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Råderet  

af 31. maj 2007  
 
 

 
Beboerne i Torbenhuse har vedtaget nærværende 
råderetsreglement, der omhandler lejerens ret til  ændringer i 
det lejede. Det skal ses som en hjælp til de af vore beboere, 
der måtte ønske deres lejlighed tilpasset deres personlige 
behov. 
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Råderetten indeholder, hvad beboerne har bestemt ud fra lov 
om leje af almene boliger med tilhørende bekendtgørelser og 
indeholder praktiske anvisninger. 
Lovgivningsmagten ændrer med mellemrum grundlæggende 
betingelser for beboernes råderet, og det er den enkelte lejers 
eget ansvar at sikre sig sine rettigheder ved at holde sig a 
jour med gældende lovgivning. Skulle råderetsreglementet 
kunne konflikte med eksisterende lovgivning, er det 

 



lovgivningen, der tæller. 
Hjælp vedrørende råderetsspørgsmål, uddybende forklaringer og 
anvisninger, kan fås hos inspektør og administration. Og mon 
ikke der skulle være nogle informative pjecer på 
ejendomskontoret? 
 
Det er en god idé at læse reglementet igennem eller i hvert 
fald skimme det, så man får en idé om mulighederne og 
forståelse for reglementets opbygning. Siden kan man så vende 
tilbage. 
Ved ønske om ændring bør man allerede ved planlægningen 
tage højde for bestemmelserne i »Generelle Krav« og desuden 
checke efter, om der i »Specifikke Krav« skulle være anført 
noget om den eller de ting, man har i tankerne. Der gives i 
disse afsnit desuden diverse oplysninger. 
 

Særligt bør man overveje, om man vil udnytte reglerne om 
»forbedringer«, så ændringen skal forblive i det lejede og 
eventuelt medføre huslejeforhøjelse, eller om man vil bruge 
reglerne om »andre arbejder«, så man kan tage tingen med 
sig, når man flytter. 
Det er en rigtig god idé også at indhente råd hos 
ejendomsmesteren. 

Når det ønskes af beboerne kan råderetten i Torbenhuse 
ændres i den udstrækning, lovgivningen vil være overholdt. 
Reglementet kan betragtes som et tillæg til lejekontrakten og 
bør opbevares. 
Råderet i Torbenhuse er godkendt af RKE. 
 



 

Forbedringsarbejder 
  
Efter loven får lejeren ret til at udføre forbedringer og mulighed 
for godtgørelse ved fraflytning. 
Forbedringerne, der udføres i henhold til reglerne i dette afsnit, 
skal ikke retableres ved fraflytning. 
Men medfører arbejderne særlige vedligeholdelsesudgifter for 
afdelingen, forhøjes den pågældendes husleje. 
 
I den p. t. gældende bekendtgørelse nr. 627 af 23/06/2005 
om drift af almene boliger m. v. præciseres retten til 
forbedringer således: 

§ 82. Lejeren har ret til at udføre forbedringer af boligen og 
ved fraflytning få økonomisk godtgørelse for de afholdte 
udgifter. Retten omfatter ikke hårde hvidevarer.  
 
Eksempler på, hvad der ofte kan karakteriseres som 
forbedringer: 
· Vandbesparende køkken-/håndvaske-/brusebatteri. 
Vandbesparende toilet. 
· Energibesparende foranstaltninger som forsatsvinduer, termo-
statventiler, elektronisk varmestyring og indvendig efterisolering. 
· Tidssvarende køkken. Nyt køkkenbord, måske højere. Nye 
skabselementer. Ny køkkenvask og køkkenbatteri. Ny rørføring 
og afløbsinstallation. Nye fliser. 
· Tidssvarende badeværelse. Nyt badekar eller brusekabine. Ny 
håndvask. Nyt håndvaskebatteri og bruse-/badekarsbatteri. 
Vaskemaskine.  



· Nye lampeudtag, belysningsarmaturer og stikkontakter. Elin-
stallation 380 V. 
Listen er ikke udtømmende. 
 
Bemærk, at i Torbenhuse har vi i vid udstrækning efterisoleret, 
hvor det har været hensigtsmæssigt og muligt, desuden har vi 
ter- 
 

mostatventiler og termoruder. Ejendommen har moderne vand-
besparende toiletter og man vil ved udskiftning af f.eks. blan-
dingsbatterier være opmærksom på mulige rentable 
vandbesparelsestiltag. Vi har nylig fået nyt tostrenget 
varmesystem, der inkluderer radiatorer i både badeværelse og 
køkken. 
 
Reglerne for delvis godtgørelse ved fraflytning findes i 
bekendtgørelsen. Beregningsgrundlaget vil blive reduceret med 
værdien af eksisterende installationer og bygningsdele, og 
godtgørelsen afskrives over 10 - 20 år. 
 
 

Arbejder udenfor boligen 
 

Bekendtgørelsen giver afdelingsmødet ret til at beslutte, hvorvidt 
der skal gives ret til ændringer i det lejede udenfor selve 
boligen: 
 
Opsætning af en af ejendommen godkendt glasinddækning til-
lades, hvor det er lovligt ifølge brandmyndighederne. Glasind-



dækningen vil tilhøre ejendommen, som sørger for vedligehol-
delse, og der skal ikke retableres.   
Herudover gives der uden for boligen ingen råderet.  
 
Ejendommen ser yderst positivt på vore glasinddækninger. På 
helt favorable vilkår vil ejendommen sørge for finansieringen. 
Ved fraflytning overtages et eventuelt restbeløb beregnet fra 
fraflytningstidspunktet af den ny lejer. Kontakt 
ejendomsmesteren. 

 
 

Andre arbejder 
 

Med »andre arbejder« menes her ændringer i boligen, som ik-
ke karakteriseres som forbedringer i lovens forstand, og som 
ikke udføres efter lovreglerne om forbedringsarbejder. 
 
Helt specifikt påpeges det i betænkningen, at man - uden 
mulighed for forbedringsgodtgørelse - har ret til at flytte og 
fjerne ikke-bærende skillevægge og at opsætte skillevægge i 
sædvanligt omfang. Der kræves ikke retablering, men bemærk, 
at noget sådant skal have kommunal godkendelse, da antallet 
af rum i boligen ændres, og at byggereglementet skal strengt 
overholdes! 
Øvrige ændringer i nærværende afsnit skal som hovedregel 
retableres ved fraflytning, og ejendommen betinger sig et 
rimeligt kontant depositum som sikkerhed for retableringen. 
 
 



Den enkelte ændring skal dog ikke retableres, hvor det fremgår 
specifikt af reglementet, og der skal ikke retableres, hvor ad-
ministrationen med accept af afdelingsbestyrelsen beslutter det. 
 
At retablere er at føre det ændrede tilbage til tingenes 
oprindelige tilstand før ændringen. Om det ønskes, kan der 
muligvis gives tilladelse til, at næste lejer overtager ændringen. 
I øvrigt kan ændringen i enkelte tilfælde måske accepteres som 
blivende. Så kontakt ejendomskontoret, før du retablerer! 
 
Efter loven får lejeren ret til, hvis  el- og afløbskapacitet er 
tilstrækkelig, at foretage sædvanlige installationer. 
 
Under ganske omfattende betingelse får lejeren  desuden ret til 
at opsætte radio-/ fjernsynsantenne. 
Der gives altså ret til at foretage sædvanlige installationer. 
Udtrykket »sædvanlige installationer« kan indebære et fortolk-
ningsproblem, men her gives eksempler: 
Belysningsarmaturer, lampeudtag, elafbrydere og stikkontakter, 
lysdæmpere, flere radio-/TV-udtag, flere telefonstik, termostat-
ventiler, elektronisk varmestyringsanlæg, termostatiske blan-
dingsbatterier, brusekabine eller badekar, gas- el. elkomfur, 
emhætte, køleskab,  opvaskemaskine, vaskemaskine, 
tørretumbler. 
Listen er ikke udtømmende. 
 
Bemærk, at en ting kan figurere i dette kapitel på trods af, at 
den også figurerer i afsnittet »Forbedringsarbejder« eller 
omfattes af reglerne. Det skyldes følgende, som man bør have 
helt klart for sig: 



Ved at udnytte reglerne, der er nævnt under »Forbedringsarbej-
der«, skal tingen blive i lejemålet, og du får en huslejeforhøjel-
se. Hvis du derimod installerer efter reglerne om »Andre Ar-
bejder«, kan du tage tingen med dig, såfremt du flytter. 
 
Der gives ret til opsætning af antenne ved overholdelse af lo-
vens bestemmelser og under opfyldelse af de 
lovmedholdelige krav, ejendommen måtte betinge sig. 
 
I Torbenhuse har man tilsluttet sig hybridnettet for at kunne til-
byde lejerne en rimelig stor programflade samt ikke mindst af 
æstetiske grunde. Det vil næppe kunne undgås, at en 
opsætning af antenne vil skæmme ejendommen, men 
opmærksomheden henledes specielt på, at modtageforholdene i 
bebyggelsen kan gøre det nødvendigt at anvise en placering af 
evt. antenne/parabol fjernt fra egen bolig. 
Se endvidere under »Specifikke Krav«. 
 

Udover antenne og sædvanlige installationer, bestemmes det 
af beboerne, at der gives ret til: ændring af gulvbelægning i 
bad,  køkken og entré, ændring af vægbeklædning i køkken 
og bad, herunder korrekt udført overmaling af fliser, ned-
tagning af fast skab i værelse, flytning af køkkenskabe, ned-
tagning eller flytning af radiator. 
 
Husk på, at generelle og specifikke krav skal overholdes: 
 
 

Generelle krav 
 



Ingen ændring må foretages i det lejede uden ansøgning eller 
anmeldelse, og lejeren bør afvente svar. 
  
Alt skal udføres håndværksmæssigt korrekt i overensstemmelse 
med bygningsreglement og øvrig lovgivning. 
Autoriseret håndværker skal benyttes, hvor det er påkrævet. 
Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og må ikke 
ændre lejlighedens karakter som almen bolig eller dens 
eventuelle karakter som bolig, der er velegnet for ældre og 
personer med handicap. 
 
De generelle og  specifikke krav, som fremgår af reglementet, 
inklusive reglerne om ansøgning eller anmeldelse skal 
overholdes. 
 
Lovmedholdelige indvendinger, påbud, anvisninger osv. fra  ad-
ministrationen i anledning af ansøgning eller anmeldelse skal 
ligeledes overholdes. Endelig, for din egen skyld: Gem diverse 
dokumentation såsom tilladelser, garantibeviser, kvitteringer o. l. 
 

 

Specifikke krav 
 

I dette afsnit stilles der bestemte krav til den ændring, du har 
mulighed for: 
 
Termostatblandingsbatterier. Enkelte fabrikater kan ikke klare 
tryktabet i ejendommens rørinstallation. Det skal det kunne, tal 
med din VVS-installatør. Et råd: Før opsætning, tal med ejen-



domsmesteren om evt. mulighed for at lade ejendommen 
bekoste monteringen af vandbesparende arbejder. 

VVS-installationer generelt. Skal udføres af autoriserede 
håndværkere. 

Vaskemaskine/Opvaskemaskine. Tilslutning må kun ske til 
koldtvandsledningen. Installationen skal have monteret en 
vandbegrænser. Maskinen skal stå på spildbakke. 

Emhætte. Der kan kun monteres emhætte med kulfilter, da 
ejendommen har en naturlig ventilation, der udelukker tilslutning 
til aftrækskanalen. Tilslutning til ejendommens aftrækskanaler er 
altså ikke er tilladt jvf. Bygningsreglementet, som foreskriver, at 
boligens ventilationskanaler ikke må lukkes. 

Skillevægge, fjernelse, flytning, opsætning. Vær opmærksom 
på bærende og stabiliserende konstruktioner. 
Bygningsreglementet skal overholdes og der kræves kommunal 
godkendelse. 

Fliser, gulvklinker, stiftmosaik. Ved opsætning af fliser eller 
lægning af gulvklinker skal der deponeres 1 kvadratmeter af 
den anvendte type. Der må kun bruges lyse farver. Ved 
stiftmosaik skal helhedsindtrykket være lyst. Se også afsnittet 
“Vægbeklædning i køkken og bad”. 

Tekniske installationer, herunder elinstallationer generelt. Ny 
installation og forandring af eksisterende må kun udføres af 
autoriserede håndværkere, bortset fra ved udskiftning af 
afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, som du selv må 
foretage, hvis du har kendskab til det. Stærkstrømsreglementet 
skal overholdes. 



Køle-/fryseskab, el-/gaskomfur. Ejendommens installation er i 
almindelighed ikke forberedt for disse installationer, og du skal 
kontakte ejendomsmesteren samt være opmærksom på stærk-
strømsreglementets krav om ekstra beskyttelse med 
jordforbindelse eller HPFI-relæ. 

Glasinddækning på altan. Kun den af ejendommen godkendte 
type. Kun hvor, det er lovligt er muligt. Se desuden afsnittet 
»Arbejder uden for Boligen«. 

Radio-/TV-antenne, parabol. Må kun opsættes efter 
anmeldelse. Eventuelle forskrifter og lovmedholdelige påbud i 
tilladelsen skal nøje efterkommes. 
Må ikke være til ulempe for ejendommen og dens beboere. 
Må kun opsættes, hvis et ønsket program ikke forefindes i Tor-
benhuses fælles TV-forsyning. 
Må kun opsættes ganske bestemte steder, som anvises. 
Må ikke forstyrre ejendommens signalforsyning. 
Der kan blive tale om nødvendig lang ledningsføring, og det 
anføres, at alle udgifter vedr. opsætning osv. betales af lejeren. 
Ligeledes betales af lejeren eventuelle skader, nødvendige 
forsikringer og retableringsudgifter ved nedtagning eller 
fraflytning. 
 
 

Der forlanges forsvarlig vedligeholdelse, som lejeren står for, 
også økonomisk, og der forlanges erlagt et tilstrækkelig stort 
kontant beløb som sikkerhed for retableringen. 
Der forlanges forsikringspolice forelagt, som dækker lejerens er-
statningsansvar for skader, der forvoldes af anlægget, og i an-
søgningen, der indsendes til administrationen skal programmet 



eller de programmer, man ønsker antennen indstillet til, an-
gives.  
Det er hensigtsmæssigt at medtage tegninger, beskrivelse, ma-
terialevalg og typegodkendelse i ansøgningen. 
Ønsker flere lejere at etablere en fælles antenne, skal yderlige 
særlige regler iagttages, således påbud om dannelse af en 
forening med bestemte forskrifter og tegning af 
ansvarsforsikring såvel som kaskoforsikring. 
Der skal erlægges et tilstrækkeligt stort kontant depositum til 
sikkerhed for boligorganisationens/ejendommens krav. 
De nærmere regler findes i lovens § 36 og eventuelle yderli-
gere betingelser vil fremgå af den aktuelle tilladelse. 
Ligeledes vil depositummets størrelse fremgå af tilladelsen. 
Ved væsentlig tilsidesættelse af de pligter, der angives, kan 
anlægget kræves nedtaget. 
Se endvidere afsnittet »Andre Arbejder«. 

Køkkenskabe. Nævnes i afsnittet »Andre Arbejder«, vedrører 
ikke forbedringer. De må  flyttes,  men kun hvis antallet 
forbliver ens. Skal ikke retableres. 

Fast skab i værelse. Må nedtages. Skal ikke retableres. 
Vedrører ikke skab i entré. 

Nedtagning eller flytning af radiator. Nævnes i afsnittet »Andre 
Arbejder«, vedrører ikke forbedringer. Skal retableres. 

Vægbeklædning i køkken og bad. Nævnes i afsnittet »Andre 
arbejder«, vedrører ikke forbedringer.  Tillades i form af fliser, 
men kun hvor der i forvejen var fliser. Ved overmalilng af 
eksisterende fliser må kun benyttes dertil egnet maling f.eks. 
Exolit V40 halvblank, og nærmere  instrukser om afrensning, 
spartling, slibning osv. skal nøje følges. Kun lyse farver må 



anvendes. Se også »Fliser, gulvklinker, stiftmosaik«. Skal ikke 
retableres. 

Gulvbelægning i køkken og entré. Nævnes i afsnittet »Andre 
Arbejder«. Skal retableres. 

Gulvbelægning i bad. Nævnes i afsnittet »Andre Arbejder«, 
vedrører ikke forbedringer. Der må kun anvendes lyse 
gulvfliser/- klinker eller stiftmosaik med et lyst helhedsindtryk. 
Skal ikke retableres. 
 
 
 
 

Ekstra radio-og TV-udtag. Afdelingens anlæg er serieforbundet. 
Antennefirma skal benyttes.  Må ikke forstyrre. Skal ikke 
retableres. Det tilrådes, at kontakte ejendomsmesteren. 
 
Ekstra eller nye telefonstik og stikkontakter. Skal ikke retable-
res. 
 
 

Anmeldelse 
  
Ved anmeldelse af forbedringer. Du indsender en skriftlig an-
meldelse til KAB, som nu har mulighed for at gøre indsigelse 
eller give nærmere anvisninger på boligorganisation RKE’s 
vegne. 
Vedlæg venligst, hvad du kan fremskaffe af eventuelle 
tegninger, materialebeskrivelser, muligvis farveprøver og 
eventuelle nødvendige myndighedsgodkendelser. Jo mere des 



bedre for en hurtig behandling af sagen, især selvfølgelig ved 
de større sager. 
Men fortvivl ikke, har du ikke helt fundet ud af, hvad der er 
nødvendigt, skal du såmænd nok få besked. 
Er du ikke blevet meddelt et skriftligt begrundet afslag inden 8 
uger efter administrationens modtagelse af din  anmeldelse kan 
du påbegynde arbejdet. Ved beregningen af fristen ses dog 
bort fra juli måned. 

 
Ved anmeldelse efter reglerne om andre arbejder. Alt skal 
anmeldes. Vedlæg evt. materiale og snak måske først med e-
jendomsmesteren. 
Du vil normalt få en skriftlig tilladelse inden 14 dage med even-
tuelle vilkår. Vilkår, betingelser, givet her i reglementet, kan 
under alle omstændigheder betragtes som skriftlig givet på for-
hånd. 

 
 
_ 
 

Vedtaget énstemmigt på afdelingsmødet den 18. maj, 2006. 


