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Hvis du vil lave om i din bolig! 
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Råderetten:  
 

Generelt. 
 

Lovens indførelse: 1. juli 1993 trådte ”Lov om råderet” i kraft i den almennyttige boligsektor. 

 

LOVEN: Den nye råderet er indføjet i ”Lov om boligbyggeri som paragraf 10 stk. d til f.” 

Giver lejeren ret til at udføre forbedringer i sin lejlighed. 

Giver lejeren ret til at få en økonomisk godtgørelse for disse forbedringsarbejder ved fraflytning 

indenfor en nærmere bestemt periode. 

RET OG PLIGT: Boligtageren har som forannævnt ret til at udføre ”nærmere fastsatte 

forbedringer” i sin bolig. I omtalte bekendtgørelse er præciseret, hvad disse forbedringer omfatter. 

Her er nævnt som BASIS – POSITIVLISTE: 

 Energibesparende foranstaltninger, efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler o.lign. 

 

 Andre ressourcebesparende foranstaltninger, f.eks. vandbesparende foranstaltninger o.lign. 

 

 Etablering, forbedring og renovering af bad, wc og køkkener samt flytning, fjernelse og 

opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf. 

 

 Tekniske installationer, herunder el-installationer. 

 
 

Betingelser for udførelse 

1. Der skal være tale om dokumenterede udgifter til momsregistrerede virksomheder. 

 

2. Arbejdet skal anmeldes til Administrationen 8 uger inden arbejdets igangsættelse (+juli måned, 

hvor denne indgår). 

 

3. Eventuel byggesagsbehandling eller kommunal godkendelse forestås af Administrationen – og 

kan betyde forlængelse af 8 ugers fristen. 

 

4. Boligtageren kan påregne at skulle betale eventuelle byggesagsomkostninger samt syn. 

 

5. Forbedringsarbejdet må ikke have Luksuspræg eller være specielt energiforbrugende, og det 

skal i det hele taget være rimeligt og hensigtsmæssigt. 

 

6. Forbedringsarbejdet må ikke fratage en ældreegnet eller handicapvenlig bolig dennes karakter. 

 

7. Eventuelle øgede vedligeholdelsesudgifter skal betales af beboeren. 
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8. Administrationen skal besigtige forbedringen, og kan eventuelt reducere til godtgørelsesbeløbet. 

 

Ansøgning 

Inden arbejdet igangsættes, skal ansøgningen afleveres til Boligselskabet mod kvittering, eller sendes 

anbefalet for godkendelse. 

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: 

1. Navn, adresse, afdelings nr. samt lejlighedsnr. 

 

2. Forbedringens art. 

 

3. Ønsket tidspunkt for udførelse. 

 

4. Totalliste over det inventar, der ønskes indsat i lejligheden m.h.t. fabrikater og typer/modeller. 

 

5. Ved udskiftning af gulvbelægning, væg og loftbeklædning oplyses produktvalg. 

 

6. Tegninger. 

 

7. Total prisoverslag (husk kun dokumenterede udgifter til momsregistrerede virksomheder kan 

medtager). 

Såfremt der ikke skal søges kommunale godkendelse eller eventuel anden tidskrævende 

byggesagsbehandling, vil der blive sendt igangsættelsesgodkendelse inden for den givne frist 8 

uger. 

Ansøgningsskema kan afhentes på ejendomsmesteren eller administrationen. 

Yderligere betingelser for udførelsen: 

1. Det skal sikres, at det inventar, der indsættes, kan suppleres/repareres indenfor 

nedskrivningsperioden. 

 

2. Såfremt pkt. 1 ikke er opfyldt, skal lejer selv ved defekter sørge udskiftning/reparation. 

 

3. En betingelse for godtgørelse er en håndværksmæssig korrekt udførelse. Boligselskabet er gerne 

behjælpelig med anvisning af de håndværkere, der benyttes i afdelingen. 

 

4. Såfremt der indsættes elementer, der kræver særlig vedligeholdelse, må der påregnes en 

huslejestigning til at dække disse. 

 

5. Såfremt der købes fliser til køkken og toilet, skal der indkøbes minimum 20 stk. ekstra pr. type 

til udskiftning af fliser, der bliver defekte ved borehuller/revner m.v. 
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6. Hvor der ikke tidligere har været tekniske hjælpemidler så som komfur – emhætte m.vm., og 

disse tages med i forbedringsopgørelsen, skal der påregnes huslejestigning til vedligehold og 

henlæggelse til nyetablering efter gældende lov. 

Godtgørelsen: 

 

Boligtageren, der i boperioden har gennemført forbedringer m.vm. af lejligheden efter Lov om 

boligbyggeri paragraf 10 d, har ved fraflytning ret til en økonomisk godtgørelse. 

 

 Der foretages et fradrag på kr. 5.000,- pr. sag i forbindelse med de godkendte 

forbedringsarbejder, og derefter kan godtgørelsen maksimalt udgøre kr. 35.000,- også selv om 

der er flere forskellige forbedringer i boligen. (Beløbene reguleres arligt). 

 Godtgørelsen kan minimalt udgøre kr. 2.000,- (Reguleres årligt). 

 Anden offentlig støtte til forbedringsarbejdet fradrages inden godtgørelsesberegningen 

foretages. 

 Satserne reguleres en gang årligt i takt med inflationen (Lovmæssigt fastsat 

satsreguleringsprocent). 

 Kun dokumenterede udgifter til momsregistrerede virksomheder. 

 Selskabet kan reducere beregningsgrundlaget for godtgørelse med værdien af eksisterende 

installationer og bygningsdele m.vm. (oplyses ved henvendelse til Administrationen). 

 Selskabet kan reducere beregningsgrundlaget for godtgørelse med værdien af eksisterende 

installationer og bygningsdele m.v. (oplyses ved henvendelse til Administrationen). 

 Selskabet kan reducere beregningsgrundlaget for godtgørelse, hvis udgifterne skønnes at være 

uforholdsmæssigt høje. 

 Den beregnede godtgørelse nedskrives med 1/120 for hver måned, forbedrngen m.v. har været i 

brug. 

 

Udregnet godtgørelsesbeløb påtegnes tillæg til lejekontrakten. 

Eksempel 

Total udskiftning- og renovering af køkken Kr. 

Dokumenterede udgifter ialt  50.000,00 

- Værdi af tidligere køkken    5.000,00 

Beregningsgrundlag   45.000,00 

- Fastsat fradrag (i 1994)     5.135,00 

    39.865,00 

Godtgørelsesbeløb max. (i 1994)  35.945,00 

 

Fraflytning efter 1 år 

Nedskrivning 1 år      3.595,00 

Udbetaling     32.350,00 
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Fraflytning efter 5 år 

Nedskrivning     17.973,00 

Udbetaling      17.972,00 

 

Udvidet råderet: 

Loven om råderet åbner også mulighed for udvidelse af basispositivlisten, hvis afdelingens beboere 

måtte ønske dette. 

For at få udvidet den bestående positivliste skal følgende gennemføres. 

1. Der skal stilles skriftlig forslag til afdelingsmødet. 

 

2. Forslaget skal godkendes på et afdelingsmøde, hvortil alle beboere har adgang. 

 

3. Udvidelser, der godkendes på afdelingsmødet i boligafdelingen, skal godkendes af 

selskabet/foreningens hovedbestyrelsen. 

 

4. Disse udvidelser af Basis-positiv kan indeholde både: 

 

A)  Egentlige forbedringsarbejder, der giver adgang til godtgørelse. 

 

B) Arbejder, der betegnes som ændringer, der ikke giver boligtageren ret til godtgørelse ved 

     fraflytning. 

 

5. De ændringsarbejder, der er godkendt, som stående på positivlisten, kan ikke reetableres ved 

fraflytning ifølge råderetsloven paragraf 10 f. 

 

Såfremt du har brug for yderligere oplysninger eller i tvivl om råderetten og de regler, din 

boligafdeling har fastsat for hvilke arbejder, der kan udføres, er du velkommen til at henvende dig 

til Administrationen eller eventuelt til kommunen. 

Der henvises iøvrigt til: BEKENDTGØRELSE AF LOV OM BOLIGBYGGERI. 
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Uddrag af bekendtgørelse af lov om boligbyggeri: 

§ 10 d. Boligtageren har ret til at udføre nærmere fastsatte forbedringer m.v. af lejligheden og ved 

eventuel fraflytning også økonomisk godtgørelse for de afholdte udgifter eller bestemmelser i ½ 10 

c. Boligministeren fastsætter nærmere regler om afgrænsningen af disse arbejder. 

Stk. 2. Afdelingsmødet kan ved almindelig stemmeflerhed beslutte, at der kan gennemføres 

forbedringsarbejder m.v. ud over de arbejder, der er afgrænset i henhold til stk. 1. Afdelingens 

beslutning skal godkendes af selskabets bestyrelse. Senere ændringer af beslutningen skal ligeledes 

besluttes af afdelingsmødet og godkendes af selskabets bestyrelse. 

Stk. 3. Selskabet skal for hver afdeling udarbejde en fortegnelse over de forbedringsarbejder m.v. 

der kan udføres ifølge beslutning af stk. 2. Selskabet foranledninger, at boligtagerne gøres bekendt 

med denne fortegnelse, for nye boligtageres vedkommende i forbindelse med lejeaftalens indgåelse. 

Stk. 4. Forbedringer m.v. efter stk. 1 og stk. 2 skal være rimelige og hensigtsmæssige. Arbejderne 

må ikke fratage lejligheden dens karakter som almennyttig bolig eller dens eventuelle karakter som  

bolig, der er velegnet for ældre og personer med handicap. Medfører arbejderne særlige 

vedligeholdelsesudgifter for afdeling, forhøjes boligtagernes leje tilsvarende. 

Stk. 5. Boligtageren skal forudgående anmelde de påtænkte forbedringer m.v. til selskabet, som 

påser, at de pågældende arbejder er omfattet af bestemmelserne i stk. 3-4. Forudsætter arbejderne 

kommunalbestyrelsens godkendelse efter §3 b eller byggesagsbehandling efter byggeloven, 

meddeler selskabet boligtageren, at iværksættelsen må afvente kommunalbestyrelsens afgørelse. 

Nødvendig byggesagsbehandling forestås af selskabet og betales af boligtageren. 

Stk. 6. Er et skriftligt begrundet afslag på en anmeldelse eller en skriftlig meddelelse efter stk. 5 

ikke meddelt boligtageren inden 8 uger efter selskabets modtagelse af anmeldelsen, kan 

boligtageren påbegynde arbejdet. Ved beregningen af fristen ses bort fra juli måned. 

§ 10c. En boligtager, der i boperioden har gennemført forbedringer m.v. af lejligheden efter § 10 d, 

har ved fraflytning ret til en økonomisk godtgørelse. 

Stk. 2. Der kan ikke ydes godtgørelse fra særlig luksusprægede eller særlige energiforbrugende 

arbejder. 

Stk. 3. Godtgørelsen betegnes på grundlag af afholdte udgifter, som skal dokumenteres efter 

arbejdernes afslutning og påtegnes lejekontrakten. Selskabet skal besigtige forbedringerne m.v. 

Selskabet kan reducere beregningsgrundlaget for godtgørelse, med værdien af eksisterende 

installationer og bygningsdele m.v. som er omfattet af forbedringsarbejderne m.v. Selskabet kan 

endvidere reducere beregningsgrundlaget for godtgørelse, hvis udgifterne, skønnes at være 

uforholdsmæssig høje. 

Stk. 4. Godtgørelsen udgør den del af de afholdte udgifter, beregnet efter stk. 3, som efter fradrag af 

eventuel støtte efter anden lovgivning overstiger 5.000 kr. Godtgørelsen kan højst udgøre 35.000 kr. 

Godtgørelsen på mindre end 2.000 kr. udbetale ikke. Som afholdte udgifter kan alene medregnes 

dokumenterede udgifter til virksomheder, der er registreret efter lov om almindelig 

omsætningsafgift. De nævnte beløb reguleres i overensstemmelse med den i lov om en 
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satsregulering fastsatte satsreguleringsprocent. Reguleringen foretages en  gang årligt, første gang 

med virkning for det regnskabsår, der følger nærmest efter finansåret 1993. 

Stk. 5. Der kan ydes godtgørelse fra flere forbedringer m.v. i samme lejlighed, selv om arbejderne 

ikke udføres samtidig. Under hensyntagen til nedskrivningen efter stk. 6 kan den samlede 

godtgørelse til en boligtager dog aldrig overstige beløbsgrænsen i stk. 4. 

Stk. 6. Den oprindeligt beregnede godtgørelse nedskrives med 10 pct. For hvert år, forbedringen 

m.v. har været i brug, medmindr4e der afales en hurtigere nedskrivning mellem boligtageren og 

selskabet under hensyn til arbejdernes karakter. 

Stk. 7. Godtgørelse udbetales af selskabet ved boligtagerens fraflytning. Selskabet kan foretage 

modregning i godtgørelse for boligtagerens forpligtigelser over for selskabet. 

Stk. 8. Den nye boligtager, der flytter ind i en lejlighed, hvor den tidligere boligtager har 

gennemført forbedringer m.v. skal betale afdelingens udgift til godtgørelse. Ved indgåelse af 

lejeaftalen kan den nye boligtager vælge mellem kontant betaling af udgiften eller en lejeforhøjelse, 

som modsvarer udgifter, og som ophører, når nedskrivningsperioden udløber, jf. stk. 6. 

Stk. 9. Vælger den nye boligtager en lejeforhøjelse, skal selskabet sikre, at afdelingens udgift til 

godtgørelse finansieres på den billigste måde. Ved finansiering med selskabets eller afdelingens 

midler beregnes rente svarende til normal bankrente for tilsvarende lån. Forrentning af udgiften skal 

indgå i lejeforhøjelsen. 

Stk. 10. En boligtager, der har betalt afdelingens udgift til godtgørelse med kontant betaling efter 

stk. 8 og fraflytter lejligheden, før der er sket nedskrivning af godtgørelsen efter stk. 6, har ret til 

økonomisk godtgørelse svarende til det ikke nedskrevne godtgørelsesbeløb modregnet eventuelle 

forpligtelse over for selskabet, jf. stk. 7. Den nye boligtager, der flytter ind i lejligheden, betaler 

afdelingens udgifter herved efter reglerne i stk. 8 og 9. 

Stk. 11. Ved ophør eller ændring af en ordning, besluttet efter § 10 d, stk. 2, kan der ikke ske 

indskrænkninger i boligtagerens ret til godtgørelse for forbedringer m.v., der er udført efter den 

hidtil gældende ordning. 

§ 10 c. Afdelingsmødet kan ved almindelig stemmeflertal beslutte, at der ud over de 

forbedringsarbejder, der er afgrænset efter § 10 d, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt. kan gennemføres 

yderligere forbedringsarbejder m.v. uden at der skal foretages retablering ved fraflytning. Disse 

arbejder medfører ikke ret til økonomisk godtgørelse. 

Stk. 2. For forbedringsarbejder m.v., der gennemføres efter reglerne i stk. 1, finder bestemmelserne 

i § 10 d, stk. 2, 2. og 3. pkt. og § 10 d, stk. 3-6, tilsvarende anvendelse. 

 


