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Vedligeholdelsesreglement 
 
Gældende for  afde l ing  69 ,  Kr idts lø j fen  1  -  18  
 
Model  A – normal i s tandsættel se 
 

 
A-ordningen -  kor t  for ta l t  
 
Lejeren sørger i boperioden for boligens 
indvendige vedligeholdelse med hvidtning, 
maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren 
afholder alle udgifter i forbindelse med denne 
vedligeholdelse. 
 
Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, 
at boligen ikke forringes, bortset fra 
almindeligt slid og ælde. 
 
Ved fraflytning gennemfører udlejeren en 
normalistandsættelse, der omfatter nødvendig 
hvidtning, maling og tapetsering af vægge og 
lofter samt rengøring  
 

 
 
 
efter håndværker. 
 
Normalistandsættelse kan undlades for 
bygningsoverflader, som ved 
fraflytningssynet fremtræder 
håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. 
 
Lejeren afholder udgifterne til 
normalistandsættelsen, men udlejeren 
overtager gradvist denne udgift – i forhold til 
boperiodens længde. 
 
Lejeren afholder alle udgifter til 
istandsættelse som følge af misligholdelse. 
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 I  Genere l t  
 

Reglernes  
ikra f t t ræden 

1 .  Reglerne træder i kraft pr. 1. maj 2013. 

Æ ndring a f  
le jekont rakten 

2 .  Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle 
modstående kontraktsbestemmelser.  
Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om 
vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. 

Beboerklagenævn 3 .  Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af 
pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver 
af parterne indbringes for beboerklagenævnet. 

   
 I I  Ov ertagelse a f  bo l igen v ed 

indf ly tning 
 
Bol igens  s tand 1 .  Ved lejemålets begyndelse kan boligen ikke påregnes at være 

nyistandsat. 
Vægge og lofter vil senest 14 arbejdsdage efter overtagelsen 
fremtræde nyistandsatte. 
Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte. 
Boligen har savsmuldstapet, som der ikke må opsættes tapet og 
lign. ovenpå. 

Syn v ed indf ly tning 2 .  I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et 
indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens 
vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den 
gældende standard i afdelingen og for denne type bolig.  
Lejeren indkaldes til synet. 

Indf ly tningsrapport  3 .  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 14 dage efter, såfremt denne ikke er til 
stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af 
rapporten. 

Fe j l ,  skader  og 
mangler  ska l  
påta les  inden 2  
uger  

4 .  Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og 
mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse 
skriftligt påtale disse over for udlejeren på en mangelliste, der 
udleveres hos varmemesteren. 

 5 .  Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader 
og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren 
hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. 
 

 I I I  
 

Vedl igeholdelse i  boper ioden 
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Le jerens  
v edl igeholdelsesp l i
gt   

1 .  Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med 
hvidtning, maling og gulvbehandling. Lejeren afholder alle 
udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. 
Boligen har savsmuldstapet, som der ikke må opsættes tapet og 
lign. ovenpå 

 2 Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, 
bortset fra almindeligt slid og ælde. 
OBS: Lugtende væske og pulver som f.eks. krydderier og 
lignende skal opbevares/anvendes på en sådan måde, at 
afsmitning/lugt ikke optages i eller på bygningsdele og inventar. 

Særl ig  udv endig 
v edl igeholdelse 

3 .  Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, 
om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne 
adgangs- og opholdsarealer, altaner, haver, trapper, udvendigt 
træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen. 

 4 .  Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om 
særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat 
sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet. 

Udle jerens  
v edl igeholdelsesp l i
gt  
 
 
 

5 .  Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede 
forsvarligt ved lige. 
Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af 
ruder, vand-/ elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, 
køleskabe, komfurer, og lignende, der er installeret af udlejeren 
eller af en lejer som led i dennes råderet. 
Skader forvoldt som følge af f.eks. fejlagtig brug, hærværk og 
misligholdelse, erstattes af lejer. 

 6 .  Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse 
og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i denne forbindelse. Dog 
skal lejer betale hvis udleverede nøgler mistes eller uoriginale 
nøgler fremstilles. 

 7 .  Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i 
boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 5. 

Anmeldelse a f  
skader  

8 .  Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks 
meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter 
lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den 
manglende anmeldelse. 
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Normal i s tandsætte l
se  v ed f ra f ly tning 
 
 
 
 
 
 
Misl igholdelse 

IV 
 
1 .  
 
 
2.  
 
 
 
 
3.  
4 .  

Ved f ra f ly tning 
 
Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter 
nødvendig hvidtning eller maling af lofter og vægge maling eller 
rengøring efter håndværkere. 
Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men 
udlejeren overtager gradvis denne udgift med 1 % pr. måned 
regnet fra lejemålets begyndelse til lejemålets ophør. Når der er 
gået 100 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget 
udgiften til normalistandsættelsen. 
Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af 
misligholdelse. 
Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er 
forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig 
vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer 
af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til 
boligen. 
Manglende rengøring efter fraflytter er at betragte som 
misligholdelse. Manglende ren- og vedligeholdelse af have er 
betragtet som misligholdelse. 
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Eks traordinær 
rengør ing 

5 .  Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde 
hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette 
også som misligholdelse. 

Undladelse af  
normal i s tandsætte l
se  

6 .  Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, 
som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt 
forsvarligt nyistandsat. 

Syn v ed f raf lytn ing 7 .  Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være 
blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren 
indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. 

Fra f ly tn ingsrapport  8 .  Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det 
fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som 
normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller 
betales af udlejeren. 

 9 .  Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller 
sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til 
stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien 
af rapporten. 

Oplysning om 
i s tandsætte lsesudgi
f ter  

10 .  Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig 
oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens 
andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel 
misligholdelse. 

Endel ig  opgørelse   1 1 .  Udlejeren sender den endelige opgørelse over 
istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse 
med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, 
hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er 
beregnet.  
Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres 
og sammentælles. 

 12 .  I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af 
eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den 
først anslåede istandsættelsesudgift. 

Arbejdets  udføre l se 13 .  Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning. 

I s tandsætte lse  ved 
bytn ing 

14 .  Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved 
øvrige fraflytninger.  

 
 V Særl ig  udv endig v edl igeholdelse 
   
  Haven/terrassen må ikke benyttes som ”pulterrum” samt til 

opbevaring af gamle møbler, affald og lign. 
Græsset skal slås efter behov og fliser renholdes for ukrudt. 
 

 VI  Særl ige regler  for  indv endig  
v edl igeholdelse 
(jvf. III, 1) og (jvf. IV, 1) 
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 VI I  S tandard for  bol igernes  
v edl igeholdelsess tand v ed 
ov ertagelsen 
 

Bol igens  s tandard  
v ed le jemålets  
begyndelse 

1 .  Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og 
vægge nyistandsatte - senest 14 arbejdsdage efter 
overtagelse. 

 2 .  Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun 
være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov 
for det. 

S l id  og ælde 3 .  Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære 
præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den 
pågældende type og alder.  

Farv eva lg 4 .  Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg på vægge. 

E k s e m p e l  p å :  
 
S æ r l i g e  f o r h o l d  i  d e n n e  
a f d e l i n g :  
 

5 .  Savsmuldstapet på vægge er standard og må ikke fjernes, 
ligesom der ikke på opsættes tapet eller lign. ovenpå. 

 
 

Aalborg, den 1. maj 2013 
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