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A Istandsættelse ikke nødvendig 
B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler 
C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler 

Boligens stand, når du overtager den 

Afdelingens beskrivelse af, hvordan lejemålet fremtræder 
 

 Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. 

 Boligen er ikke nyistandsat. 

 Boligen overdrages normalt til lejeren uden istandsættelse. 

 Boligen fremtræder derfor vedligeholdt i et omfang, svarende til det hidtidige forbrug på boligens 

vedligeholdelseskonto. 

 Der kan forefindes huller efter ophæng. 

 Boligen vil herudover kun blive istandsat efter lejerens overtagelse af boligen, hvor der efter 

udlejerens skøn er et ekstraordinært behov for det eller som følge af misligholdelse efter den 

fraflyttende lejer. Istandsættelsesarbejde af denne karakter, afholdes ikke over boligens 

vedligeholdelseskonto. 

 Boligen kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og 

alder. 

 
Afdelingens beskrivelse af tilstanden på træværk, inventar,  
tekniske installationer samt slid og ælde 
 
Gelænder og "tremmer" ved indvendig trappe skal forefindes. 
Boligens træværk, både det malede og lakerede (gulve) kan bære præg af almindeligt slid og ælde, 
hvilket betyder at der kan forekomme overflade ridser og nedslidt maling og lak lag. 

 Malede fodpaneler og gerigter, kan fremstå med hakker og brugsmærker 

 Inventar og tekniske installationer vil fremstå rengjorte og i brugbar stand 

 Kontakter kan være grå eller hvide, og kan bære præg af slid og ælde.    

 Radiatorer kan bære præg af slid og ælde. Der kan være små afskalninger, ridser og hakker i 

malingen. 

 Rør kan være rustfri stål eller malede, og kan bære præg af slid og ælde. Der kan være små 

afskalninger, ridser og hakker i malingen. 

 Rustfri stålrør i bad og toilet, må ikke males. 

 
Afdelingens beskrivelse af, om der er særlige krav til farvevalg på lofter og vægge 
 

 Lyse farver på vægge og lofter 
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A Istandsættelse ikke nødvendig 
B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler 
C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler 

Særlige regler for boligens vedligeholdelse 

Afdelingens krav til fremgangsmåder og materialer, fx vægbehandling, loftbehandling,  
eventuelt individuelt for hvert rum 
 
Glans på maling 
Lofter 5 
Væge 5-10 
Køkkenvæge min.10  
Badeværelse min.25 
Træværk 40 
Radiator og rør 40 
 
Stuer, værelser og entré:  
Vægbehandling 
Vægge i stuer/værelser/entré er ved indflytningen tapetseret med almindelig papirtapet, rutex (savsmuldstapet), 
glasvæv eller malet med vandige malerprodukter med glans i henhold til vedligeholdelseskrav og kan vedligeholdes 
med følgende tapet- og malingtyper:  
 
Almindelige papirtapeter, rutex (savsmuldstapet), glasvæv eller males med en vandig vægmaling minimum glans 5-
10. 
 
Dog må følgende tapet- og malingstype eller vægbeklædninger ikke benyttes: 
 
Der må ikke opsættes stoftapeter, skumtapeter eller strukturtapeter, eller anvendes andre malingstyper end den 
foreskrevne, samt opsættes panelvægbeklædning. 
 
Det er ligeledes ikke tilladt at opsætte tapeter, rutex eller andre tilladte vægbeklædninger udenpå et rutextapet 
(savsmuldstapet). 
 
I eventuelle tvivlstilfælde bør henvendelse ske til varmemesteren inden materialer indkøbes og et arbejde 
igangsættes. 
 
Loftbehandling 
Behandles med en vandig loft- eller vægmaling minimum glans 5. Det er tilladt at foretage en grundbehandling af 
loftet med en primer (et specialprodukt der forhindrer gennemtrængning af urenheder m.v.) som din farvehandler kan 
give råd omkring. 
  
Køkken  
Vægbehandling 
Behandles med en vandig vægmaling minimum glans min.10, uanset om vægge har en tapet-, glasvæv-, puds- eller 

betonoverflade. 
  
Loftbehandling  
Behandles med en vandig loft- eller vægmaling minimum glans 5. Det er tilladt at foretage en grundbehandling af 
loftet med en primer (et specialprodukt der forhindrer gennemtrængning af urenheder m.v.) som din farvehandler kan 
give råd omkring. 
  
Badeværelse  
Vægbehandling  
Behandles efter en godkendt vådrumsbehandling med minimum glans 25 vandig. 
Vådrumsbehandling er en specialbehandling, så det er en god ide at spørge sin farvehandler. 
  
Loftbehandling 
Behandles efter en godkendt vådrumsbehandling med minimum glans 10 vandig. Det er tilladt at foretage en 
grundbehandling af loftet med en primer (et specialprodukt der forhindrer gennemtrængning af urenheder m.v.) som 
din farvehandler kan give råd omkring.  
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A Istandsættelse ikke nødvendig 
B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler 
C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler 

  
 
Træværk 
 
Alt træværk skal males med glans 40 håndværksmæssigt korrekt. 
 
Inventar  
Indbyggede skabe og køkkenelementer(gamle køkkener) kan males, og skal i givet fald udføres håndværksmæssigt 
korrekt. 
 

Gulve 
Slibes og lakeres efter behov. Hvidpigmenteret lak må ikke benyttes.  
 

Fliser 
Det er ikke tilladt at overfladebehandle fliserne, hverken med maling, lak eller lignende. 
 

Rør og radiatorer 
Behandles med en vandig maling til jern i glans 40. 
 

Generelt om samtlige vedligeholdelsesarbejder 
Ved tapetsering af vægge skal tapet opsættes jævnt og uden rynker. Ved tapetsering med rutex (savsmuldstapet) 
skal tapeten opsættes jævnt, uden rynker og synlige samlinger (stødes sammen). Samlinger ved eventuelt bagved 
siddende tapet må ligeledes ikke være synlige. 
 
Der må ikke opsættes tapet ovenpå rutex (savsmuldstapet). 
 
Vægge der er tapetserede med rutex (savsmuldstapet) må kun males i henhold til vedligeholdelsesanvisningen. Det 
samme gælder vægge, der i forvejen er malede eller opsat malbare papirtapeter. 
 
De anførte vedligeholdelseskrav skal følges, og det er således ikke tilladt at afsyre boligens træværk, ludbehandle 
trægulve efter afslibning, anvende strukturmaling eller strukturpuds direkte på pudsede vægge. 
 
Der gøres opmærksom på, at samtlige vedligeholdelsesarbejder skal udføres håndværksmæssigt korrekt med 
anførte materialer/behandlinger, hvilket De i egen interesse bør efterleve, for at undgå at arbejder vil blive betragtet 
som forkert vedligeholdte overflader, og dermed blive krævet repareret af håndværker for Deres regning. 
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A Istandsættelse ikke nødvendig 
B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler 
C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler 

Lofter A B C Bemærkninger 

Farver, der ikke kan dækkes  
med to gange hvid maling 

    X  

Afskalning forårsaget af ikke 

håndværksmæssig korrekt behandling 
    X  

Lofter, som ikke fremtræder hvide     X  

        

        

 

 

Trægulve A B C Bemærkninger 

Lakering uden om tæpper eller møbler     X  

Opkogning af gulvlak     X  

Gennemslidning af laklag     X  

Gennemslidning af laklag på dørtrin     X  

Lakerede trægulve og dørtrin     X Gennemslidning af alt lak ned til råt træ 

Farveforskelle i laklag efter tæppe pga. sol X     
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A Istandsættelse ikke nødvendig 
B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler 
C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler 

Farveafsmitning fra tæppe     X  

Lud og oliebehandlede gulve     X  

Malede gulve     X  

Vinylbelægning     X  

Trægulve belagt med dæklamel/laminat      X  

Ikke håndværksmæssigt korrekt lakering  
(fx ’søer’ eller ’kager’) 

 

    X  

Dybe ridser     X  

Brændemærker     X  

Fugtskader     X  
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A Istandsættelse ikke nødvendig 
B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler 
C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler 

Vægge og overflader A B C Bemærkninger 

Maling af tapetserede vægge X      

Ukorrekt behandling af vægge, hvor der  

er foretaget skimmelsvampforebyggende 

behandling - se tillæg 

    X Tillægget er endnu ikke lavet 

Hessianbeklædte vægge 

(ubehandlede med farveforskelle) 
    X  

Malede hessianbeklædte vægge     X  

Malet savsmuldstapet skal være stødt 

sammen (uden overlapninger) 
X      

Malet glasvæv/glasfilt (uden overlapninger) X      

Strukturmaling på vægge     X  

Maling på ikke tidligere behandlede  

overflader (fx berapning eller blank mur,  

dog ikke på altaner) 

    X  

Tapetserede vinduesbrystninger/lysninger      X  

Tapetserede overvægge i køkken  

(oprindeligt malede) 
  X    

Løst tapet eller vægbeklædning    X X 
Skal vurderes fra gang til gang, da det 
ikke nødvendigvis er misligholdelse  

Tapet i baderum      X 
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A Istandsættelse ikke nødvendig 
B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler 
C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler 

Flisebeklædte vægge og gulve A B C Bemærkninger 

Limrester fra opsatte holdere o. lign.     X  

Opsat udstyr ud over standard,  

fx sæbeholdere 
X      

Borehuller i fliser     X  

Borehuller i fuger i vådrumszonen.     X  

Borehuller i fuger udenfor vådrumszonen X      

Malede fliser eller fuger   X   

Handicap-hjælpemidler  X   
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A Istandsættelse ikke nødvendig 
B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler 
C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler 

Dørflader og skabslåger, malede A B C Bemærkninger 

Mindre skrammer X      

Hjemmemalede (fx ’løbere’ eller ’helligdage’)     X  

Nedslidt, men intakt malinglag X      

Ridser i større omfang     X  

Skader efter klæbemærker  

- herunder farveændring 
    X  

Gennemslidning af malinglag  

grundet almindeligt brug 
X      

Manglende eller skadede dørgreb  

og eller lågegreb 
    X  

Eget malerarbejde, som ikke er  

udført håndværksmæssigt korrekt 
    X  

Rullemalet træværk med glat filtrulle                        X      
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A Istandsættelse ikke nødvendig 
B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler 
C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler 

Dørflader og skabslåger af 
naturtræ, lakeret med klar lak 

A B C Bemærkninger 

Mindre afskalninger X      

Hjemmelakerede  

(fx ’løbere’ eller ’helligdage’) 
    X  

Nedslidt, men intakt laklag X      

Ridser i større omfang     X  

Malede overflader X     

Skader efter klæbemærker  

(herunder farveændring) 
    X  

Gennemslidning af laklag  

grundet almindeligt brug 
X      

Manglende eller skadede dørgreb  

og/eller møbelgreb 
    X  

Eget malerarbejde, som ikke er  

udført håndværksmæssigt korrekt 
    X  
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A Istandsættelse ikke nødvendig 
B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler 
C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler 

Malede fodpaneler,  
karme og indfatninger  

A B C Bemærkninger 

Mindre antal afskalninger  X      

Hjemmemalede (fx ’løbere’ eller ’helligdage’)     X  

Farver, der ikke kan dækkes  

med to gange hvid maling 
    X  

Ridsede efter støvsugning o. lign. X     

Skæremærker efter gulv/tæppepålægning     X  

Slidt, men intakt malinglag X      

Skader efter klæbemærker, 

herunder farveændringer 
    X  

Gennembrydning af malinglag  

grundet almindeligt brug 
X      

Rullemalet træværk med glatfilt X      

        

        

     

     



1

8 

18 
A Istandsættelse ikke nødvendig 
B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler 
C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler 

Fodpaneler, karme og 
indfatninger, lakeret med klar lak   

A B C Bemærkninger 

Hjemmelakerede (’løbere’ eller ’helligdage’)     X  

Ridsede, snavsede efter  

støvsugning o. lign. 
X     

Slidt, men intakt malinglag X      

Skader efter klæbemærker,  

herunder farveændringer 
    X  

Gennembrydning af laklag  

pga. almindeligt brug 
X      

Skæremærker efter gulv/tæppepålægning     X  

Gennembrydning af alle laklag     X  

Skrammer på fodpaneler fra støvsugning  X      

 

 

Skabe, indvendig A B C Bemærkninger 

Ridsede overflader på skabsbunde, døre  
eller skabssider, der skyldes forkert brug 

    X  

Gennemslidning af malinglag mv.  

på skabsbunde, døre eller skabssider,  

der skyldes almindeligt brug 

X      
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A Istandsættelse ikke nødvendig 
B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler 
C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler 

Skabssider A B C Bemærkninger 

Hjemmelakerede/hjemmemalede  
(’løbere’ eller ’helligdage’) 

    X  

Mindre afskalninger/skrammer X      

Slidt, men intakt laklag/malinglag X      

Tapetseret overflade     X  

Skader efter klæbemærker  

(herunder farveændring) 
    X  

Gennembrydning af laklag/malinglag  

grundet almindeligt brug 
X      

Sømhuller eller skruehuller     X 
Tillades i forbindelse med belysnings-
armaturer under overskabe i køkken. 

Ridser i større omfang     X  

Rullemalet træværk med glatfilt X      

 

Køkkenbordplader og vægplader, 
plastbelægning 

A B C Bemærkninger 

Matslidt overflade X      

Brune eller mørke ringe efter  

varme genstande (fx gryder) 
    X  

Mindre skæremærker i belægningen X      
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A Istandsættelse ikke nødvendig 
B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler 
C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler 

Dybe skæremærker i belægningen     X  

Huller i belægningen     X  

Dybere skæremærker i kantliste     X  

Skader af større omfang i kantliste     X  

Brandmærker i kantlister 

(fx fra cigaretgløder) 
    X  

Misligholdelse af køkkenbordplade fx 

vandskade (undtagen ved rørgennemføring) 
    X  

Malede bordplader     X  

        

 

El-komfurer A B C Bemærkninger 

Mindre skader i udvendig overflade  X      

Mindre skader i indvendig overflade  X      

Fastbrændt misfarvning af emalje  

ved normalt brug 
X      

Fastbrændte mærker i selvrensende  

ovnbund ved normalt brug 
X      

Skader på bageplader, riste eller bradepande  

(fx som følge af mangelfuld renholdelse) 
    X  
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A Istandsættelse ikke nødvendig 
B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler 
C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler 

Manglende inventar  

(bageplader, riste eller bradepande) 
    X  

Manglende eller mangelfuld 

rengøring på alle flader 
    X  

Rust på massefladerne     X  

        

Terrazzo- og flisegulve A B C Bemærkninger 

Omfattende kalkbelægninger      X  

Rensning pga. utilstrækkelig renholdelse     X  

Ru overflade (fx efter afrensning med syre)     X  

Manglende eller beskadigede fuger  

(fx efter afrensning med syre) 
    X  

Malede gulve     X  

Misfarvning af fliser (fx fra møbler m.m.) X      
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A Istandsættelse ikke nødvendig 
B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler 
C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler 

Håndvask, wc-kumme og cisterne A B C Bemærkninger 

Beskadiget overflade pga. manglende  
renholdelse herunder misfarvning 

    X  

Beskadiget overflade  

fx pga. syrepåvirkning eller lignende 
    X  

Skade i overflade pga. misbrug     X  

Farvet sanitetsporcelæn  X      

Krakeleret overflade   X    

Skader, der skyldes manglende  

rapportering til ejendomskontoret, fx  

en dryppende vandhane eller løse fliser 

    X  

Mærker på vinduesglas efter klæbemærker     X  

        

 

 

Koldt- og varmtvandshaner, 
blandingsbatterier og bruser 

A B C Bemærkninger 

Skader, der skyldes fejlagtig vedligeholdelse.       X Omfattende kalkbelægning  

Skader, der skyldes mangelfuld rapportering 

til ejendomskontoret eller misligholdelse,  

fx en vandhane der drypper/er utæt 

    X  

Uautoriseret indgreb i elinstallationer     X  
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A Istandsættelse ikke nødvendig 
B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler 
C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler 

Elinstallationer A B C Bemærkninger 

Uautoriserede indgreb i elinstallationer     X  

Beskadigede, herunder overmalede 

 kontakter, dæksler eller kupler 
    X  

Uautoriserede elinstallationer  

(fx skjult bag loft- eller vægbeklædning) 
    X   

Manglende eller defekt ringeklokke    X  

Bemalede udtag eller kontakter   X  

        

        

 

 

Nøgler og låse A B C Bemærkninger 

Afleveres med registret antal nøgler, 
låsecylinder  
skal ikke omlægges eller udskiftes 

  X   Afleveres med 3 styk nøgler  

Låsecylinder med tilhørende nøgler 

udenfor låsesystem 
X     

Accepters kun i sammenhæng med 
skuret. 

Mangler at aflevere nøgler     X  
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A Istandsættelse ikke nødvendig 
B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler 
C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler 

Radiatorer og varmemålere A B C Bemærkninger 

Fastsiddende radiatorventiler   X    

Skader som følge af ukorrekt brug     X  

Skader og følgeskader, der skyldes 

mangelfuld rapportering til ejendomskontoret  
    X  

Farver, der ikke kan dækkes  

med to gange hvid maling 
    X  
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A Istandsættelse ikke nødvendig 
B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler 
C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler 

Særlige regler for udendørs vedligeholdelse 

Afdelingens krav til den udendørs vedligeholdelse, hvis det er aktuelt, fx rengøring af altaner 
 

 Haver og terrasser skal holdes i pæn og ordentlig stand. Haver der henligger uden indretning, vil blive 
planeret og tilsået med græs af boligafdelingen for lejerens regning.  

 Hækkene skal holdes i en max. højde på 180 cm og en max. bredde på 75 cm i henhold til 
hegnsloven og skal holdes og klippes på alle sider af lejeren. Hække skal være klippet senest 15. 
august hvert år. Hækkene må ikke fjernes. 

 Hegn må ikke opsættes uden der foreligger en skriftlig aftale med den berørte nabo.  

 Buske og træer skal klippes eller beskæres, så de ikke er til gene for naboer og adgangsveje. 

 Haver må ikke anvendes som oplagringsplads for eks. affald eller kasserede møbler. Græsplæner i 
haver skal holdes som almindelig haveplæne, altså skal græsset slås med jævne mellemrum. 

 Ukrudt skal fjernes og holdes løbende nede. Havernes beplantning og fliser beboeren selv har 
plantet/lagt må gerne medtages ved fraflytning.  

 Ved fraflytning skal altaner og repos'er være rengjort. 

 En gang hver sommer afvaskes hegnet omkring haven, så det fremstår hvidt. 

 Der males hegn og skure ca. hvert 3. år eller efter behov. 
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A Istandsættelse ikke nødvendig 
B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler 
C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler 

Råderet uden for boligen 

 

 

Hegn: 
Beboer har vedligeholdelsespligt 

A B C Bemærkninger 

Træværk: fremstår med anden farve end 

hvid 
   X  

Træværk: Afskalning som er forårsaget af 

ikke håndværksmæssig korrekt behandling. 
   X  

Træværk: Mindre skrammer fra almindeligt 
brug 

 

X    

Træværk: Slidt men intakt malingslag X    

Algebelægning på træværk   X  

Misfarvet træværk grundet ophobning af 
skidt 

 

  X  

 
 

 Lejer skal selv forestå løbende vedligehold, renhold og maling af hegnet jf. Almenboliglovens §24, stk. 
4. Hegnet skal afvaskes en gang årligt, dernæst skal det males hvert tredje år. Maling kan rekvireres 
på ejendomskontoret.  

 Manglende vedligeholdelse af hegnet vil blive anset som værende mislighold af det lejede. Mislighold 
betales over huslejen. 

 • Det er tilladt at lægge fliser i haverne. 

 • Det er også tilladt at lægge træterrasser i haverne. 

 


