledes på, at skader på værn, baldakin og gulv som følge 
af fejlagtig brug eller ekstrem belastning kan medføre erstatningskrav, der kan beløbe sig 
til flere tusinde kroner. Hvis du er i tvivl, så spørg ejendomsmesteren! 

 
§ 9. Vedr. afskærmning: 

Der må fastgøres ensfarvet lærreds- eller sejldug eller tilsvarende materiale i lys/hvid far-
ve samt plexiglas på indersiden af træfelterne.  

Der må kun opsættes transparent (gennemsigtig) net og trådnet i felterne over brystværn. 

Der må opsættes espalier i gængs type som base for slyngplanter – dog ikke på husmu-
ren. Fastgøres med sejlgarn eller strips. 

Se ”RÅDERET UDEN FOR BOLIGEN” inden du går i gang. Afskærmning der afviger væ-
sentligt fra beskrevne muligheder betragtes som overtrædelse af råderetten. 

 
§ 10. Cykler må kun henstilles i stativer og i dertil indrettede kælderrum. Knallerter må kun hen-

stilles ved udendørs cykelstativer eller på parkeringspladsen og aldrig i kældre eller op-
gange. 

 
§ 11. Motorkørsel/knallertkørsel mellem ejendommene er strengt forbudt. Undtaget er handi-

capkørsel, postbude og lignende dog med max. 5 km i timen, svarende til almindelig 
gang. 

Biler og motorcykler henvises til parkeringspladsen. Varevogne og lastvogne over 3500 
kg. samt campingvogne henvises til kommunens p-pladser, jf. Politivedtægten for Fre-
densborg Kommune (tidligere Karlebo Kommune). 

Afdelingens parkeringsplads er forbeholdt afdelingens beboere og deres gæster. Som le-
jer i NIVÅHØJ III kan få udleveret p-tilladelse til egen bil(er). Dvs. at der skal forevises 
registreringsattest og/eller forsikringsdokumentation for at bilen/bilerne tilhører en beboer i 
NIVÅHØJ III.  

Beboere i NIVÅHØJ III kan få udleveret gæsteparkeringskort der gælder for 24 timer pr. 
stk. P-tilladelse og gæsteparkeringskort udleveres af bestyrelsen i bestyrelsens kontortid. 
Tilflyttere kan få udleveret gæsteparkeringskort af ejendomsmesteren i forbindelse med 
indflytning.  

 
§ 12. Større bil- og motorcykelreparationer på P-pladsen er forbudt. Skiftning af pære, hjul og 

batterier og lign. er tilladt når man rydder op efter sig. 

Handel med biler og anden kommerciel aktivitet er forbudt på p-pladsen - bortset 
fra Hjem-is-bilen. 

 
§ 13. Døre til cykelkældre, storskraldsrum og vaskeri skal holdes aflåst, og opgangsdøre holdes 

lukket. 
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§ 14. Husdyrhold 
 

§ 14.1. Det er tilladt at have én kat i boligen. Katte må ikke færdes på afdelingens fæl-
lesarealer, men kun på lejerens område. 

 
§ 14.2. VIBOs husdyrtilladelse giver kun ret til én hund i lejemålet. 

A. Hunden skal føres i snor inden på afdelingens område og eventuelle efterla-
denskaber skal fjernes af føreren eller ejeren.  

Hunde må ikke være til fare eller gene for andre beboere, og hunde må ikke 
komme på legepladserne.  

B. Skema til ansøgning om hundetilladelse fås hos ejendomsmesteren i kontorti-
den mod forevisning af hundeansvarsforsikring. 

Juni 2010 besluttede VIBOs bestyrelse følgende, der gælder alle VIBOs af-
delinger: 

C. Det er forbudt at holde kamphunde/muskelhunde. Forbuddet gælder både ra-
cerene kamphunde/muskel-hunde og blandede racer. Ved blandede racer for-
stås både blandinger mellem de forskellige kamphunde/muskelhunde, og 
blandinger med alle øvrige hunderacer, hvori der indgår en af de nævnte 
kamphunde/muskelhunde.  

Følgende hunderacer betegnes som kamphunde / muskelhunde: 

Amerikansk Buldog  Engelsk Buldog  Bull Mastiff  Dogo Argentino  Fina 
Brasilieiro  Masrino Napoletano  Tosa  Central-asiatisk Ovtcharka  

Kaukasisk Ovtcharka  Pitbull  Bull Terrier  Great Japanese Dog  Stafford-
shire Bull Terrier  American Staffordshire Terrier  Amstaff 

Nedenstående fra ”VIBO notat af 12.7.2010 vedrørende den nye hundelov.” 

D. Udstedte tilladelser før nævnte dato til ovennævnte hunderacer er undtaget, 
men kan ikke fornys eller overføres til en anden hund af en af de ovennævnte 
racer. Jvf. I øvrigt politivedtægtens bestemmelser vedr. husdyrhold. 

E. Pasning af anden hund end lejerens må højst vare 4 uger. Pasning af anden 
hund udover 4 uger skal forud for pasningsperioden anmeldes til ejendoms-
mesteren i kontortiden. Beboere i afdelingen må ikke påtage sig pasning af 
hunde af de i punkt C nævnte hunderacer. 

 
§ 15. Løse genstande på terrasserne skal sikres, så de ikke er til gene for de øvrige beboere. 

Vasketøj, ampler og lign. skal placeres forsvarligt så det ikke blæser ned eller larmer mod 
værnet. 

 
§ 16. Altankasser må kun opsættes på indersiden af rækværket, og uden at gøre skade på det-

te. (Man kan i alle byggemarkeder købe klar gummislange som kan sættes uden på be-
slagene til altankasserne). Der må ikke plantes med vækst der hæfter sig på ejendom-
mens facader, udvikler giftige frugter eller som bliver så høje, at de er til gene for andre 
beboere/naboer. 

 



Husorden for afdeling 103 
(affaldsregulativ samt garage/carportreglement) 

Nivåhøj III 
 

Side 5 af 9 

 
Konsekvenser: 

 
§ 17. Ordensreglement for fællesvaskeriet er en integreret del af afdelingens husorden. 
 
§ 18. Afdelingens affaldsregulativ, er en integreret del af denne husorden, og på lige fod med 

husordenen er en integreret del af lejekontrakten. 
 
§ 19. Ændringer foretaget uden boligforeningens skriftlige tilladelse, vil blive retableret for leje-

rens regning samt medføre et administrationsgebyr på 500,- kr. 
 
§ 20. Det påhviler beboerne at bidrage til god orden i afdelingen, herunder også, at deres gæ-

ster overholder afdelingens husorden.  
 
§ 21. Overtrædelse af afdelingens husorden med tilhørende affaldsregulativ, vedligeholdelses-

reglement og ”råderet uden for boligen” kan medføre opsigelse af lejemålet i overens-
stemmelse med gældende lov og VIBOs vedtægter.  

 
 
 
Overtrædelse kan medføre opsigelse af dit lejemål. 
 
Denne reviderede og udvidede husorden med tilhørende Affaldsregulativ, Vedligeholdelses-
reglement, og ”Råderet uden for boligen” er en integreret del af lejekontrakten og vedtaget 
på ekstraordinært afdelingsmøde den 2. OKTOBER 2013.  
 
Nærværende husorden træder i kraft ved modtagelse - §14 dog fra den dato, hvor boligforeningen 
VIBO vedtog regler vedrørende særlige hunderacer. 
 

Nærværende husorden med tilhørende affaldsregulativ indeholder rettelser vedtaget på be-
boermøder 1998, 1999, 2000, 2008, 2009, 2010 og 2013 

 

Afdelingsbestyrelsen 

NIVÅHØJ III 
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AFFALDSREGULATIV 

FOR NIVÅHØJ III 

 

Det er besluttet, at beboerne skal bortskaffe deres affald i følgende fraktioner: 

Husholdningsaffald, rest-affald, glas/flasker, aviser/tryksager, batterier, storskrald, kemisk affald 
samt have/planteaffald. 

§ 1. Det er i NIVÅHØJ III besluttet, at beboerne skal bortskaffe deres affald i følgende fraktioner: 

Husholdningsaffald, glas/flasker, aviser/tryksager, batterier, storskrald, kemisk affald samt 
have/planteaffald. 

 
§ 2. Husholdningsaffald består af alt fra husholdningen der kan indeholdes i sorte skaktposer 

(leveres af afdelingen en gang om måneden) skal kastes i skakten. Vådt affald, skarpe gen-
stande og kattegrus skal pakkes i avispapir inden det lægges i skaktposen. Glas og flasker 
må ikke kastes i skakten, se § 4. Skaktposer skal lukkes inden de smides i skakten og 
skaktlågen skal lukkes efter brug. 

 
§ 3. Rest-affald består af alt andet fra den daglige husholdning (bortset fra de under §§ 2, 4, 5, 6 

og 7 nævnte fraktioner) som ikke kan kastes i skakten. Al rest-affald skal i sorte poser eller 
anden form for pose) og kastes i affaldsskakten eller bringes til storskraldsrum ved stamhu-
set. se §. 8. 

 
§ 4. Glas/flasker skal lægges i de til formålet opstillede ”glas-containere” i hver ende af P-

pladsen. Metallåg og propper må genne fjernes først (kan lægges i den lille container). 
 
§ 5. Aviser/tryksager skal lægges i de til formålet opstillede ”papir-containere” i hver ende af P-

pladsen. Gælder også kataloger og telefonbøger. 
 
§ 6. Batterier skal lægges i de til formålet opstillede batteri-beholdere i hver ende af P-pladsen 

eller i batteribeholder i storskraldsrummet. 
 
§ 7. Kemisk affald må ikke henstilles, hvor det kan komme i ukyndiges hænder, men skal afleve-

res til VIBOs driftspersonale i arbejdstiden. 
 
§ 8. Storskrald er alt, hvad der ikke kan bortskaffes i plastikposer og kastes i skakten. Det skal 

bringes til storskraldsrummet (den grå bygning for enden af parkeringspladsen ved Stamhu-
set). Storskraldsrummet er forsynet med automatisk døråbner, som aktiveres ved brug af dit 
vaskekort. Adgang til storskraldsrummet alle dage fra kl. 07.00 til kl. 22.00. Affaldet sorteres 
og lægges i de opstillede containere. Beboerne opfordres til i videst muligt omfang, at bort-
skaffe større indbogenstande på anden måde, f.eks. når man køber nyt - at betinge sig, at 
leverandøren tager det gamle med retur ved levering af det nye. 

 
§ 9. Haveaffald/planteaffald skal i plastikposer eller plastiksække og henstilles på gulvet i stor-

skraldsrummet. 
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§ 10. Storskraldsrummet skal altid holdes aflåst. Der står en kærre i storskraldsrummet, som kan 

benyttes til transport af større genstande fra opgangen til storskraldsrummet. Kærren skal al-
tid bringes tilbage til storskraldsrummet efter brug, Dit vaskekort giver dig adgang til rummet. 
Storskraldsrum og kærre må kun anvendes af beboere i VIBO. Storskraldsrummet og for-
pladsen er videoovervåget. 

 
§ 11. Ved containerne på p-plads eller på afdelingens område må der ikke henkastes eller henstil-

les affald på asfalten. De små containere er beregnet til skruelåg, propper og de plastposer 
man måtte have anvendt til nedbæring af papir og glas/flasker. Containerne må kun anven-
des af beboere i Nivåhøj III. 

 
§ 12. Papirkurve – ved indgangsdørene og ude i området er beregnet til småt affald. Beboerne 

viser høj grad af forståelse for genbrugstanken ved at henlægge aviser og reklamer i papir-
containerne på p-pladsen i stedet for i papirkurvene ved opgangene. – Du letter arbejdet for 
vor ejendomsassistent. 

 
§ 13. Dette affaldsregulativ er en integreret del af afdelings husorden. Beboere der overtræder 

dette affaldsregulativ kan pålægges en afgift på kr. 350,00 som føres til indtægt for afdelin-
gen. Afgiften kan opkræves sammen med huslejen. Gentagne overtrædelser af affaldsregu-
lativet kan, i lighed med overtrædelse af husordenen, føre til ophævelse af lejemålet. 

 
 
Vedtaget på beboermødet den 25. november 1998, med rettelser som en konsekvens af 
myndighedskrav og beboermødebeslutninger senest på beboermøder 2008, 2009 og 2013. 
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GARAGE/CARPORTREGLEMENT 

FOR NIVÅHØJ III 

 
 
 

REGLER 

 
§ 1. Pr. 1. 7. 2004 er lejen fastsat til kr. 115.00 pr. måned for en carport og kr. 270.00 pr måned 

for en garage. Lejen kan ikke i de første ti hele regnskabsår (fra år 2003) nedsættes og leje-
indtægterne skal til enhver tid dække de faktiske udgifter til drift, administration og vedlige-
holdelse af anlægget. Evt. lejeforhøjelse skal godkendes på afdelingens budgetmøde til 
ikrafttræden med nyt regnskabsårs begyndelse. 

 
§ 2. Som lejer skal man erlægge et depositum på kr. 1.500,00 for en carport og kr. 2.500,00 for 

en garage. Depositum forrentes ikke. Depositum tilbagebetales til lejer ved lejeaftalens ophør 
med fradrag for eventuelle skader eller mangler.  

 
§ 3. Lejeaftalen kan opsiges af lejer med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. 
 
§ 4. Lejeaftalen kan i tilfælde af misligholdelse af lejeaftalen og/eller overtrædelse af nærværende 

regler for anvendelse af garage eller carport opsiges med 1 måneds varsel til den 1. i en må-
ned af boligforeningen VIBO. 

 
§ 5. Lejeaftale for garage eller carport er knyttet til et lejemål i NIVÅHØJ III (se dog undtagelse 

under § 7) og kan ikke af lejeren overdrages eller fremlejes til andre. 
 
§ 6. Tilsyn med anlægget og administration af ventelister varetages af afdelingsbestyrelsen. Ud-

arbejdelse af lejekontrakter samt administration af depositum og leje ordnes af VIBO. Depo-
situm samt første måneds leje skal (med mindre andet er aftalt) indbetales separat efter VI-
BOs anvisning inden ibrugtagning. Efterfølgende leje opkræves sammen med huslejen. 

 
§ 7. Ledige carporte eller garager, der ikke kan udlejes til beboere i NIVÅHØJ III, kan udlejes til 

andre, fortrinsvis lejere der bor i NIVÅHØJ II. I sådanne tilfælde vil lejen p.t. være kr. 165.00 
for en carport og kr. 370.00 for en garage.  

 Garage eller carport udlejet til anden lejer end beboer i NIVÅHØJ III kan til enhver tid opsiges 
med 1 måneds varsel.  Lejere, der ikke bor i NIVÅHØJ III, betaler samme depositum som le-
jere i NIVÅHØJ III, og er forpligtet med hensyn til anvendelse og vilkår på lige fod med lejer i 
NIVÅHØJ III. 
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ANVENDELSE 

 
§ 8. Garager og carporte må kun anvendes til henstillen af lejerens motorkøretøj(er). Afdelings-

bestyrelsen kan inddrage én garage til opbevaring af afdelingens borde, stole og andre re-
medier, som tilhører beboerne i fællesskab. 

 
§ 9. DER MÅ IKKE FINDE VÆRKSTEDSLIGNENDE AKTIVITETER STED I GARAGER OG 

CARPORTE. OLIESKIFT OG OMHÆLDNING AF BRÆNDBARE VÆDSKER ER FOR-
BUDT. Skiftning af hjul fra sommer til vinter og omvendt er dog tilladt i dagtimerne. Sommer-
hjul respektive vinterhjul må opbevares i garagen.   

  
§ 10. Udover det brændstof, der er på tanken i det enkelte køretøj må højst opbevares 5 liter 

brændstof I TYPEGODKENDT DUNK. 
 
§ 11. Der installeres ikke vand og el i garager og carporte. Der er opsat lavenergilamper, som 

tændes med gadebelysningen. LEJEREN MÅ IKKE TRÆKKE STRØM FRA DEN ETABLE-
REDE EL-INSTALLATION. 

 
§ 12. Overtrædelse og misligholdelse af lejeaftale og “Regler for garage/carport i NIVÅHØJ III 

samt anvendelse af disse”, kan medføre opsigelse af lejeaftalen. 
 
 
 

Godkendt på ekstraordinært beboermøde d. 23. september 1998 samt for-
højelse af leje vedtaget på beboermøde marts 2003 

 
 
 
AFDELINGSBESTYRELSEN - VIBO AFD. 103 - NIVÅHØJ III 
m/konsekvensrettelser juli 2006 
 


