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Vedligeholdelsesreglement 
 

 
 

Om hvordan du skal vedligeholde og 

renholde din bolig 

 

 

 

 

 

 
 

  Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? 

Hvordan er boligen når du flytter ind? 

Hvordan er reglerne ved fraflytning? 
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Afsnit 1 

Fra 1/7 1987 er nærværende reglement gældende for vedligeholdelse i boperioden og istandsættelse 

ved fraflytning. 

De nye regler er fastsat med baggrund i § 10 i lov om boligbyggeri, der tidligere er blevet vedtaget 

af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra afdelingsbestyrelsen. 

Ændring af boligoverenskomsten 

De nye regler træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse eller 

istandsættelse ved fraflytning, som står i Deres boligoverenskomst, og vi beder Dem derfor 

opbevare dette reglement sammen med boligoverenskomsten. 

Nyordningens formål 

Hensigten med nyordningen er: 

- At fastsætte mere ensartede regler, der kan gøre det mere overskueligt og billigere at flytte, 

og 

- At begrænse afdelingens og dermed de tilbageblivende beboeres risiko for tab på fraflyttede 

beboere. 
 

Nyordningens omfang 

De nye regler medfører ændringer i de hidtidige regler såvel ved overtagelse af boliger i selve 

boperioden og ved fraflytning. 

I boperioden skal boligtageren selv sørge for en del af vedligeholdelsen, medens afdelingen påtager 

sig andre dele af vedligeholdelsen. Se nærmere herom i afsnit II. 

Afdelingens bestyrelse fastsætter et normalbeløb for istandgørelse af lejlighederne ved fraflytning . 

Det normalbeløb, som fraflytteren skal betale til normal istandsættelse ved fraflytning, og som 

reguleres i takt med prisstigningerne (byggeomkostningsindekset) i boperioden, vil gradvis blive 

nedsat i takt med boperiodens længde. 

Det betyder, at den del af normalbeløbet. De som fraflytter skal betale, bliver mindre og mindre, jo 

længere tid De bor i den pågældende bolig. 

Afdelingen overtager an andel af normalbeløbet med 1% af det opregulerede normalbeløb pr. 

måned, regnet fra den 1/1 1984 og indtil den kontraktlige fraflytningsdato for den pågældende 

bolig. Ved indflytningen efter 1/1 1984 overtager afdelingen en andel af normalbeløbet med 1% af 

det opregulerede normalbeløb pr. måned, regnet fra indflytningsdatoen. Hvis De flytter, inden 

afdelingen helet har overtaget betalingen af normalbeløbet, betaler De kun den andel, som 

afdelingen ikke har overtaget. 
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Når der er gået 8 år og 4 måneder efter 1/1 1984, Hvor De har boet i den samme lejlighed i hele 

perioden, slipper De helt for at skulle betale normalbeløbet ved fraflytning. 

Forudsætningen for ovennævnte er, at De ved fraflytningen afleverer en forsvarlig vedligeholdt 

bolig, jvf. Afsnit II, således at der kun skal foretages tapetsering og hvidtning (væg- og 

loftsbehandling) og rengøring efter håndværkere. I modsat fald skal De betale fuldt ud for den 

manglende vedligeholdelse. Der skal også betales fuldt ud for misligholdelse og skader. 

De nærmere regler vedrørende fraflytning fremgår af afsnit III 

Afsnit II 

Boligtagernes vedligeholdelse 

Boligtageren skal i boperioden selv sørge for at betale for normal vedligeholdelse af lejligheden 

med hvidtning, maling og tapetsering af lofter og vægge, samt maling/lakering af træværk, inventar 

og gulve. 

Vedligeholdelsen skal foretages så ofte, at boligen til enhver tid er i normal vedligeholdt stand og 

vedligeholdelsen skal udføres, så den er håndværksmæssig forsvarlig. 

Afdelingens vedligeholdelse 

Afdelingen fortager og afholder udgiften til vedligeholdelse og fornyelse af: 

- VVS installationer, 

- Belægninger på gulve og køkkenborde (kun udskiftning), når boligforeningen har 

foranstaltet belægningen udført eller skriftligt godkendt denne, 

- Maling af vinduernes ud- og indvendige sider.  

- Udskiftning eller reparation af det faste inventar, d.v.s. køle- og fryseskabe, komfur, (dog 

kun i det omfang, det faste inventar tilhører boligorganisationen og er installeret af denne), 

radiatorventiler, el-installationer, kontakter, låse, dørgreb, brevindkast, stormkroge, 

dørstoppere og snaplåse. 

 

Afdelingen foranstalter og betaler vedligeholdelse, reparation eller udskiftning, når – og i det 

omfang – det efter boligorganisationens skøn er nødvendigt. Ved eventuel misligholdelse, forkert 

eller uforsvarlig brug hæfter boligtageren dog for udgifterne til reparation eller udskiftning. 

Afdelingens vedligeholdelsespligt m.v. gælder kun i det omfang, installationerne m.v. er foretaget 

eller skriftligt godkendt af boligorganisationen. 
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Anmeldelse af skader 

Såfremt der opstår skader i boligen, skal boligtageren omgående anmelde dette til ejendomsmesteren. 

Afsnit III 

Hvad der skal dækkes af normalbeløbet 

Normalbeløbet skal dække følgende istandsættelse i en ikke misligholdt bolig: 

- Hvidtning eller maling af lofter og overvægge. 

- Afvaskning af panel- eller listelofter. 

- Tapetsering af vægge med nyt tapet til standardpris eller maling af vægge, der i forvejen er 

malede. 

- Rengøring af boligen efter udførelse af ovennævnte arbejder. 
 

Syn af boligen ved fraflytning 

I forbindelse med fraflytningen vil boligen blive synet, og det vil af synsrapporten fremgå, om boligen er 

afleveret i misligholdt stand. 

Såfremt dette er tilfældet, vil det også af synsrapporten fremgå, hvilke dele af boligen, der skal istandsættes, 

f.eks. på grund af forkert brug eller forkert vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd for boligtagerens 

regning. 

Forudsat at fraflytteren har givet boligorganisationen oplysning om den fremtidige adresse, vil fraflytteren 

inden 2 uger efter synet blive underrettet om istandsættelsesarbejdernes omfang, den anslåede udgift og 

fraflytterens andel heraf. Boligorganisationen forbeholder sig overskridelse på max. 10% af fraflytterens 

andel af den anslåede udgift. 

Håndværkere rekvireres af boligorganisationen 

Boligorganisationen sørger for at rekvirere håndværkere til udførelse af ovennævnte arbejder, der udføres for 

fraflytterens regning. Fraflytteren må endvidere betale boligafgift for den  periode, der medgår til udførelse 

af arbejde, som ikke er omfattet af normal istandsættelse ved fraflytning. 

Vær særlig opmærksom på dette 

Hvis fraflytteren har overtaget en lejlighed med eller slev har foretaget konstruktive ændringer i lejligheden, 

skal disse ændringer reetableres for fraflytterens regning, således at lejligheden bringes tilbage til standard, 

med mindre indflytteren ønsker at overtage de foretagede ændringer.. 
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Istandsættelse ved bytning 

Ved bytningen af lejligheder gælder samme bestemmelser som ved fraflytning. Bytning af lejligheder uden 

istandsættelse vil således ikke kunne finde sted. 

Skader ved flytning 

Fraflytteren betaler fuldt ud for eventuelle skader på trappeopgange, have- og vejanlæg m.v. der er forårsaget 

af flytningen. 

Afsnit IV 

Istandsættelsesbeløb 

Indflytteren modtager en bolig, der – bortset fra de istandsættelsesarbejder, som vil blive udført inden for 

normalbeløbet, jvf. Afsnit III – er i en normal vedligeholdt stand, når boligens alder tages i betragtning. 

Indflytteren skal betale boligafgift for den periode, der medgår til normal istandsættelse af lejligheden. 

Mangler skal påtales skriftligt inden 2 uger 

Hvis tilflytteren ved overtagelsen konstaterer mangler i forhold til bestemmelserne i dette reglement, skal 

tilflytteren senest 2 uger efter overtagelsen skriftligt påtale disse. 

Ved en besigtigelse vil det fra boligorganisationens side blive vurderet, om en mangel er til væsentlig gene 

for brugen. I sådanne tilfælde afhjælpes manglen. 

Er manglen mindre væsentlig, kan afhjælpning udelades, men de beskrives i et notat, der af 

boligorganisationen opbevares sammen med boligoverenskomsten. Kopi af notatet udleves til tilflytteren, der 

dermed har sikkerhed for ikke senere at kunne blive gjort ansvarlig for manglen. 

At en mangel ikke udbedres, berettiger ikke tilflytteren til at undlade fremtidig normal vedligeholdelse. 

Tilflytteren vil ikke uden boligorganisationens skriftlige og forudgående accept få refunderet udgifter til 

afhjælpning af mangler udført på tilflytterens foranstaltning. 

Grundlaget for bedømmelsen f boligens vedligeholdelsesstand fremgår af de øvrige afsnit i dette reglement. 

Hvis indflytteren ønsker at overtage eventuelt foretaget konstruktive ændringer i lejligheden, som afviger fra 

standard, forpligter indflytteren sig til at bekoste retablering ved fraflytning, jvf. afsnit III. 

Generelt gælder endvidere, at tilflytteren er pligtig at betale for reparation af skader på trappeopgangen og 

vejanlæg m.v. forårsaget af indflytningen. 

 

 

 

 


