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Regler for  delvis fremleje 

BOLIGFORENINGEN VIBO 

DELVIS FREMLEJE - UDLEJNING AF VÆRELSER 

Beboeren kan delvis fremleje (udleje) 

maks. halvdelen af boligens beboel-

sesrum. 

Senest 2 uger før fremlejens start 

skal VIBO have modtaget ansøgning 

om delvis fremleje indeholdende føl-

gende oplysninger: 

1. Navn på fremlejetageren som 
beboeren ønsker at fremleje til. 

2. Antal rum, som delvis frem-
lejes. 

3. Samlet antal personer i boligen 
efter fremlejens start 

4. Det samlede personantal må 
efter fremlejens start ikke over-
stige antallet af beboelsesrum. 

Beboeren skal udfærdige en fremle-

jekontrakt vedrørende delvis fremleje. 

VIBO skal sammen med ansøgning 

om delvis fremleje modtage fremleje-

kontrakt vedrørende delvis fremleje, 

husejerattest samt kopi af sundheds-

kort (sygesikringskort) for alle, børn 

som voksne, der skal bo i boligen. 

Venligst streg de sidste 4 cifre i per-

sonnummeret over på kopi af sund-

hedskortet. 

ØVRIGE FORHOLD 
VIBO kan modsætte sig delvis frem-

leje, hvis VIBO har eller får kendskab 

til forhold vedrørende fremlejetageren 

eller dennes husstand, som er utryg-

skabende for beboerne i VIBO. 
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 BOLIGFORENINGEN VIBO 

SKÆRPEDE FLEKSIBLE       
KRITERIER 

Nedenstående skærpede fleksible 

kriterier skal opfyldes og doku-

menteres for fremlejetageren og 

dennes husstand, der ønsker at 

flytte til: 

 afdeling 106 Vognvænget, 

2200 København N  

 afdeling 111 Hjørnevænget, 

2300 København S og 

 afdeling 133 Skotlandsgade, 

2300 København S 

Definition for fast arbejde er: 

 Fast arbejde er mindst 25 timer 

ugentligt. 

 Fleksjob, som er godkendt af 

kommunen, og hvor lønnen 

suppleres op til 25 timer ugent-

ligt. 

 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. 
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BOLIGFORENINGEN VIBO 

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 inde-

værende kalenderår og sidste 
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 årsopgø-

relse.

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. 

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. Uddannelsen

skal være færdiggjort senest

30. september i sidste kalen-

derår. 

Dokumentation i form af: 

 Eksamensbevis—hvis uddan-

nelsen er taget i et andet land,

skal uddannelsen være god-

kendt i Danmark.
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Regler for  delvis fremleje 

STRAFFEATTEST 
Nedenstående er kun gældende for 

beboere i: 

 afdeling 106 Vognvænget,

2200 København N

 afdeling 121 Charlotteager I

og afdeling 135 Charlotteager

II, 2640 Hedehusene

Straffeattest—dokumentation 

Da din bolig er beliggende i et udsat 

område i henhold til ghettolisten, er 

det besluttet, at den person/de perso-

ner, som skal fremleje et eller flere 

værelser i din bolig, skal fremvise 

straffeattest i henhold til § 29 stk. 1 i 

bekendtgørelse om udlejning af alme-

ne boliger. 

Det er gratis at bestille en straffeat-

test. Fremlejetageren skal blot have 

sit NemID klar og derefter logge ind 

på: 

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

straffeattest/privat-straffeattest 

Vi anbefaler, at den person/de perso-

ner, som skal fremleje et værelse eller 

flere værelser i din bolig, selv sender 

kopi af straffeattesterne til VIBO - 

med information om, at det er doku-

mentation i forbindelse med delvis 

fremleje på din adresse. 

Kopi af straffeattester for den/de per-

soner, som skal fremleje et eller flere 

værelser i din bolig, skal være VIBO i 

hænde umiddelbart efter modtagelse 

af ansøgning om delvis fremleje. 

På baggrund af straffeattesterne vil 

der ske afvisning af den/de personer, 

som ønsker at fremleje et eller flere 

værelser hos dig, hvis kriminaliteten 

vurderes at have betydning for tryghe-

den i boligområdet. 



7 7 
BOLIGFORENINGEN VIBO 

Regler for  delvis fremleje 



8 8 

Sidst revideret: 
Februar 2020 

Boligforeningen VIBO 

Sankt Peders Stræde 49 A 

1453 København K  

Kontakt: 

Telefon 33 42 00 00 

Mail vibo@vibo.dk  

Ekspeditionstid: 

Mandag - torsdag kl. 10 - 14 

Fredag kl. 10 - 13  

Info: 

CVR-nummer 36 51 17 10 

EAN-nummer 5790002192685  


