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Udvidet råderet inde i boligen 
 

Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - Nr. 372 i § 80 til 

og med § 93. 

 

Arbejder, der hører ind under dette, giver kun ret til godtgørelse, hvis der er tale om en forbed-

ring. 

 

Hvis der ikke er tale om forbedringsarbejder, kan der stilles krav om retablering ved fraflytning. 

Der skal i så fald altid betales et depositum. Deposita skal altid erlægges kontant. 

 

Arbejder, der hører under Udvidet råderet inde i boligen, sker formelt ved indgåelse af en skriftlig 

aftale mellem lejeren og boligorganisationen. 

 

I det følgende uddybes punkt for punkt, hvilke muligheder der er for at gennemføre forbedringer 

under Udvidet råderet inde i boligen i netop jeres afdeling. Dette betyder, at der ikke kan gennem-

føres andre arbejder end disse. Hvis du mener, at andre arbejder end disse skal være tilladt, så 

kontakt din afdelingsbestyrelse som så kan medtage dine forslag næste gang, råderetskataloget 

skal revideres. Er du i tvivl om noget, så kontakt ejendomskontoret.  

 

1. Forbedringsarbejder i boligen: 

Her kræves ikke retablering ved fraflytning: 

 

Ekstra vindue i teglblokfacade - Tegning fås på ejendomskontoret. Arbejdet skal være 

håndværksmæssigt korrekt udført. Arbejdet skal synes og godkendes af inspektøren. 

 

Brusenichevæg - Det er tilladt at opsætte væg i ikke-organisk materiale i neutralt tilsnit 

mellem bruseområdet og området beregnet til vaskemaskine. Arbejdet skal være 

håndværksmæssigt korrekt udført. Arbejdet skal synes og godkendes af inspektøren. 

 

   2. Arbejder i boligen der ikke er forbedringer. 

Her kræves IKKE retablering ved fraflytning: 

 

Udskiftning af mellemdør 

 

Nedtagning/opsætning af skydedør/fast dør og væg mellem stue og gavlværelse i 93 m2 

og 108 m2s boliger 

 

Malerbehandling af mellemdøre samt på indersiden af hoveddør - Hoveddør må kun 

males på den indvendige side. 

 

Skabe i entre/forstue, hvis de er af samme og type og design - Skabene skal være af 

samme type og være af samme design som ét af de tre, der er i afdelingen. Alle skabe skal 

være af samme design. Det er ikke tilladt at reducere antallet af skabe. Skabe og skabslåger 

må IKKE overfladebehandles med maling el.lign. 
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Nedtagning/opsætning af indbyggede skabe i skabsgangen - Det er tilladt at opsætte 

indbyggede skabe i skabsgangen. Skabene skal være udført håndværksmæssigt korrekt. 

Ansøgning påført skitsetegning skal godkendes af inspektøren, før arbejdet påbegyndes. 

Det er tilladt at bygge skabe fra gulv til loft; dog skal vinduet i skabsgangen holdes helt frit  

 

Ændring af gulvbelægning - Gulvbelægning i massiv parket af alle træsorter 

overfladebehandlet med lak. 

 

Køkkenskabe, hvis de er af samme og type og design - Køkkenskabe må gerne flyttes. Det 

er ikke tilladt at reducere antallet af skabe. Skabene skal være af samme type og være af 

samme design som ét af de tre, der er i afdelingen. Alle skabe skal være af samme design. 

Køkkenskabe og låger må ikke malerbehandles/lakeres. 

 

Glasvæv på vægge generelt 

 

Vægfliser i køkkenet 

 

Opsætning af franske fløjdøre o. lign. mellem spisestue og opholdsstue 

 

Opsætte skabe/montere skabsdøre i entreen/forstuen - Det er tilladt at montere skabsdøre 

i forstue enten 1) fra hattehylden eller toppen af unitskab og op, men undlade døre til 

garderoben, 2) fra hattehylde eller toppen af unitskab og ned eller 3) en kombination. Man 

skal tage hensyn til udluftning fra unitskabet. 

 

Overskab i skabsgang - I huse med udvidet spisestue må man bygge skab i gangen over 

døren mellem gang og spisestue. 

 

Opsætning af skyggelister - Kun almindelige skyggelister af træ må opsættes uden 

reetableringspligt, hvis disse er opsat på håndværksmæssig forsvarlig vis. Hvis der 

opsættes f.eks. tovværk, stuklister eller lignende, skal disse nedtages ved fraflytning. 

 

Aftræk til tørretumbler - Aftræk til tørretumbler: Kun i boliger, hvor badeværelset er i 

gavlen. Aftrækket skal monteres i vinduesbåndet ud fra de samme retningslinier som 

aftræk i vinduesbånd ved vindue over skur. Dækslet skal være samme farve som 

træværket. Arbejdet skal være håndværksmæssigt korrekt udført. Arbejdet skal synes og 

godkendes af ejendomskontoret. 

 

Udskæring af indgangshul i badekar (kun gældende for boliger i Kattens, Hundens og 

Kalvens Kvarter) - Der kan udskæres hul i badekaret, for at lette adgangen i forbindelse 

med ind- og udstigning. Det skal være en ensartet løsning i boligerne og derfor er det altid 

samme leverandør der udfører denne opgave. Den enkelte beboer afholder selv samtlige 

udgifter til de udførte arbejder. Der kræves ikke reetablering ved fraflytning. Kontakt 

ejendomskontoret for yderligere information herom. 

 

Cylinderlås i havedøren 
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3. Arbejder i boligen der ikke er forbedringer. 

Her kræves retablering ved fraflytning: 

 

Nedtagning/flytning af radiator – Nedtagning/flytning af radiator udføres af autoriseret 

VVS-installatør. Kontakt ejendomskontoret herom. Følgeskader som følge af manglende 

opvarmning betales af lejeren. 

 

Ændring af vinduesplader (vindueskarme) 

 

Montering af råglastermoruder i vinduesbånd 

 

Nedtagning af døre - Nedtagning af døre (ud over de i punkt 2 nævnte): Der er 

retableringspligt, men ejendommen stiller lokale til rådighed for opbevaring af døre. 

Opbevaringen sker på beboerens egen risiko. 

 

Opsætning af indbygget mikroovn og ovn ovenover opvaskemaskinen (i en søjle ved 

siden af køleskabet). Afkortning af køkkenbordet i den forbindelse  

 

Nedsænket komfur i granitbordplade Strømomlægning fra eksisterende el-udtag til ny 

indbygningsovn (se ovenfor) 

 

Opsætning af indbygget mikroovn og ovn i søjle samt nedsænket komfur i granitbord-

plade betinges af; 

 

1. at lejeren skriver under på, at denne selv sørger for vedligeholdelse i boperioden 

 

2. at lejeren reetablerer, blandt andet skal hele bordpladen over opvaskemaskinen 

som minimum udskiftes, så der ingen samling er ved opvaskemaskinen/vasken. 

Der kan blive tale om ny bordplade i hele køkkenet på grund af farveforskel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


