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Istandsættelse 
ved fraflytning
I forbindelse med vedtagelsen af vedli-
geholdelses- og fraflytningsreglerne i
1986-87 udarbejdede Boligselskabernes
Landsforening en eksempelsamling,
som via et fyldigt fotomateriale særligt
havde til hensigt at uddybe bestemmel-
serne om begrebet misligholdelse.
Eksempelsamlingen blev i tidens løb
uaktuel på flere punkter, og i januar
1998 blev en redigeret udgave trykt. 

Nu  foreligger  den 2. reviderede
udgave, som er tilrettet den seneste
lovgivning pr. 1. juli 1998.

Materialet er udarbejdet af Boligsel-
skabernes Landsforening i samarbejde
med driftpersonale fra en række alme-
ne boligorganisationer. Ved hjælp af
autentiske fotoeksempler belyser den
forskellige problemstillinger ved syn af
flyttelejligheder. Der er således tale om
en uddybende fortolkning af den gæl-
dende lovgivning, og vi skal derfor
understrege pjecens karakter af eksem-
pelsamling. Der vil som følge heraf
kunne forekomme tilfælde, hvor bebo-
erklagenævns- og boligretsafgørelser
kan give andre resultater.

Pjecen henvender sig dels til ansatte,
som syner lejligheder ved fraflytning,
dels til beboervalgte tillidsfolk.

Vedligeholdelses- og fraflytnings-
ordningerne gennemgås og kommente-
res, ligesom det gældende regelsæt
vedrørende begreber som slid og ælde,
misligholdelse og normalistandsættelse

behandles i forbindelse med de enkelte
fotoeksempler.

Teksten og fotoeksemplerne er delt
op efter følgende hovedområder:
◆ Vedligeholdelses- og fraflytnings-

ordningerne
◆ Almindelig slid og ælde
◆ Manglende vedligeholdelse, der ikke

er misligholdelse
◆ Forskellige former for misligholdelse

Henvisninger:
Lov om leje af almene boliger – lov nr.
968 af 17. december 1997

Bekendtgørelse om vedligeholdelse
og istandsættelse af almene boliger -
bekendtgørelse nr. 371 af 19. juni 1998

Tillæg til vejledning om drift af al-
mene boliger m.v., Bolig- og Bymini-
steriet, juli 1998

Bemærk: lovgivningens øvrige regler om 
◆ indflytningssyn, hvor boligorganisa-

tionen i en indflytningsrapport
beskriver lejlighedens stand ved ind-
flytningen

◆ fejl- og mangellister, som lejeren
kan aflevere til boligorganisationen
senest 14 dage efter indflytningen

◆ beboerklagenævn, som kan afgøre
tvister mellem boligorganisation og
lejer bl.a. vedrørende vedligeholdel-
se og istandsættelse ved fraflytning
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Under B-ordningen vedligeholder
afdelingen lejligheden indvendigt i
boperioden. Lejeren indbetaler hver
måned via huslejen et fastlagt beløb til
lejlighedens vedligeholdelseskonto.
Lejeren kan i boperioden forlange, at
der udføres vedligeholdelsesarbejde i
lejligheden, når det er nødvendigt, og
når udgifterne kan dækkes af lejlighe-
dens vedligeholdelseskonto.

Nødvendig vedligeholdelse omfatter

hvidtning, tapetsering, maling af lofter,
vægge, træværk, radiatorer o. lign.
samt gulvbehandling.

Når lejeren flytter, skal lejligheden
ikkesættes yderligere i stand – bortset
fra eventuelt misligholdelsesarbejde. 

Hvis afdelingen alligevel i særlige
tilfælde ønsker at gennemføre en opfri-
skning i dele af lejligheden, skal udgif-
ten hertil afholdes over afdelingens
fælleskonto.
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Under A-ordningenhar lejeren pligten
til at vedligeholde lejligheden indven-
digt i boperioden. Vedligeholdelsesfor-
pligtelsen omfatter hvidtning, tapetse-
ring, maling af lofter, vægge, træværk,
radiatorer o. lign. samt gulvbehandling.

Ved fraflytning betaler lejeren for at
få udført en normalistandsættelseaf
lejligheden. Normalistandsættelsen
omfatter nødvendig:
✦ maling/hvidtning af lofter
✦ maling/tapetsering af vægge
✦ rengøring 

Misligholdelse betales altid fuldt ud af
lejeren. Alle andre arbejder betales af
boligafdelingen

Under A-ordningen overtager afde-
lingen gradvist udgiften til normal-
istandsættelsen – over en periode på

maksimalt 10 år. Ofte overtager afde-
lingen forpligtelsen over 8 år og 4
måneder. Det svarer til 1% pr. måned i
100 måneder. Når afdelingen helt har
overtaget udgiften til normalistandsæt-
telsen, kan lejeren altså flytte »gratis«
– bortset fra eventuelle udgifter til mis-
ligholdelsesarbejder.

En variant af A-ordningen er A-ord-
ning med NI-beløb- NI står for Normal-
istandsættelse. Under denne ordning
modtager tilflytteren et normalistand-
sættelsesbeløb fra boligorganisationen
og skal derefter sørge for lejlighedens
normalistandsættelse efter de samme
regler som A-ordningen i øvrigt. Afde-
lingen og den fraflyttende lejer deles
om udgifterne til normalistandsættel-
sesbeløbet efter samme fordelingsreg-
ler som A-ordningen i øvrigt. 

A-ordning 

B-ordning



Det er i Lov om leje af almene boliger
– kapitel 6 – fastlagt, at afdelingen skal
holde ejendommen og det lejede for-
svarligt ved lige. I Tillæg til vejledning
om drift af almene boliger bliver dette
præciseret således, at afdelingen afhol-
der udgiften til vedligeholdelse og for-
nyelse af
✦ ruder, vand- og gashaner
✦ el-afbrydere, wc-kummer, cisterner
✦ vaskekummer, badekar, køleskabe
✦ komfurer, vaskemaskiner og lignen-

de installationer i boligen 
Dog skal lejeren selv foretage vedli-

geholdelse og nødvendig fornyelse af
låse og nøgler, medmindre det er aftalt,
at afdelingen overtager denne forplig-
telse.
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Afdelingens 
vedligeholdelses-
forpligtelse
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I standard-vedligeholdelsesreglemen-
terne fra Boligselskabernes Landsfore-
ning fremgår det, at boligen skal vedli-
geholdes så ofte, at den ikke forringes,
bortset fra almindelig slid og ælde. I
afdelinger med A-ordning påhviler
denne forpligtelse lejeren, mens det i
afdelinger med B-ordning påhviler
afdelingen. 

Det er vigtigt, at dette slid og ælde-
begreb bliver defineret nærmere i den
enkelte boligorganisation og den enkel-
te afdeling, idet begrebets anvendelse
bør hænge nøje sammen med afdelin-
gens alder, boligtyper, huslejeniveau
og udstyr.

Eksempel 1viser et fodpanel, som har
fået nogle skrammer og ridser på
grund af flytten rundt med møbler eller
andet. Eksempel 2viser et køkkenbord,
som er slidt gennem mange års almin-
delig brug. Eksempel 3viser et gulv,
som har fået farveforskelle i lakken,
fordi der har ligget tæpper eller stået
møbler på gulvet. Endelig viser eksem-
pel 4et udsnit af en flisevæg over en
håndvask, hvor et spejl og en bade-
værelseshylde har været sat op. Det er
ikke altid muligt at ramme fugerne i
flisevæggen i forbindelse med opsæt-
ning af spejle, skabe m.v. Der er derfor
tale om normal brug af det lejede, og
sådanne borehuller bør falde ind under
begrebet almindelig slid og ælde.
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Almindelig slid og ælde



Manglende vedligeholdelse er derimod
ikke i sig selv begrundelse nok til at
påligne den fraflyttende lejer udgifter-
ne til vedligeholdelsesarbejde i denne
forbindelse.

Kun hvis der kan konstateres skader
eller forringelser af det lejede, kan den
manglende vedligeholdelse opfattes
som egentlig misligholdelse. I sådanne
tilfælde gælder det både under A-ord-
ningen og B-ordningen, at den fraflyt-
tende lejer kan pålægges den fulde
udgift til vedligeholdelsesarbejde, fordi
lejeren ikke i tide har sørget for den
nødvendige vedligeholdelse til fore-
byggelse af skader eller forringelser.

Eksempel 5viser loft og vægge fra en
lejlighed, som i mange år har været
beboet af rygere. Dette er et eksempel
på manglende vedligeholdelse, som
ikke har ført til misligholdelse. Loft og
vægge er hverken beskadigede eller
forringede, idet de kan sættes i stand
med en ekstra malerbehandling. 
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Manglende vedligeholdelse

5



I eksempel 6 og 7har den manglende
vedligeholdelse medført skader eller
forringelser, som gør det nødvendigt at
reparere eller helt udskifte bygningsde-
le, som derfor udbedres for den fraflyt-
tende lejers regning. 

I eksempel 8 og 9har den manglende
vedligeholdelse kun medført behov for
ekstraordinær rengøring, men denne
kan også foretages for den fraflyttende
lejers regning - se i øvrigt også side
14-15.
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I Lov om leje af almene boliger  § 25,
stk. 4 er misligholdelse defineret som
skader eller forringelser af det lejede,
der er opstået som følge af:
✦ Fejlagtig vedligeholdelse
✦ Fejlagtig brug
✦ Uforsvarlig adfærd

Hertil kommer desuden, at
✦ Manglende rengøring, der kræver

ekstraordinære foranstaltninger 
også betragtes som misligholdelse, der
udbedres for fraflytters regning.

Det kan i praksis være vanskeligt
præcist at beskrive, hvilken af disse
fire typer misligholdelsen hører under.
Ofte vil der være tale om en blanding
af flere forhold.
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Misligholdelse – 
hvad er det?
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Fejlagtig vedligeholdelse opstår typisk,
når lejeren selv forsøger sig med
malerpensel, skruetrækker eller ham-
mer. 

Eksempel 10viser et loft, som ikke er
blevet korrekt overfladebehandlet,
inden der er blevet påført ny maling.
Eksempel 11 og 12viser ukorrekt ind-
griben i lejlighedens elektriske instal-
lationer. Eksempel 13 viser et ufærdigt
malerarbejde.
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Fejlagtig vedligeholdelse
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Lejerne kan derimod normalt ikke
begrænses i valg af farver, så længe
arbejdet er håndværksmæssigt forsvar-
ligt udført. 

Kravene til standarden for lejlighe-
dernes indvendige vedligeholdelse
fremgår i øvrigt af boligorganisatio-
nens vedligeholdelsesreglement, som
fastsættes af boligorganisationens øver-
ste myndighed.

Der er ikke i lovgivningen fastlagt
præcise bestemmelser for, hvilke krav
der i vedligeholdelsesreglementet kan
stilles til lejlighedens standard ved
fraflytning, men det kan dog ikke
kræves, at lejligheden afleveres i en
bedre stand end ved overtagelsen. Med
råderetsreglerne fra 1993 gives den
enkelte lejer desuden stor individuel
råderet over boligen. Råderetsreglerne
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fremgår af Lov om leje af almene boli-
ger – kapitel 8.

I boligorganisationernes vedligehol-
delsesreglementer stilles imidlertid ofte
krav til f.eks. materialevalg vedrørende
vægbehandling (eksempelvis vedrøren-
de strukturmaling, hessian, fløjlstapeter
m.m.) og valg af farver (eksempelvis
krav om lyse farver indenfor et bestemt
område af farveskalaen). 

Men med henvisning til lovgivnin-
gen må det anbefales at tage et vidt-

strakt hensyn til lejernes ønsker om
individuelle materiale- og farvevalg,
når der samtidig fra boligorganisatio-
nen kan stilles et rimeligt krav til leje-
ren om håndværksmæssig forsvarlig
udførelse. Begrænsninger bør primært
indskrænke sig til at omfatte karakteri-
stiske og bevaringsværdige bygnings-
dele i afdelingens lejligheder (f.eks.
stuklofter, vægpaneler og fyldings-
døre).
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Eksempel 14viser et sort loft – en
usædvanlig farve men udført uden fejl
– og eksempel 15viser en malemetode,
hvor malingen er påført med en svamp
– en metode som nu om dage er helt
almindelig. Disse to eksempler må
accepteres som en korrekt behandling,
hvis ikke boligorganisationens vedlige-
holdelsesreglement udtrykkeligt giver
udtryk for noget andet.

Eksempel 16viser en panelbeklædt
væg, som kan kræves nedtaget for fra-
flytters regning, hvis ikke afdelingens
råderetspositivliste eller vedligeholdel-
sesreglement giver tilladelse til en
sådan vægbeklædning.



Nedenfor er vist to eksempler på fejl-
agtig brug af det lejede: Et tapetseret
hjørne der er blevet brugt som hvæsse-
bræt af en kat (eksempel 17), og en dør
som har haft klistermærker på (eksem-
pel 18). Døren vil sandsynligvis ikke
kunne renses, så overfladen igen frem-
træder ensfarvet.
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Fejlagtig brug



Begrebet uforsvarlig adfærd dækker
over vidt forskellige forhold: fra egent-
ligt hærværk til mindre uheld eller tan-
keløshed, der kræver genopretning ved
fraflytningen.

Eksempel 19 og 20 viser egentlig hær-
værkslignende forhold. 
De næste to eksempler viser forhold ,
som ikke skyldes hærværk, men som
kan henføres under begrebet uheld
eller tankeløshed: en dør med huller
efter hammerslag (eksempel 21) og et
gulv, hvor der er blevet kørt et tungt
møbel henover (eksempel 22).
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Uforsvarlig adfærd
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Hovedreglen i forbindelse med ren-
gøring af lejligheden er, at fraflytteren
skal aflevere boligen i rengjort stand.

Der er ikke nøjere bestemmelser i
lovgivningen om, hvad begrebet ren-
gjort dækker over, så det er i vidt om-
fang overladt til boligorganisationerne
selv at fastlægge niveauet. Nogle ste-
der dækker begrebet, at lejligheden
skal rengøres til niveau »efter hånd-
værker«, andre steder er der tale om
langt skrappere krav til fraflytteren.

I standard-vedligeholdelsesregle-
menterne fra Boligselskabernes Lands-
forening henføres behov for ekstraordi-
nær rengøring af hårde hvidevarer,
inventar, sanitetsgenstande m.v. under
begrebet misligholdelse, som derfor
skal betales fuldt ud af den fraflyttende
lejer.

Det er denne type manglende
rengøring, som beskrives i de følgende
eksempler –  se også eksempel 8 og 9.
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Manglende rengøring, 
som kræver ekstraordinære
foranstaltninger



Eksempel 23viser et køkkenbord med
malingrester og eksempel 24et gulv,
hvor skumgummibelægningen fra det
tidligere gulvtæppe har klistret sig godt
fast. Eksempel 25viser bunden af et
køkkenskab, hvor affaldsposerne ikke
altid har været helt tætte, og eksempel
26 viser et komfur som skal rengøres,
inden det overlades til den næste lejer.
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Boligselskabernes Landsforening 
er interesseorganisation for cirka 
700 almene boligorganisationer med 
omkring 7.000 afdelinger og med cirka 
485.000 lejligheder.

Tryk:
Quickly Tryk A/S, Rødovre


