
 

Søknad om bruksoverlating / utleie av boligen i 
FJELLVANG BORETTSLAG 

Lauritz Hervigsvei 37 D, 3035 Drammen 

Kontortid; tirsdager mellom 18-19 – telefon nr. 32 81 21 96 

www.fjellvangborettslag.no/ post@fjellvangborettslag.no 

 

Borettslagets S.nr.; 59   Andelsnummer; ___________Leilighetsnummer; ___________    
        
Andelseiers navn: ____________________ mobil nr.________________ 
 
Adresse: ___________________________ Mail: _________________________________                
Jeg søker med dette om å få overlate bruken av bolig til; (Skriv BLOKKBOKSTAVER) 

1. Navn: _________________________________Mobil nr.___________ 
 
             Mail    _________________________________ 
 

2. Navn: _________________________________Mobil nr.___________ 
 

3. Navn: _________________________________Mobil nr.___________        
 

Har bil, kryss av Ja eller Nei                              Har husdyr; Ja eller Nei  

Hvis ja, ta kontakt med Brl. Kontor på              Hvis ja, skal søknad om dyrehold foreligge hos             
Telefon/ på mail.                                                  Brl’s kontor god tid før overtakelsen av boligen.                                                           
                                                                                       
Bruken skal overlates i perioden fra __________til___________   

 
Hvis andelseier, eller andelseiers nærstående som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr 3, har 
bodd i boligen i ett av de siste to årene kan bruken av boligen overlates til andre uten at det er nødvendig 
å angi noen grunn. I andre tilfeller kreves særlig grunn som nevnt i borettslagslovens 
§ 5-6 første ledd nr 1-4.  
 
1. Har andelseier eller person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr 3 bodd i boligen minst ett 

av de siste årene?  Ja eller Nei  

   
2. Hvis svaret på spørsmål 1 er nei, angi hvilken særlig grunn som foreligger for overlating av bruken, jfr. 
borettslagsloven § 5-6 første ledd nr 1-4: 
 

 
 

 
Dersom det foreligger noen spesielle forhold eller avtaler som styret bør gjøres oppmerksom på; 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

1. Utleier med __ måned/måneders gjensidig oppsigelse. Avtalt husleie betales før innen __   
hver måned og avtalt depositum tilsvarende ___ måneders husleie er ordnet. 

2. Dersom leien ikke betale innen fristen, og etter skriftlig varsel, jfr. Tvangsfullbyrdelses- 
loven §4-18, kan hun kreves kastet ut etter §13-2,3. ledd bokstav a i tvangsfullbyrdelses- 
loven. 

3. Borettslaget husordensregler skal respekteres og overholdes.    
 
Sted: __________Dato: ____________Andelseiers underskrift: ________________________________ 
 
Midlertidig post adr. i utleie perioden; _____________________________________________________ 
  
Sted: __________Dato: ____________Leietakers underskrift___________________________________ 
Vi gir samtykke til framleieavtalen. 
Drammen, den __________           Underskrift styreleder: _____________________ 

 
- Originalen; Andelseier  
- Kopi; registreres , arkiveres og opplysningsskjema til oppgangsansvarlig.   
- Kopi; til NBBO 
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