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Råderet udenfor boligen

Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - 
Nr. 627 i § 80 til og med § 93.

Råderet udenfor boligen, giver kun ret til godtgørelse, hvis der er tale om en forbed-
ring.
Hvis der ikke er tale om forbedringsarbejder (boligændringer), kan der stilles krav 
om retablering ved fraflytning. Der skal i så fald altid betales et depositum. Deposita 
skal altid betales kontant.

I det følgende kan du læse om, hvilke muligheder der er for at forbedre og ændre din 
bolig udenfor boligen. 

Hvis du har forslag om tilføjelser til listen over tilladte boligændringer, så kontakt 
din afdelingsbestyrelse, som kan medtage dine forslag næste gang, råderetskataloget 
skal revideres. Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte KAB. 

1. Forbedringsarbejder udenfor boligen:
Opsætning af udestue eller terrasseoverdækning i rækkehuse og enfamiliehuse.

Bemærkninger:
Tekniske anvisninger skal følges. Tegningsmateriale udleveres efter kommunal godkendelse.
Kontakt din ejendomsmester eller forvaltningsgruppe herom. Vedligeholdelse: (se vedligehol-
delsesregler). Farven på vinduer og døre på lukket udestue skal være enten grå (RAL 7042) 
eller hvid.

2. Boligændringer der ikke kræver retablering ved fraflytning:
Filte murstensydermure inde i udestue.
Opsætning af hegn
Træterrasse

       Opsætning af redskabsskur
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Bemærkning:
Det er tilladt at filte (tyndt pudslag) eller male murstensydermuren inde i udestuen. Arbejdet 
skal udføres håndværksmæssigt korrekt og i henhold til gældende fagbeskrivelser.

Den udvendige råderet udvides med retten til at opsætte hegn i forlængelse af lukket 
terrasse/udestue (følgende beskrivelse skal overholdes) dog max. 5,0 m udført som 1 
på 2 beklædning af 20 x 100 mm trykimprægnerede brædder opsat på 80 x 80 mm 
trykimprægnerede stolper nedgravet 90 cm i jorden. Vedligeholdelsen påhviler beboeren 
hvad angår overfladebehandling med træbeskyttelse.(farve-RAL 7042)
Ved fraflytning overtager ny lejer vedligeholdelsen.

Som følge af fællesskabets forpligtelser til udskiftning og fornyelser pålignes den en-
kelte beboer et varigt vedligeholdelsesbeløb på 50 kr. pr. måned på hegn og træter-
rasser og skure opført efter råderetsreglementet og 150 kr. på pergolaer og overdæk-
kede terrasser og udestuer.

Ved etablering af ovennævnte skal tilladelse gives af KAB.

Denne boligændring er uden retablering ved fraflytning.

Ved opsætning af en terrasse forpligter man sig selv til at vedligeholde denne.

Den udvendige råderet udvides med retten til at etablere træterrasser (følgende 
beskrivelse skal overholdes). 

Træterrasser må have en størrelse på ca. 4,8 m bredde, længde målt fra mur må max. 
være 5,0 m. Hvis der er lukket terrasse, må bredden være ca. 4,8 m og længde målt 
fra udestue må være max. 5,0 m. Vedligeholdelse påhviler beboeren, hvad angår 
overfladebehandling med træbeskyttelse.
Højden på terrassen må max. være 21 cm målt fra underkant af nederste mursten til 
overkant af terrassebrædder.
Terrassen rottesikres på 3 sider med etanit i en dybde på 45 cm. 
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Materialebeskrivelse: 2 x 4” strøer K33 udlagt pr. ca. 80 cm opklodset på 30 x 30 fliser 
med tagpap imellem pr. ca. 90 cm. Gulv 28-32 x 118 terrassebrædder i K33 eller 
lærketræ/compositbrædder.
Vedligeholdelsen påhviler beboeren hvad angår overfladebehandling med træbeskyttelse.

Ved fraflytning overtager ny lejer vedligeholdelsen.

Ved etablering af ovennævnte skal tilladelse gives af KAB.

Denne boligændring er uden retablering ved fraflytning.

Den udvendige råderet udvides med retten til at etablere redskabsskur i baghaven.

Ved etablering af redskabsskur, skal tegninger samt beskrivelse følges.
Tegninger og beskrivelse kan rekvireres hos afdelingsbestyrelsen eller på ejen-
domskontoret.
Vedligeholdelsen påhviler beboeren hvad angår overfladebehandling med træbeskyt-
telse.(farve-RAL 7042)

Ved fraflytning overtager ny lejer vedligeholdelsen.

Skuret rottesikres på alle 4 sider med etanit i en dybde på 45 cm, eller med fliser min. 
5 cm tykkelse i hele skurets areal. 

Ved etablering af ovennævnte skal tilladelse gives af KAB.

Denne boligændring er uden retablering ved fraflytning.
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3. Arbejder udenfor boligen der ikke er forbedringer.
Her kræves retablering ved fraflytning:
Opsætning af markise i stof.

Bemærkninger:
Markisen skal vedligeholdes af den til enhver tid boende lejer. Markisen skal være intakt i bo-
perioden. Anvisning på fastgørelse skal følges. Kontakt din ejendomsmester herom.


