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REGLER FOR BYTNING AF BOLIG 

FÆLLESREGLER 
Boligen bliver synet i overensstem-

melse med de generelle flytteregler, 

inden bytning finder sted.  

Lejeaftalen kan ophæves, hvis begge 

parter ikke overtager og tager varigt 

ophold i boligen.  

Lejeren skal have boet i boligen i 

mindst 2 år, og boligen skal besigti-

ges for at vurdere den vedligeholdel-

sesmæssige stand, inden bytningen 

godkendes.  

Det er en forudsætning, at parterne 

ikke har gæld til VIBO, og at der ikke 

er alvorlige klager eller misligholdelse 

vedrørende nuværende eller tidligere 

lejemål i VIBO.  

Bytningen foretages med min. 2 må-

neders varsel.  

VIBO kan modsætte sig bytningen, 

hvis VIBO har eller får kendskab til 

forhold vedrørende byttepartneren 

eller dennes husstand, som er utryg-

skabende for beboerne i VIBO eller, 

hvis boligen efterfølgende vil blive 

beboet af flere end 1 person pr. be-

boelsesrum.  

Ved bytning af ældre- eller ungdoms-

boliger skal man opfylde kriteriet for 

at bebo en sådan bolig.  

I afdelinger med A-ordning 

Der skal foretages istandsættelse af 

boligerne, hvilket indebærer, at disse 

skal være tomme i istandsættelses-

perioden.  

I afdelinger med B-ordning 

Større misligholdelse skal udbedres, 

inden bytningen godkendes, og min-

dre misligholdelse udbedres, efter 

bytningen har fundet sted, og udbed-

ring må derfor tåles af indflytter.  

Boligen er til overtagelse samme 

dag, som den fraflyttes, men i boliger, 

hvor gulve skal slibes og lakeres, 

aftales indflytningsdatoen med ejen-

domskontoret. 
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HUSDYR 
De enkelte boligafdelinger har selv 

truffet beslutning om, hvorvidt det er 

tilladt at holde husdyr. Find nærmere 

information i den pågældende afde-

lings husordensreglement. 

INTERN BYTNING MELLEM  
VIBOS AFDELINGER 
Bytningen skal godkendes af VI-

BO.  

Der skal betales nyt indskud in-

den bytningen. 

EKSTERN BYTNING 
Bytningen skal godkendes af bå-

de VIBO og modpartens boligsel-

skab.  

VIBOs bytteskema skal godken-

des af modpartens boligselskab 

inden det sendes tilbage.  

Bytning kan kun ske med en leje-

bolig, ikke andels- eller ejerbolig. 
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SKÆRPEDE FLEKSIBLE 
KRITERIER
Nedenstående skærpede fleksible 

kriterier skal opfyldes og doku-

menteres for bytteparten og den-

nes husstand, der ønsker at bytte 

bolig til: 

· afdeling 106 Vognvænget,

2200 København N

· afdeling 111 Hjørnevænget,

2300 København S og

· Afdeling 133 Skotlandsga-

de, 2300 København S

Definition for fast arbejde er: 

· Fast arbejde er mindst 25 ti-

mer ugentligt.

· Fleksjob, som er godkendt af

kommunen, og hvor lønnen

suppleres op til 25 timer

ugentligt.

· Selvstændig erhvervsdrivende

og konsulenter

Dokumentation for, at alle i din hus-
stand mellem: 

· 18-64 år har fast arbejde

mindst 25 timer om ugen eller

er i gang med en uddannelse.

Uddannelsen skal være SU-

berettiget eller være omfattet

af en lærlingekontrakt/

uddannelsesaftale. 

· 15-64 år, som ikke opfylder 

uddannelseskravet, har en 

bruttoindkomst (før skat) på 

gennemsnitligt 19.890 kr. pr. 

måned. Det gælder både in-

deværende kalenderår og sid-

ste kalenderår.

Husstanden skal dokumentere ind-
tægt med: 

· Lønsedler fra indeværende

kalenderår

· Årsopgørelse fra sidste kalen-

derår

· Lønsedler fra sidste kalender-

år, hvis der ikke er en årsop-

gørelse.

Husstanden skal dokumentere ud-
dannelse med: 

· En dateret erklæring fra ud-

dannelsesinstitutionen om, at

man er indskrevet på uddan-

nelsen eller en kopi af uddan-

nelsesaftale/lærlingekontrakt.

Hvis man ikke er begyndt på

uddannelsen, fx på grund af

ferie, skal man dokumentere,

at uddannelsen begynder se-

nest den dato, boligen overta-

ges.
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Dokumentation for, at alle i din hus-
stand mellem: 

· 30-59 år har en uddannelse

over grundskoleniveau (9.-10.

klasse), der er taget eller god-

kendt i Danmark. Uddannel-

sen skal være færdiggjort se-

nest 30. september i sidste

kalenderår.

Dokumentation i form af: 

· Eksamensbevis— hvis uddan-

nelsen er taget i et andet land,

skal uddannelsen være god-

kendt i Danmark.

· Kopi af sundhedskort for alle i

husstanden samt skriftlig in-

formation om, hvilken tilknyt-

ning husstandens medlemmer

har til hinanden.

STRAFFEATTEST 
Nedenstående er kun gældende 

for personer, som ønsker at flytte 

til: 

· afdeling 106 Vognvænget,

2200 København N

· afdeling 121 Charlotteager I

og afdeling 135 Charlottea-

ger II, 2640 Hedehusene

Ansøger og dennes husstand skal 
fremsende straffeattest, som kan 
bestilles på: 

https://politi.dk/bestil/bestil-

straffeattest/privat-straffeattest 

På baggrund af straffeattesterne vil 

der ske afvisning, hvis kriminaliteten 

vurderes at have betydning for tryg-

heden i boligområdet. 
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