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4  –  Råderetten

og muligheder for at forandre boligerne synes 

-
hed for det. Om det er små justeringer eller store 

Råderetten giver nu lejeren i en almen bolig:

Større frihed til at bestemme over egen bolig

Om råderet
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6  –  Råderetten

Ret til forbedringer
Lejeren har fået ret til at udføre enhver form for for-

-
-

-

være omfattende arbejder som at indsætte et helt 

Arbejder inde i boligen
Forbedringsarbejder forøger det lejedes værdi 
og  giver ret til godtgørelse ved fraflytning. Der 

Forandringsarbejder
-

-

-

-
-

ring. 

Forbedrings- og forandringsarbejderne
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Hårde hvidevarer

-

Forandringer aftales individuelt

disse arbejder aftales individuelt imellem lejeren og 

-
sætte retningslinjer for aftaler om forandringer i den 

Skillevægge 
-

-

-

vil udgiften indgå i den samlede udgift og vil dermed 
også give ret til godtgørelse.

-

ved fraflytning.



8  –  Råderetten

Arbejder uden for boligen

gennemføres forbedrings- og forandringsarbejder 

alle de andre lejere i afdelingen.

-
-

bejder afdelingsmødet har besluttet som forbed-
ringsarbejder og som forandringsarbejder. Det er 

-

lejere ved indflytning. 

-

-
den for lovens rammer. 

-

-
tionen om sådanne arbejder.





10  –  Råderetten

Anmeldelse af arbejderne
-

med arbejdet. Det samme gælder de udvendige 

over tilladte forbedrings- og forandringsarbejder.

-

Skriftlig anmeldelse
-

Byggetilladelse fra kommunen

-

ansøgningen betales af lejeren.



Råderetten  –  11

Vedligeholdelse af 
 råderets arbejder

-

-
fælde indgå en aftale om selv at vedligeholde visse 

Vedligeholdelsesreglementet
-



12  –  Råderetten

Godtgørelse

-
betales af boligorganisationen ved lejerens fraflytning. 

-

 

Beregning og afskrivning

der svarer til forbedringens forventede holdbarhed. 

imellem lejer og boligorganisation under hensyn til 

-
ren gennemføre nye forbedringer under råderetten 

nævnte grænser.

Reduktion og begrænsninger i godtgørelsen

-
ningsdele mv.
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Arbejder uden moms

Særligt energiforbrugende arbejder

Eksempel på beregning af godtgørelse

Forbedring af et badeværelse

Reduktion

Særligt energiforbrugende installationer   

Godtgørelse i alt  50.500 kr.



14  –  Råderetten

Eksempel på nedskrivning af godtgørelse

Ved fraflytning 6 år efter arbejdet er udført og 
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Ny lejer betaler godtgørelsen

 eller via en lejeforhøjelse. Lejeforhøjelsen svarer til 

-

 lejeforhøjelsen.

Eksempel på beregning for ny lejer

lejeforhøjelse.



16  –  Råderetten
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Alternative muligheder

Installationsretten
Ud over råderetten har lejeren ret til at lave sædvan-

-

-

som er forårsaget af installationen. 

Kollektive forbedringer og kollektiv råderet

-
-
-

-

-

at gennemføre bestemte forbedringer efter den en-



18  –  Råderetten

-

forbedringen eller i stedet må vælge imellem et antal 

om året.

Finansiering og lejeforhøjelse

-

-
-

-
-
-
-

-

lejeforhøjelsen.

fastsætte lejeforhøjelsen under sædvanlig hensyn til 

Boligorganisationen godkender



-

leje ledige boliger ud fremover.

 behandle alle råderetssager – både forbedrings- og 
 forandringsarbejder inde i boligen og de beslutnin-

-



20  –  Råderetten

og forandringer

-

Om arbejdet er en forbedring eller en forandring 

Forbedringer

Energi- og ressourcebesparende arbejder

Tekniske installationer 
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Køkken

Bad

Øvrige rum

Uden for boligen



22  –  Råderetten

Forandringer

Inde i boligen

   

Uden for boligen
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Loven

-
gørelse om lov af almene boliger m.v.

BL – Danmarks Almene Boliger



Telefon: : :


