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Udvidet råderet udenfor 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 Udvidet råderet udenfor boligen, giver kun ret til godtgørelse, hvis der 

er tale om en forbedring. 

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. 

 

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

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

gennemføres 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 dit lokalkontor.  

 

Fra igangsætningsdato må der maksimalt gå tre måneder, til arbejdet er færdigt. 

 

Arbejder udført under ”Udvidet råderet uden for boligen” vedligeholdes af den til enhver tid 

boende lejer. 

 

1. Forbedringsarbejder udenfor boligen: 

 

Opsætning af ekstra skur – Det er tilladt at sammenbygge tagene mellem det nye skur 

og det eksisterende skur i forhaven således at man får en overdækket forhave. Taget skal 

have samme udformning som taget på eksisterende skur (se tegninger for dette). 

Støttestolper skal være af samme type som eksisterende fritstående stolpe.  

Se endvidere ”Tillæg til udvidet rådet uden for boligen” 

 

Opsætning af udestue – Se ”Tillæg til udvidet rådet uden for boligen” 

2. Arbejder udenfor boligen der ikke er forbedringer. 

Her kræves ikke retablering ved fraflytning: 

 

Opsætning af markise i stof – Markisen skal vedligeholdes af den til enhver tid boende 

lejer. Markisen skal være intakt ved fraflytning. Anvisning på fastgørelse skal følges. 

Kontakt din ejendomsmester herom. 

 

Opsætning af pergola – Se ”Tillæg til udvidet råderet udenfor boligen” vedr. 

retningslinier for pergolaer 

 



Beboermappen 
Faneblad 16a – Udvidet råderet udenfor boligen 
 

Ballerup Ejendomsselskab                side 2 af 4 

4730-5 Lundegården 

Godkendt på afdelingsmødet den 14. marts 2002 

Revideret på afdelingsmødet den 11 marts 2003 
 

Opsætning  af overdækket terrasse – Se ”Tillæg til udvidet råderet udenfor boligen” 

vedr. retningslinier for overdækket terrasse 

 

Haveudvidelse – Se ”Tillæg til udvidet råderet udenfor boligen” vedr. retningslinier for 

haveudvidelser samt lokalplanen for området. 

 

Halvtag – Det er tilladt at bygge halvtag i stedet for ekstra skur. Taget skal have samme 

udformning som taget på eksisterende skur og størrelse som ekstra skur (se tegninger for 

disse). 

 Støttestolper skal være af samme type som eksisterende fritstående stolpe. 

 

Haven – Haven skal afleveres rengjort og i god stand, der er intet krav om materiale 

(jord, grus, fliser mm.). 

 

Opsætning af flagstang – Flagstangen må højst være 6 m. høj, og der må kun flages med 

Dannebrog samt dansk vimpel. 

 

Montering af ekstra dørspion i entredør eller plade mellem dør og væg. 

 

Regnvandsbeholder – Regnvandsbeholder, vippetud og håndværker bestilles via 

ejendomskontoret. 

Hvis man ønsker at medtage vippetuden ved fraflytning, skal et nyt nedløbsrør opsættes 

for fraflytternes regning. 

 

Maling af havehegn på indersiden – Maling af havehegnet må kun finde sted på den 

indvendige side af hegnet. Der må kun bruges træbeskyttelse på vandbasis. 

 

Etablering af cylinderlås i havelåge 

 

Metalliste på hoveddør – Metallister på hoveddøren er for at undgå indbrud. Tegning 

udleveres på ejendomskontoret. Arbejdet skal være håndsmæssigt korrekt udført. 

 

Opsætning af lamper på teglvæg mellem eget ekstra skur og naboskur – lamperne må 

kun monteres i fuger og skal tilsluttes boligens elinstallation. Lampernes må nedtages af 

den til enhver tid boende lejer. 

 

Havedør i plankeværk ændres til stalddør – Materialer skal være magen til 

eksisterende. Tegning udleveres på ejendomskontoret. Arbejdet skal være håndsmæssigt 

korrekt udført. Arbejdet skal synes og godkendes af inspektøren. 
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3. Arbejder udenfor boligen der ikke er forbedringer. 

Her kræves retablering ved fraflytning: 

 

Dyrehegn – Hegnet skal være så diskret som muligt - og efter anvisning fra 

ejendomskontoret. Det skal opsættes med rustfri stålsøm eller rustfri stålskruer. 

Det er ikke tilladt at bruge søm, pigtråd eller lignende som dyrehegn. 

 

Ampler o.lign. i husets og skurets tagudhæng – Ampler mm. opsættes fortrinsvis i 

spær. 

 

Metallister på vinduer og døre på havesiden – Metallister på havedørene og vinduerne 

er for at undgå indbrud. Tegning udleveres på ejendomskontoret. Arbejdet skal være 

håndsmæssigt korrekt udført. 

 

Opsætning af P&T-godkendte postkasser – opsættes i fuger under oprindelig baldakin 

eller på skur under oprindelig baldakin. 

 

Opsætning af blomsterkasser i teglvæggen under vinduer – bæringer må kun 

monteres i fuger og skal være hvide eller sorte. Blomsterkasserne skal være hvide, grå, 

teglrøde eller sorte.   

 

Navneskilte – opsættes i fuger under oprindelig baldakin eller på skur under oprindelig 

baldakin. 

 

Kollager, billeder mm. – opsættes i fuger under oprindelig baldakin eller på skur under 

oprindelig baldakin. Eventuelle lamper skal tilsluttes boligens elinstallation. 

 

Opsætning af portaler og gesimser monteret i fuger på teglvæg omkring vinduer. 

 

Opsætning af espalier over havelåge. 

 

Etablering af tegl på indvendig side af havehegn. 

 

Opsætning af alle slags håndværksmæssigt korrekt udførte skure i have –  

• maksimum bredde 1,8 meter 

• maksimum længde 2,0 meter 

• højeste punkt ikke over 50 cm højere end eksisterende hegn 

• skurets sidevægge skal være dækket af hegnet således, at de ikke er synlige 

udefra 
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• tagryggen skal være minimum 0,8 meter fra hegnet, hvis skuret står parallelt 

med havehegnet 

• skuret må ikke sammenbygges med hegnet 

• taget skal være beklædt med sort tagpap 

• udefra synlige gavle skal males i neutral farve. 

 

For skure, der ligner det i forhaven tilladte skur: Se ”Tillæg til Udvidet råderet uden for 

boligen”. 


