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Regler for  fremleje af bolig 

BOLIGFORENINGEN VIBO 

FREMLEJE AF BOLIG 
Boligen kan fremlejes maks. 2 år og 
kun under forudsætning af, at fravæ-
ret er midlertidigt og som følge af: 

1. Ophold i forbindelse med syg-
dom 

2. Situationer af længere varig-
hed i enten udlandet eller in-
den for landets grænser, hvor 
afstanden ikke vil gøre det mu-
ligt at benytte sin bolig, så 
som: 

-Forretningsrejse 

-Studieophold 

-Udstationering eller tidsbe-
grænset ansættelsesforhold 

-Opstart af selvstændig virk-
somhed 

-Lignende situationer 

Senest 2 uger før den ønskede frem-
lejeperiodes start skal VIBO have 
modtaget følgende dokumenter: 

1. Ansøgning om fremleje 

2. Fremlejekontrakt 

3. Sundhedskort 
(sygesikringsbevis) for alle 
børn som voksne, der skal bo i 
boligen. Venligst streg de sid-
ste 4 cifre i personnummeret 
over på kopi af sundhedskor-
tet. 

4. Beboerens kontaktadresse i 
Danmark i fremlejeperioden. 

De samlede antal beboere må ikke 

overstige antallet af beboelsesrum. 

Den krævede leje må ikke overstige, 

hvad beboeren selv betaler for boli-

gen. 

Eventuelt udstedt vaskekort skal 

overdrages til fremlejetageren. 

I tilfælde af, at boligen er en ung-

domsbolig, skal det dokumenteres, at 

den som beboeren ønsker at fremleje 

til, er optaget på en SU-berettiget 

uddannelse eller et godkendt lærefor-

hold. 

Såfremt VIBO kan godkende fremle-

jeansøgningen i henhold til ovenstå-

ende, vil du modtage en skriftlig tilla-

delse. 
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ØVRIGE FORHOLD 
VIBO kan modsætte sig fremlejen, 

hvis VIBO har eller får kendskab til 

forhold vedrørende fremlejetageren 

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. 

SKÆRPEDE FLEKSIBLE       
KRITERIER 

Nedenstående skærpede fleksible 

kriterier skal opfyldes og doku-

menteres for fremlejetageren og 

dennes husstand, der ønsker at 

fremleje din bolig i: 

 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 
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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 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.

 Kopi af sundhedskort for alle i

husstanden samt skriftlig infor-

mation om, hvilken tilknytning

husstandens medlemmer har

til hinanden.
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Regler for  fremleje af bolig 

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 fremlejetageren, og 

herunder de øvrige personer, som 

skal bo i din bolig, skal fremvise straf-

feattest i henhold til § 29 stk. 1 i be-

kendtgørelse om udlejning af almene 

boliger. 

Det er gratis at bestille en straffeattest. 

Fremlejetageren skal blot have sit Ne-

mID klar og derefter logge ind på: 

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

straffeattest/privat-straffeattest 

Kopi af straffeattester for samtlige per-

soner, som skal bo i din bolig, skal 

være VIBO i hænde umiddelbart efter 

modtagelse af ansøgningen om frem-

leje. Vi anbefaler, at den person/de 

personer, som skal fremleje din bolig, 

selv sender kopi af straffeattesterne til 

VIBO—med information om, at det er 

dokumentation i forbindelse med frem-

leje på din adresse. 

På baggrund af straffeattesterne vil 

der ske afvisning, hvis kriminaliteten 

vurderes at have betydning for tryghe-

den i boligområdet. 
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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  


