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Installationsretten 
 

Reglerne er beskrevet i Lov om leje af almene boliger af 17. december 1997 - Nr. 968 i § 35 og i § 36. 

 

Arbejder, der hører under Installationsretten, giver ret til at foretage installationer og forbedringer i 

boligen, medmindre boligorganisationen kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet 

ikke er tilstrækkelig til installationen.  

 

Arbejder, der hører under Installationsretten, sker formelt ved meddelelse til boligorganisationen, 

inden lejeren foretager installationen. Boligorganisationen vil inden 14 dage fremsende en 

tilladelse/afslag med betingelse/begrundelse herfor. Afdelingen kan stille krav om depositum til 

retablering. Deposita skal altid erlægges kontant.  

 

I det følgende uddybes punkt for punkt installationer i og forbedringer af boligen under 

Installationsretten i netop jeres afdeling. Dette betyder ikke, at det kun er disse arbejder, der kan 

gennemføres. Er du i tvivl om noget, så kontakt dit lokalkontor. 

 

1. Sædvanlige installationer i boligen: 

Udskiftning/opsætning af belysningsarmatur 

Udskiftning/opsætning af lampeudtag 

Udskiftning/opsætning af afbrydere 

Udskiftning/opsætning af stikkontakter 

Udskiftning/opsætning af lysdæmpere 

Udskiftning/etablering af flere radio- og TV-udtag 

Udskiftning/etablering af flere telefonstik 

Udskiftning/opsætning af termostatventiler på radiatorer 

Opsætning af vandbesparende blandingsbatterier 

Opsætning af brusekabine 

Udskiftning af komfur 

Udskiftning/opsætning af emhætte 

Udskiftning af køle/fryseskab 

Opsætning af vaskemaskine 

Opsætning af opvaskemaskine 

Opsætning af tørretumbler 

Opsætning af tørreskab 

Opsætning af strygerulle 

  

Bemærkning: 

Installationer under Installationsretten skal udføres efter gældende love og regler. Se i øvrigt 

bemærkningerne under den legale råderet. 

 

Tørretumblere med aftræk til det fri må kun installeres med skriftlig tilladelse fra 
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boligorganisationen.  

 

Forskellen på Den legale råderet og Installationsretten er, at man ved fraflytning kan tage 

installationen med sig (køleskab, komfur osv.), hvis man har brugt Installationsretten. Hvis man 

har brugt Den legale råderet, skal installationen (køleskab, komfur osv.) blive i boligen ved 

fraflytning. 

Under Installationsretten kan der kræves retablering ved fraflytning. Hvis man derimod vælger at 

bruge Den legale råderet, kan der ikke kræves retablering, men der gives ret til godtgørelse. Husk 

dog at arbejder under Den legale råderet eventuelt kan  medføre huslejestigning p.g.a. 

henlæggelse til fornyelse/øgede vedligeholdelsesudgifter. 

 

2. Opsætning af antenner/paraboler:  

Lejeren har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen efter 

boligorganisationens anvisninger til modtagelse af radio- og tv-programmer. Lejeren 

afholder selv udgiften til opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af antenneinstalla-

tionen. 

Det er tilladt at opsætte parabol/antenne i egen gårdhave, hvis man ønsker andre 

kanaler, end de der findes på fællesnettet. Parabolen/antennen må dog ikke kunne ses 

udefra (når man står på stien uden for haven), og den skal være fritstående – dvs. den 

må ikke forankres i hverken boligen eller hegnet. 

 

 

 


