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Information om behandling af husordenssager 
Når vi modtager henvendelse fra en beboer, som ønsker at indgive en klage over anden beboer i afdelingen, informeres 
der om de muligheder, man har som beboer i forbindelse med en husordenssag.  
 
Procedure for behandling af husordensager, hvor der er èn beboer, som klager  
Klagen skal være skriftlig, indeholde præcise oplysninger om, hvad der klages over, navn og adresse på den beboer, der 
klages over og endelig skal klagen være underskrevet og forsynet med klagerens navn og adresse. 
  
1. Skriftlige klager behandles som hovedregel indenfor 10 arbejdsdage 
 
2. Det vurderes efter klagens karakter, om ejendomsmesteren eller socialforvaltningen/ kontaktpersonordningen skal 
kontaktes. Såfremt VIBO har viden eller formodning om, at den beboer, der klager eller klages over, enten er psykisk syg 
eller dement, kontaktes socialforvaltningen altid 
 
3. 1. advarsel sendes til beboeren, der klages over, hvor der forespørges om evt. bemærkninger/indsigelser til de oplyste 
klagepunkter 
 
4.  Hvis der er indsigelse fra den pågældende beboer, har FAB ikke mulighed for at foretage sig yderligere, da det er 
påstand mod påstand. Begge parter vil dog få tilbudt konfliktmægling via uvildig projekt; Boligkonflikten  
   
Procedure for behandling af husordenssager, hvor der er flere beboere, som klager 
Proceduren er den samme som for husordenssager, hvor det er ”1-1 klage”, dog vil disse sager være meget enklere 
bevismæssigt at behandle, da der er flere beboere, der klager og således vil kunne vidne i en evt. boligretssag. 
  
Hvornår udstedes 1. advarsel 
Dette sker altid umiddelbart efter klagen er modtaget, uanset om det er en klagesag af mildere karakter eller en grovere 
klagesag. Dog bemærkes det, at hvis den beboer, som der klages over, har udøvet fysisk vold, overdrages sagen øje-
blikkelig til advokat. 
  
Hvornår udstedes 2. advarsel og 3. advarsel 
Såfremt beboeren indenfor 1 år efter at have modtaget 1. advarsel overtræder husordenen eller de generelle bestem-
melser i almenlejeloven, udstedes 2. advarsel. Fortsætter overtrædelserne udstedes 3. advarsel.  
  
Hvornår overdrages sagen til advokat 
I ”milde” klagesager overdrages sagen først til advokat efter, at der er fremsendt op til tre advarsler til beboeren indenfor 
et år og efter at sagen har været indbragt for beboerklagenævnet. I grovere tilfælde sendes sagen til advokat allerede i 
forbindelse ved 2. advarsel. 
 
Anonymitet 
Det bemærkes, at klagere ikke på forhånd kan garanteres anonymitet. Selv når sagen behandles internt i afdelingen, vil 
den, der klages over, kunne anmode om indsigt i, hvorfra oplysningerne i klagesagen stammer, herunder kopi af klagen.  
 
 

 



Hvad er vigtigt, at man gør som beboer 
Det er meget vigtigt, såfremt overtrædelserne af husordenen fortsætter, at beboerne sender en ny klage til FAB. Når 
FAB ikke modtager nye klager i en sag går FAB ud fra, at klagepunkterne er bragt til ophør.  
Det er ligeledes meget vigtigt, at de beboere, som indgiver en skriftlig klage, har gjort sig klart om de tør vidne i forbin-
delse med en evt. boligretssag. Såfremt de ikke tør vidne, er der ingen grund til at indgive en klage eller være medun-
derskriver på en klage. 
 

 
 

 


