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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 forbedring.
Hvis der ikke er tale om forbedringsarbejder (boligændringer), kan der stilles krav om retable-
ring 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 afde-
lingsbestyrelse, 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 terrasseoverdækning

Bemærkninger:
Kontakt ejendomskontoret herom. 
Tekniske anvisninger skal følges.  
Tegningsmateriale udleveres efter kommunal godkendelse. 
Vedligeholdelse sker på lejers bekostning af lejer. (Se vedligeholdelsesreglementet).

 Skure

Bemærkninger:
Med udgangspunkt i BR10 kapitel 2.2.7 må der opføres ét skur/småbygning på op til 
10 m² med et udhæng på maks. 30 cm.

Skuret skal være af træ eller træ-lignende materiale. 
Højden nærmest hæk må være som hækkens/plankeværkets, dog maks. 1,80 m.
Farven skal være en jordfarve, evt. ren imprægnering.   
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Ved placering mod hæk skal der tages højde for at man kan komme ind og 
klippe/passe samme.

Tagvand skal holdes inde på egen grund.

Vedligeholdelse sker på lejers bekostning af lejer.

Citat fra BR10: ”Opførelse af sådanne byggearbejder skal meddeles til Bygnings- og 
Boligregistret (BBR)”     
 

2. Boligændringer der ikke kræver retablering ved fraflytning:

Opsætning af markise i stof

Bemærkninger:
Markisen skal vedligeholdes af den til enhver tid boende lejer. 
Markisen skal være intakt ved fraflytning. 
Anvisning på fastgørelse skal følges. Kontakt ejendomskontoret herom.

3. Arbejder udenfor boligen der ikke er forbedringer.
Her kræves retablering ved fraflytning:

Ingen


