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Når du skal flytte 

BOLIGFORENINGEN VIBO 

NÅR DU FLYTTER 
Afhængig af om man fraflytter en bolig eller flytter ind i 

en bolig, indtager man forskellige roller. Som fraflytter 

ønsker man selvfølgelig at begrænse istandsættelsen, 

hvorimod man som tilflytter ønsker en nyistandsat bolig. 

Vi skal ved fraflytningssynet foretage en afvejning af dis-

se forskellige hensyn. Som grundlag for denne afvejning 

er der mellem afdelingsbestyrelserne og administratio-

nen aftalt en standard for omfanget af istandsættelse, 

ligesom der findes en række regler i lovgivningen. 

Du skal betale husleje, el, varme, antennebidrag og evt. 

individuel modernisering i istandsættelsesperioden. Bo-

ligforeningen afmelder el, når boligen er istandsat og 

genudlejet eller opsigelsesperioden er udløbet. Afmelder 

du selv el, opkræves du et beløb på kr. 450,00 til dæk-

ning af boligforeningens omkostninger i forbindelse med 
sagsbehandlingen.  

FRAFLYTNINGSSYN 
Når du har opsagt din bolig, skal der foretages et fraflyt-

ningssyn. Senest 1 uge før fraflytningssynet finder sted, 

får du en mail med besked om dato og tidspunkt for, 

hvornår synet skal foregå. Har du ikke en mailadresse, 

får du besked i et almindeligt brev. Fraflytningssynet ta-

ger maksimalt 1 time. 

Ved fraflytningssynet bliver der taget stilling til, hvilke 

istandsættelser der skal udføres i boligen. Tilflytteren 

skal jo bo lige så godt, som du gjorde, da du i sin tid flyt-

tede ind. Dog bliver der taget hensyn til, at boligen er 

blevet ældre. 

Det er bedst, at du selv er til stede ved synet, idet me-

ningsforskelle om hvad der skal istandsættes, bedst 

drøftes på stedet. Det er svært efterfølgende at diskute-

re, om det f.eks. var nødvendigt at slibe og lakere et 

gulv, når arbejdet er blevet udført. Hvis det ikke er muligt 

for dig at deltage i synet, kan du lade en stedfortræder 

deltage. Denne stedfortræder skal have en skriftlig fuld-

magt fra dig.  

Det kan ske, at VIBOs repræsentant, der skal syne boli-

gen, er forsinket - men kun sort uheld forhindrer, at vi 

ikke når frem indenfor den time, der er afsat til synet. For 

at gøre tingene så rentabelt som muligt, samler VIBO 

fraflytningssynene på bestemte dage, ligesom vi også 

samler synene i de forskellige bydele. VIBO har derfor 

mange syn omkring den 1. og den 15. i måneden. 

Når fraflytningssynet er foretaget, skal du aflevere alle 

nøgler. Vaskekort/brik, vaskelås, kældernøgle, skakt-

nøgle og lignende skal også afleveres, og når synet er 

afsluttet, har du ikke længere adgang til boligen. Hvis du 

ikke er til stede - og ikke er repræsenteret ved en sted-

fortræder - er det meget vigtigt, at du inden synet sørger 

for, at alle disse ting er afleveret på områdekontoret/

ejendomskontoret, ellers bliver du pålagt ekstra omkost-

ninger. Hvis nøgler til boligen ikke er afleveret inden sy-

net, pålægges du udgiften til låsesmed. 

SYNSRAPPORT 
Under fraflytningssynet udarbejder VIBOs repræsentant 

en elektronisk synsrapport. Denne synsrapport danner 

grundlag for, hvilke istandsættelser der senere foretages 

i boligen. De enkelte istandsættelser er helt eller delvist 

prissat på synsrapporten - er der istandsættelser, der 

ikke er prissat, fremgår de som ”Afventer pris”.  

Når synsrapporten er udarbejdet gennemgår VIBOs re-

præsentant rapporten med dig, hvorefter du kvitterer for 

modtagelse af synsrapporten. Synsrapporten sendes til 

dig på mail umiddelbart efter synet.  

Prisoverslag med din samlede istandsættelsesudgift 

modtager du senest 2 uger efter synsdagen. Prissætnin-

gen sker efter prisliste, som er fremkommet ved afhol-

delse af en licitation. Prisoverslag sendes ligeledes på 

mail. Hvis du ikke har en mailadresse, får du synsrap-

porten og prisoverslag med almindelig post senest 2 

uger efter synet. 
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Når du skal flytte 

 
BOLIGFORENINGEN VIBO 

HVAD SKAL ISTANDSÆTTES? 
I VIBO findes der 2 vedligeholdelsesordninger; A-ordning 

eller B-ordning. 

A-ORDNING 
Ved fraflytning af en bolig med A-ordning opdeles istand-

sættelsesarbejderne i 3 kategorier: 

1. Normalistandsættelse 

2. Misligholdelse 

3. Almindelig slid og ælde 

1. NORMALISTANDSÆTTELSE 

Ved en fraflytning foretages der altid en normalistandsæt-

telse, med mindre vægge og lofter fremtræder hånd-

værksmæssigt forsvarligt nyistandsat. Normalistandsæt-

telsen omfatter maling af lofter, tapetsering og/eller ma-

ling af vægge og malede flader samt rengøring efter 

håndværkerne. Disse arbejder foretages af VIBO, men 

betales af dig. 

Afdelingen overtager dog forpligtelsen til nomalistand-

sættelsen med 1% pr. måned, du har boet i boligen. Hvis 

du fraflytter efter 100 måneder (8 år og 4 måneder), har 

afdelingen overtaget hele forpligtelsen til normalistand-

sættelsen, og du skal ikke betale til normalistandsættel-

se. 

2. MISLIGHOLDELSE 

Misligholdelse betales altid af dig. 

Misligholdelse er, når der konstateres forringelser eller 

skader som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdel-

se, manglende vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af 

beboeren, medlemmer af beboerens husstand eller an-

dre, som beboeren har givet adgang til boligen. Beboe-

ren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke 

forringes, bortset fra almindelig slid og ælde.  

Det vil med andre ord sige, at hvis eksempelvis gulvet 

ikke er blevet vedligeholdt i boperioden, og det derfor er 

nødvendigt at fuldslibe og lakere ved fraflytningen, så 

skal du betale udgiften til istandsættelse af gulvet.  

 

Hvis du i boperioden har opsat nyt tapet, og dette ikke er 

håndværksmæssigt korrekt opsat, f.eks. ved, at det gam-

le tapet ikke er nedtaget, eller overlæggene fra gammelt 

tapet ikke er høvlet og spartlet, inden nyt tapet er opsat, 

så skal du betale den fulde udgift til nedtagning af tapetet 

uanset, at der i BL’s Standardvedligeholdelsesreglement 

afsnit IV, stk. 1 står, at afdelingen betaler for nedtagning 

af tapet. 

3. ALMINDELIG SLID OG ÆLDE 

Almindelig slid og ælde er afdelingens andel af istand-

sættelsen. 

B-ORDNING: 
Ved fraflytning af en bolig med B-ordning opdeles istand-

sættelsesarbejderne i 2 kategorier: 

1. Misligholdelse 

2. Almindelig slid og ælde 

MISLIGHOLDELSE 

Misligholdelse betales altid af dig. 

Misligholdelse er, når der konstateres forringelser eller 

skader som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdel-

se, manglende vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af 

boligtageren, medlemmer af dennes husstand eller an-

dre, som boligtageren har givet adgang til boligen. Bolig-

tageren har pligt til at sørge for, at boligen ikke forringes, 

ud over almindelig slid og ælde.  

Det vil med andre ord sige, at hvis f.eks. et gulv ikke er 

blevet vedligeholdt i boperioden, og det er nødvendigt at 

foretage slibning og lakering ved fraflytningen, så skal du 

betale udgiften til istandsættelse af gulvet.  

2. ALMINDELIG SLID OG ÆLDE 

Almindelig slid og ælde er afdelingens andel af istand-

sættelsen. 

 Bemærk, at når boligen er opsagt til fraflytning, kan der 

ikke længere disponeres over beløb, som står på boli-

gens vedligeholdelseskonto. 
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Når du skal flytte 

 

BOLIGFORENINGEN VIBO 

GØR DET SELV? 
Flytter du fra en afdeling med A-ordning, og vil du selv  

foretage normalistandsættelsen, anbefaler vi, at du kon-

takter din ejendomsmester, som kan rådgive dig herom. 

Af hensyn til tilflytter stiller VIBO 3 standardkrav til 

istandsættelsen: 

1. ARBEJDET SKAL VÆRE UDFØRT EFTER 

AFDELINGENS STANDARD 

Hvis der er standardtapet på væggene, skal du under-

søge, om det gamle tapet kan bære et nyt lag ovenpå. 

Hvis det ikke kan bære, skal der afrenses i bund. Hvis 

det kan bære, skal overlæggene afhøvles og derefter 

spartles, ligesom løst tapet skal fastlimes og huller udfyl-

des. Tapet med struktur (skumtapet eller lign.) skal ned-

tages hver gang. Hvis der sidder savsmuldstapet 

(rutex), skal dette males. 

2. ARBEJDET SKAL VÆRE UDFØRT 

HÅNDVÆRKSMÆSSIGT KORREKT 

Tilflytter har krav på at overtage en bolig, der er istand-

sat, som var arbejdet udført af professionelle håndvær-

kere. Håndværkernes kunnen og viden er baseret på 

uddannelse samt mange års sagkundskab, og det er vor 

erfaring, at gør-det-selv-folkene kan have svært ved at 

leve op til disse krav. 

3. ARBEJDET SKAL VÆRE FÆRDIGT VED 

FRAFLYTNINGSSYNET 

VIBO skal have mulighed for at rette op på forhold, der 

ikke er udført tilfredsstillende, ligesom afdelingens andel 

af istandsættelsen skal udføres, inden den nye beboer 

flytter ind. Det vil sige, at uanset om du selv har udført 

normalistandsættelsen, så skal VIBO have en istand-

sættelsesperiode på 14 dage (se afsnittet: ”Hvor lang tid 

tager istandsættelsen”). 

 

 

 

HVAD KOSTER DET? 
Det er ikke muligt at oplyse, hvad det i gennemsnit ko-

ster at istandsætte en bolig. 

Istandsættelsesbeløbet er afhængigt af boligens størrel-

se, længden af lejeperioden (opsparede procenter ved A

-ordning) samt omfanget af vedligeholdelsen i boperio-

den. 

HVOR LANG TID TAGER 
ISTANDSÆTTELSEN? 
Der gælder forskellige regler afhængig af, om det er en 

bolig med A-ordning eller B-ordning, du flytter fra. 

VED A-ORDNING GÆLDER: 
Det tager 14 dage at foretage normalistandsættelsen af 

din bolig, og det er dig som fraflytter, der er forpligtet til 

at betale husleje, el, varme etc. i denne istandsættelses-

periode. Det betyder i praksis, at boligen opsiges til den 

første hverdag i måneden med 3 måneders varsel, men 

at boligen skal fraflyttes 14 dage før, således at VIBOs 

håndværkere har de sidste 14 dage af opsigelsesperio-

den til at istandsætte boligen. 

Ønsker du at flytte inden opsigelsesperiodens udløb, 

dvs., før der er gået 3 måneder, vil VIBO forsøge at gen-

udleje boligen, inden den officielle opsigelsesfrist er ud-

løbet. Det gælder dog fortsat, at du skal fraflytte 14 dage 

før, således at VIBOs håndværkere har de sidste 14 

dage af istandsættelsesperioden. 

VED B-ORDNING GÆLDER: 
Ved B-ordning er der ingen istandsættelsesperiode, idet 

der ikke skal foretages en normalistandsættelse. 

Dette betyder i praksis, at ny beboer flytter ind samme 

dag, som du fraflytter. 
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