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KORT FORTALT OM A-ORDNING 

 

Som lejer sørger du selv for boligens indvendige vedligeholdelse. Den indvendige vedlige-

holdelse omfatter ”hvidtning”, maling, tapetsering og gulvbehandling. 

Som lejer afholder du alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. 

Du er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindelige 

slid og ælde. 

Ved fraflytning gennemfører Fjordparken en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig 

”hvidtning”, maling og tapetsering af vægge og lofter, samt rengøring (efter maler). 

Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet frem-

træder håndværksmæssigt forsvarligt og nyistandsat. 

Som lejer afholder du udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager grad-

vist denne udgift, i forhold til boperiodens længde. 1% pr. måned 

A. GENERELT 

 

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. oktober 2016 erstatter 

dette vedligeholdelsesreglement tidligere gælden-

de reglementer. 

  

Ændring af lejekontrakten 2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset even-

tuelle modstående kontraktlige bestemmelser. Det 

træder i stedet for eller supplerer de bestemmel-

ser om vedligeholdelse og istandsættelse, som 

står i lejekontrakten. 

  

Normalistandsættelse 3. Afdelingen overtager gradvist udgiften til den 

normale istandsættelse.  

4. Afdelingen overtager udgiften til den normale 

istandsættelse, benævnt NI-beløb, med 1% pr. 

måned du bor i lejemålet og kan maksimalt udgø-

re 100%. NI-beløbet modregnes ved fraflytning 

udgiften til normalistandsættelse. Se mere i af-

snittet Ved fraflytning. 

  

Misligholdelse 5. Istandsættelsesudgifter som følge af misligholdel-

se, påhviler den fraflyttede uanset boperiodens 

længde. Det betragtes som misligholdelse, når der 

konstateres forringelser eller skader som følge af 

fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller ufor-

svarlig adfærd af boligtageren, medlemmer af 

dennes husstand eller andre som boligtageren har 

givet adgang til boligen. 
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Beboerklagenævn 6. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens 

opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istand-

sætte boligen kan af hver af parterne indbringes 

for beboerklagenævnet. 

 

B. OVERTAGELSE AF BOLIGEN VED INDFLYTNING 

 

Boligens stand 7. Når du overtager boligen, overtager du boligen i 

god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræ-

der nyistandsatte. 

Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være 

nyistandsatte. 

  

Syn ved indflytning 8. Ved indflytning foretager vi, udlejer, et indflyt-

ningssyn. Dette sker i forbindelse med overdra-

gelsen af nøglerne til lejemålet. 

Ved indflytningssynet vurderer vi om boligens 

stand, er i overensstemmelse med den gældende 

standard i afdelingen og for den boligtype. 

Som lejer deltager du i synet. 

  

Indflytningsrapport 9. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en 

indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet 

eventuelle bemærkninger. 

Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren 

ved synet eller sendes til lejeren senest 14dage 

efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet el-

ler ikke vil kvittere for modtagelse af kopi af rap-

porten. 

  

Fejl, skader og mangler skal 

påtales inden 2 uger 

10. Hvis du som lejer ved overtagelse konstaterer fejl, 

skader eller mangler, skal du senest 2 uger efter 

lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over-

for udlejeren. 

 11. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de på-

talte fejl, skader eller mangler er uvæsentlige og 

derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for 

sådanne fejl, skader eller mangler ved fraflytnin-

gen. 

 12. Evt. fejl, skader eller mangler, friholder ikke lejer 

for vedligeholdelse i boperioden. 
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C. VEDLIGEHOLDELSE I BOPERIODEN 

 

Lejerens vedligeholdelsespligt 13. Lejeren sørger for boligens indvendige vedligehol-

delse, med ”hvidtning”, maling, tapetsering og 

gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i 

forbindelse med denne vedligeholdelse. 

 14. Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke 

forringes bortset fra almindelig slid og ælde. 

  

Særlig udvendig vedligeholdel-

se 

15. Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit E 

være bestemt, om lejeren vedligeholder og ren-

holder nærmere angivne adgangs- og opholdsare-

aler, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar 

tilknytning til boligen.  

 16. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med 

lejeren om særligt udvendig vedligeholdelse, hvis 

der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser 

i vedligeholdelsesreglementet. 

  

Udlejerens vedligeholdelses-

pligt 

17. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det 

lejede forsvarligt ved lige. 

Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendigt 

udskiftning af ruder, vandhaner, el-afbrydere, wc-

kummer, cisterner, vaskekummer, køl/fryseskabe, 

komfurer, emhætter, vaskemaskiner og lignende, 

der er installeret af udlejeren eller af en lejer som  

led i dennes råderet. 

 18. Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig 

fornyelse af låse og afholder alle udgifter i denne 

forbindelse til fællesfaciliteter som cykelskur, af-

faldscontainere og fællesvaskeri. 

Ved indflytning kvitterer lejer for de udleverede 

nøgler og har selv ansvaret for nøglerne. Ved 

bortkomst skal lejeren selv erstatte dem. 

 19. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig ved-

ligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår 

af punkt 5. 

  

Anmeldelse af skader 20. Opstår der skade i eller omkring boligen, skalleje-

ren straks meddele dette til udlejeren. Undlades 

sådan meddelelse hæfter lejeren for de eventuelle 

merudgifter, som måtte følge af den manglende 

anmeldelse.  

  

Ændring af boligen 21. Enhver ændring af boligen, herunder tilbygninger, 

må kun ske efter boligselskabets skriftlige tilladel-

se. Bygningsmyndighedernes evt. krav skal ligele-

des efterkommes. 

  

Forsikring 22. Du bør tegne indboforsikring inkl. glas-og kumme 

forsikring. Boligselskabets forsikring dækker ikke 

skader forårsaget af hændelige uheld eller hær-

værk i boligen. 
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D. VED FRAFLYTNING 

 

Normalistandsættelse ved fra-

flytning 

23. Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, 

der omfatter nødvendig 

 

 Hvidtning eller maling af lofter og vægge 

 Maling eller tapetsering af vægge 

 Rengøring efter maler 

 

Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny ta-

petsering betales af udlejeren, medmindre opsæt-

ningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller leje-

ren har udført anden vægbehandling end fore-

skrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit 

Særlige regler for indvendig vedligeholdelse. 

 24. Lejeren afholder udgifter til normalistandsættel-

sen, men afdelingen overtager gradvist denne ud-

gift med 1% pr. måned regnet fra lejemålets be-

gyndelse til lejemålets ophør. Når der er gået 100 

måneder, vil afdelingen således have overtaget 

udgiften til normalistandsættelsen. 

  

Misligholdelse 25. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse 

som følge af misligholdelse. 

 26. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele 

heraf er forringet eller skadet som følge af fejlag-

tig brug, fejlagtigt vedligeholdelse eller uforsvarlig 

adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand 

eller andre, som lejeren har givet adgang til boli-

gen. 

  

Ekstraordinær rengøring 27. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af 

lejemålet, herunder bl.a. afvaskning af paneler, 

radiatorer, altaner, vinduespolering inkl. fals og 

kant, samt rengøring af hårde hvidevarer, inven-

tar, sanitetsgenstande mv. betragtes dette også 

som misligholdelse og udgiften betales fuldt ud af 

fraflytter, herunder hører rengøring af udskiftede 

hvidevarer inden aflevering på genbrugsplads.  

  

Undladelse af normalistand-

sættelse 

28. Normalistandsættelse kan undlades for bygnings-

overflader, som ved fraflytningssynet fremtræder 

håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. 

Syn ved fraflytning 29. Boligselskabet foretager syn af boligen senest 2 

uger efter at være bekendt med, at fraflytning har 

fundet sted. 

Boligselskabet fastsætter datoen for fraflytnings-

synet. 

Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med 

mindst 1 uges varsel. 

  

Fraflytningssynet 30. Ved synet udarbejder boligselskabet en fraflyt-

ningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsæt-

telsesarbejder, der skal udføres som normal-
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istandsættelse, og hvilke der er misligholdelse og 

hvilke betales af udlejer. 

 31. Kopi af flytterapporten udleveres til lejeren ved 

synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, 

såfremt lejer ikke er til stede ved synet eller så-

fremt lejer ikke ønsker at kvittere for modtagelsen 

af kopien af flytterapporten. 

  

Oplysning om istandsættelses-

udgifter 

32. Kan istandsættelsesudgifterne ikke prissættes ved 

synet, fremsender udlejer senest 14 dage efter 

synsdatoen oplysninger til lejeren om den anslåe-

de udgift til istandsættelsen og lejerens andel 

heraf. Den anslåede udgift opdeles på normal-

istandsættelse og eventuel misligholdelse. 

  

Nøgler 33. Ved fraflytning afleveres det samme antal nøgler, 

som er anført på nøglekvitteringssedlen.  

Afleveres det fulde antal hoveddørs- og postkas-

senøgler ikke, bekoster lejer omlægning af låsesy-

stem i ny kode. 

  

Endelig opgørelse 34. Udlejer fremsender den endelige opgørelse over 

istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig 

forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættel-

sesarbejder, der er udført, hvad de har kostet og 

hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. 

Istandsættelsesarbejder som følge af misligholdel-

se specificeres og sammentælles. 

 35. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede 

andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 

10% i forholdt til den først anslåede istandsættel-

sesudgift. 

  

Arbejdets udførelse 36. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens 

foranledning. 

  

Istandsættelse ved bytning 37. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmel-

ser som ved øvrige fraflytninger. 

  

Lejerens indsigelse mod flytte-

opgørelsen 

38. Der kan ikke gøres indsigelse mod istandsættel-

sesudgifternes størrelse.  

39. Der kan overfor udlejer gøres skriftlig indsigelse 

mod fordelingen af istandsættelsesudgifternes og 

hvorvidt, der er tale om misligholdelse eller alm. 

slid og ælde 

 40. Eventuelle tvister kan af enten lejer eller udlejer 

indbringes for Beboerklagenævnet. 
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E. SÆRLIG UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 

 

Have 41. Hører der have til boligen, skal lejer ren og vedli-

geholde haven, så den fremtræder pæn og rydelig 

og ved fraflytning skal haven afleveres pæn og 

rydelig. Fliser, beplantning, hegn mv. som tilhører 

afdelingen skal ligeledes efterlades i vel vedlige-

holdt stand. 

 42. Lejer sørger for ukrudtsbekæmpelse samt græs-

slåning mv. 

 43. Har lejer selv opsat hegn, påhviler vedligeholdelse 

heraf lejer. 

 44. Lejeren skal sørge for sne- og glatførebekæmpel-

se af indgang. 

 45. Lejeren skal fjerne evt. fygesne fra loftsrum. 

  

Udestue/terrassekonstruktion 46. Opførelse af udestue/terrassekonstruktion må kun 

ske efter forudgående skriftlig aftale med udlejer.  

  

  

F. SÆRLIGE REGLER FOR INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 

 

Stue/værelser entre  

Vægbehandling, tapet 47. Stuer/værelser/entre er ved indflytning som 

standard tapetseret med savsmuldstapet/rutex og 

malet med en akrylplastmaling beregnet til væg-

ge. 

 48. Opsættes ny savsmuldstapet/rutex skal der forin-

den tapetsering afrenses til glat væg. Rawplugs 

mv. fjernes og huller spartles, så overfladen frem-

står helt glat. Tapeter stødes sammen og der må 

ikke fremstå ”åbninger”. 

Vægbehandling, maling 49. Maling af savsmuldstapet sker i boperioden med 

Nordsjö, Flügger acrylplastmaling eller tilsvarende 

kvalitet i glans 6-7, farvekode 0500 

Øvrigt 50. Opsættes i boperioden borter, klistermærker eller 

lign. ovenpå savmuldstapet foretages der afrens-

ning ved fraflytning. Udgiften til afrensning afhol-

des af fraflytter. 

 51. Der må ikke opsættes andre typer af tapet, såsom 

skumtapet, væv, filt, vinyltapeter, hessianbe-

klædning, træpaneler, fløjlstapeter eller mønster-

malinger, der ikke efterfølgende kan dækkes med 

1 gang almindelig vægplastmaling. 

Loftsbehandling 52. Lofter i boligens rum er ved indflytning malet med 

acrylplastmaling, farvekode 0500 

 53. Lofter vedligeholdes i boperioden med Nordsjö, 

Flügger acrylplastmaling eller tilsvarende kvalitet i 

glans 6-7. 
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Særlig lofts-og vægbehandling 

Alle rum 

54. Overdrevent brug af stearinlys eller rygning, kræ-

ver særlig malerbehandling med hæfte-

/forankringsgrunder.  

 55. Denne særlige malerbehandling er ikke omfattet 

af normalistandsættelsen. 

  

Køkken med glasvæv/rutex  

Vægbehandling 56. Køkken er ved indflytning  

enten tapetseret med glasvæv og malet med 

Nordsjö, Flügger acrylplastmaling eller tilsvarende 

kvalitet i glans 25, farvekode 0500. 

 

eller med savsmuldstapet malet med Nordsjö, 

Flügger acrylplastmaling eller tilsvarende kvalitet i 

glans 25, farvekode 0500 

 57. Maling af glasvæv sker i boperioden med 

Nordsjö, Flügger acrylplastmaling eller tilsvarende 

kvalitet i glans 25. 

 58. Maling af Rutex sker i boperioden med Nordsjö, 

Flügger acrylplastmaling eller tilsvarende kvalitet i 

glans 6-7. 

 59. Vægge der er beklædt med glasvæv vedligeholdes 

i boperioden med glasvæv. 

Loftsbehandling 60. Lofter i boligens rum er ved indflytning malet med 

acrylplastmaling, farvekode 0500 

 61. Lofter vedligeholdes i boperioden med Nordsjö, 

Flügger acrylplastmaling eller tilsvarende kvalitet i 

glans 6-7. 

  

Badeværelse  

Vægbehandling 62. Bad er ved indflytning malet med vådrumsma-

ling/acrylplastmaling glans 30, farvekode 0500 

 63. Maling af malede vægge i bad sker i boperioden 

med vådrumsmaling Nordsjö, Flügger eller tilsva-

rende kvalitet i glans 30. 

Loftsbehandling 64. Som for stue, værelse og entre 

Fliser, klinker 65. Fliser på gulve og vægge må ikke males 

 66. I boperioden afvaskes klinker og fliser, så der ikke 

opstår kalkebelægninger og misfarvninger i fuger 

el. lign. 

Terrazzo-gulve 67. Terrazzo-gulve vedligeholdes i boperioden ved at 

tørre gulvet af, så vandet ikke efterlader kalkaflej-

ringer.  

 68. Gulvet afkalkes med ikke-syreholdig rengørings-

middel samt oliebehandles efterfølgende. 

Træværk  

Karm, paneler, gerichter mv. 69. Træværk afvaskes med malervask inden malerbe-

handling, jfr. brugsanvisning på denne. 

 70. Inden maling slibes og affaskes træværk. 

 71. Træværk males med akrylplastmaling til træværk  

i farve RAL 9010, halvmat glans 40 i Nordsjö, 

Flügger eller lignende kvalitet. 

Vinduer 72. Trævinduer males med akrylplastmaling godkendt 

til indvendigt træværk, i farve RAL 9010, halvmat 

glans 40 i Nordsjö, Flügger eller lignende kvalitet. 

Låger/døre 73. Låger/døre der ved indflytning er malet, vedlige-
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holdes med akrylpemalje i farve RAL 9010, halv-

mat glans 40 i Nordsjö, Flügger eller lignende 

kvalitet. 

  

Rør og radiatorer 74. Rør og radiatorer vedligeholdes med akrylplast-

maling godkendt til jern, i farve 0500, halvmat 

glans 40 i Nordsjö, Flügger eller lignende kvalitet 

  

Trægulve og dørtrin 75. Trægulve der er overfladebehandlet med lak, ved-

ligeholdes i boperioden med Junckers Gulvlak 

Plus, vandbaseret blank og farveløs. Junckers 

grundlak anvendes før afsluttende behandling. 

 76. Der må ikke anvendes pigmenteret gulvlak, lud- 

eller oliebehandling 

 77. Et lakeret trægulv skal slibes og omlakeres cirka 

hvert femte til tiende år. Det kræver, at rummet 

ryddes i en uges tid, da gulvet først skal slibes, 

derefter lakeres flere gange og til sidst skal hær-

de. Det er ikke muligt at lappe på et lakeret gulv, 

uden at det kan ses.  

  

Trapper 78. Bejdsede trapper vedligeholdes i boperioden med 

bejdsning. 

  

Vinyl-gulve 79. Vinylgulve vedligeholdes med almindelig rengø-

ring. Brug aldrig aggressive rengøringsmidler, 

sæbe, slibende rengøringsmidler eller rengø-

ringsmidler, der indeholder olie eller voks. 

  

Plasticvinduer 80. Det er ikke tilladt at bore eller montere gardiner 

el. lign på selve plasticrammen. Dette betragtes 

som misligholdelse 

  

Arbejdets udførelse 81. Alle vedligeholdelsesarbejder skal udføres hånd-

værksmæssigt korrekt.  

 82. Vedligeholdelse, der ikke er udført håndværks-

mæssigt korrekt defineres som misligholdelse. 

  

  

G. STANDARD FOR BOLIGERNES VEDLIGEHOLDELSESSTAND VED 
OVERTAGELSEN 

 

Boligens standard ved lejemå-

lets begyndelse 

83. Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder 

lofter og vægge nyistandsatte  

 84. Træværk, inventar, tekniske installationer og gul-

ve vil kun være istandsat, hvor der efter udleje-

rens skøn har være behov for det. 

  

Slid og ælde 85. Træværk, inventar, tekniske installationer og gul-

ve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for 

et lejemål af den pågældende type og alder. 

  

Farvevalg 86. Indflytter kan ikke stille særlige krav til farvevalg 
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H. VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENTETS GODKENDELSE 

 

Ret til ændringer Boligorganisationen har under hensyntagen til de 

til enhver tid gældende lovregler ret til at foretage 

ændringer i eller tilføjelser til dette reglement. 

Godkendelse Godkendt på det ordinære afdelingsmøde  

den 15. september 2016 

  

Afdelingsformand  

  

Dirigent Anita Ulrik Sørensen 
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I. REGLER OMKRING VEDLIGEHOLDELSE I BOPERIODEN 

 

I Lov om leje af almene boliger er dine forpligtelser til indvendig vedligeholdelse og istand-

sættelse anført. Det er ligeledes anført, hvilke udgifter du hæfter for, såfremt de er define-

ret som misligholdelse (§25, stk. 4). 

 

Lov om almene boliger - Uddrag 

Kapitel 6 

Vedligeholdelse og istandsættelse 

§ 24. Udlejeren skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Alle indretninger i 

ejendommen, herunder til afløb og til forsyning med elektricitet, gas, vand og varme, skal 

holdes i god og brugbar stand. 

   Stk. 2. Udlejeren skal ligeledes sørge for renholdelse og sædvanlig belysning af ejen-

dommen og adgangsvejene til det lejede, ligesom udlejeren skal renholde fortov, gård, fæl-

les opholdsarealer og andre fælles indretninger. 

   Stk. 3. Lejeren skal i lejeperioden foretage vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse 

og nøgler, medmindre det aftales, at udlejer overtager forpligtelsen. 

   Stk. 4. Der kan i et vedligeholdelsesreglement, jf. § 25, stk. 2, fastsættes bestemmelser 

om, at lejeren uanset reglerne i stk. 1 og 2 overtager udlejerens pligt til at vedligeholde og 

renholde visse nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til 

boligen samt til at vedligeholde og renholde udvendigt træværk og lignende. Hvis der ikke 

er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet, kan udlejer indgå aftale 

med den enkelte lejer om, at lejeren overtager den nævnte pligt. 

§ 25. Udlejeren skal træffe beslutning om, hvorvidt boligernes vedligeholdelse i boperioden 

og istandsættelse ved fraflytning skal ske efter reglerne i enten § 26 eller § 27. Der kan 

fastsættes forskellige regler for de forskellige boligtyper i afdelingen. 

   Stk. 2. Udlejeren skal udarbejde et vedligeholdelsesreglement, hvoraf det fremgår, hvil-

ken vedligeholdelsesordning der er gældende for boligerne, jf. stk. 1. Vedligeholdelsesreg-

lementet skal endvidere indeholde nærmere regler om vedligeholdelse i boperioden og 

istandsættelse ved fraflytning m.v., når henholdsvis § 26 og § 27 finder anvendelse. Endelig 

skal vedligeholdelsesreglementet indeholde en nærmere beskrivelse af den standard, som 

boligerne skal have ved overtagelsen. Vedligeholdelsesreglementet gælder for samtlige leje-

re uanset eventuelle modstående kontraktsbestemmelser. 

   Stk. 3. Det kan ikke ved fraflytning forlanges, at boligen afleveres i en bedre stand end 

den, hvori den blev overtaget. 

   Stk. 4. Lejeren skal uanset reglerne i §§ 26 og 27 afholde samtlige udgifter som følge af 

misligholdelse, hvorved det lejede er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejl-

agtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand 

eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. 

Ændringer: 

Ændret 1/1 2010 ved 2009-06-12-ÆL.490 (LF 208 08-09), jf. ikrafttrædelsesbestemmel-

serne. 

§ 26. Har udlejeren efter § 25, stk. 1, truffet beslutning herom, sørger lejeren for og afhol-

der udgiften til at vedligeholde boligen indvendigt med hvidtning, maling, tapetsering og 

gulvbehandling i boperioden. 

   Stk. 2. Ved fraflytning af boligen gennemføres for lejerens regning en normalistandsættel-

se, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengø-

ring. Udlejeren kan beslutte, at lejeren i stedet betaler et af udlejeren fastsat hertil svaren-

http://bl.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov19970968-full&activesolution=http%3a%2f%2flovportaler.dk#p25
http://bl.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov19970968-full&activesolution=http%3a%2f%2flovportaler.dk#p26
http://bl.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov19970968-full&activesolution=http%3a%2f%2flovportaler.dk#p27
http://bl.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov19970968-full&activesolution=http%3a%2f%2flovportaler.dk#p26
http://bl.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov19970968-full&activesolution=http%3a%2f%2flovportaler.dk#p27
http://bl.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov19970968-full&activesolution=http%3a%2f%2flovportaler.dk#p26
http://bl.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=p25aa&schultzlink=lar19970968#p25aa
http://bl.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=lfo20089208
http://bl.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov19970968-full&activesolution=http%3a%2f%2flovportaler.dk#pa
http://bl.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov19970968-full&activesolution=http%3a%2f%2flovportaler.dk#pa
http://bl.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov19970968-full&activesolution=http%3a%2f%2flovportaler.dk#p25
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de normalistandsættelsesbeløb. Udlejeren overtager i løbet af en periode på højst 10 år fra 

lejerens overtagelse af lejligheden gradvis lejerens udgift til normalistandsættelsen eller 

betaling af normalistandsættelsesbeløbet. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte pe-

riode betaler lejeren kun den andel, som på det tidspunkt, hvor lejemålet ophører, ikke er 

overtaget af udlejeren. Har udlejeren opsagt lejeren efter § 85, stk. 1, nr. 1, betaler lejeren 

ikke til normalistandsættelse af boligen ved fraflytning ud over den andel, som er overtaget 

af udlejeren på det tidspunkt, hvor lejemålet ophører. 

 

http://bl.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov19970968-full&activesolution=http%3a%2f%2flovportaler.dk#p85

