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Sådan fungerer ventelisterne 

BOLIGFORENINGEN VIBO 

SÅDAN FUNGERER VENTELISTERNE 

I BOLIGFORENINGEN VIBO  
Boligforeningen får ofte henvendelser 

fra vores ansøgere, som undrer sig 

over, at de endnu ikke har fået en bo-

lig tilbudt eller ikke kan forstå, hvor-

for en bestemt bolig ikke blev tilbudt 

til dem. 

Vi håber, at vi med denne beskrivelse 

af, hvorledes vores boliger udlejes, 

kan give dig svar på dine spørgsmål 

om, hvordan vi udlejer boligerne.  

Når en bolig bliver ledig 

Når en bolig bliver ledig, vil den blive 

tilbudt til vores ansøgere i følgende 

rækkefølge: 

1. Tidligere lejere i VIBO med bolig-

garantibevis 

Vores lejere, som har boet hos os, 

har mulighed for at købe en garan-

ti på, at de kan få tilbudt en lig-

nende bolig, som den, de tidligere 

er fraflyttet (yderligere informati-

on findes under: Jeg bor i VIBO). 

2. Lejer, som bor i den afdeling, hvor 

der er en ledig bolig (intern ven-

teliste)  

Ansøgere, som bor og afgiver en 

bolig i samme afdeling, som den 

bolig, der er ledig, er beliggende i, 

har fortrinsret til den ledige bolig. 

Hvis der er flere ansøgere i den 

samme afdeling, som den bolig, 

der bliver ledig, er beliggende i, vil 

ansøgeren, som har været skrevet 

op i længst tid, have fortrinsret til 

den ledige bolig.  
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Ansøgere under punkt 3, som bor i 

den afdeling, hvor der en ledig bo-

lig, sidestilles med de andre ansø-

gere i afdelingen. 

3. Lejer, som bor i VIBO, og som skal 

skilles, separeres eller samlivsop-

hæves 

Hvis man er lejer hos os, gives der 

fortrinsret til anden bolig i den 

kommune, som man bor i, hvis 

man er skilsmisseramt i op til et år 

efter ansøgning om separation, 

skilsmisse eller samlivsophævelse.  

Dog betinges det af, at man har 

barn/børn under 18 år, som man 

har samvær med, og hvor barnet/

børnene bor hos den anden af for-

ældrene i en af selskabets afdelin-

ger i kommunen. 

 

 

4. Lejere, som bor i en anden VIBO- 

afdeling, end den hvor den ledige 

bolig er beliggende i (intern ven-

teliste)  

Ansøgere, som bor og afgiver en 

bolig i en anden VIBO afdeling, end 

den hvor den ledige bolig er belig-

gende i. 

Hvis der er flere ansøgere herfra, 

vil ansøgeren, som har været skre-

vet op i længst tid, have fortrinsret 

til den ledige bolig.  

Ansøgere under punkt 3, som bor i 

en anden afdeling, end den, hvor 

den ledige bolig er beliggende, har 

fortrinsret frem for de andre an

søgere fra andre afdelinger. 

5. Ansøgere som ikke har fortrinsret 

(ekstern venteliste) 

Ansøgere, som ikke er lejere hos 

os, eller som af anden årsag f.eks. 

ikke har boet i sin bolig i 2 år, har 

ikke fortrinsret. 

Sådan fungerer ventelisterne 
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Fleksible udlejningskriterier  

I flere af de kommuner, hvor vi har 

afdelinger beliggende, er der indgået 

aftaler om at udleje en stor del af vo-

res boliger efter fleksible udlejnings-

kriterier.  

 

Dette betyder, at såfremt den ledige 

bolig skal udlejes efter fleksible udlej-

ningskriterier, forudsætter tildelingen 

af den ledige bolig, at man ligeledes 

opfylder et af de fleksible udlejnings-

kriterier.  

Sådan fungerer ventelisterne 

Københavns Kommune 

Gældende for afdelinger beliggende i 

Københavns Kommune:  

 Såfremt man er ansøger (se un-

der punkt 1-3), forudsættes det 

dog IKKE, at man skal opfylde et 

fleksibelt udlejningskriterie. 

 Såfremt man er ansøger (se un-

der punkt 4 ), skal man opfylde 

et fleksibelt udlejningskriterie.  

Yderligere info findes under: Fleksible 

udlejningskriterier i København Kom-

mune. 

1-4), forudsættes det dog IKKE, at 

man skal opfylde et fleksibelt udlej-

ningskriterie. 

 

 



6 6  
 BOLIGFORENINGEN VIBO 

Høje-Taastrup og Fredensborg Kommuner 

Sådan fungerer ventelisterne 

Gældende for afdelinger beliggende i 

Høje-Taastrup og Fredensborg Kom-

muner: 

Såfremt man er ansøger (se punkt 1-

4), forudsættes det dog IKKE, at man 

skal opfylde et fleksibelt udlejnings-

kriterie. 

Yderligere info findes under: Fleksible 

udlejningskriterier i Høje-Taastrup og 

Fredensborg Kommuner. 

 

 

Hvor stor en bolig kan man leje?  
Som boligsøgende i VIBO kan man leje 

så stor en bolig, som man har lyst til.  

 

Dette betyder f.eks., at enlige ansøge-

re er sidestillet med par eller familier 

til den størrelse bolig, som man øn-

sker.  

Boliger, som ikke tilbydes til ansøgere på den inter-
ne eller eksterne venteliste  

Der er flere forskellige typer boliger, 

som ikke bliver tilbudt til ansøgere på 

hverken den interne eller den ekster-

ne venteliste. De boliger tilbydes der-

imod til kommunen, hvori den ledige 

bolig er beliggende.  

Ældreboliger og plejeboliger anvises 

som hovedregel af kommunen, som 

boligen er beliggende i. Dette betyder, 

at boligforeningen indgår lejekontrakt 

med den borger, som kommunen har 

anvist til en bestemt ældrebolig.  

Dette gør sig ligeledes gældende for 

særboliger, som er en betegnelse for 

boliger, som er beliggende på bestem-

te adresser i kommunen.  
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Der er indgået aftale med de kommu-

ner, hvor vi har afdelinger beliggende 

i, at kommunen har anvisningsret til 

mellem 25-33% af de ledige ungdoms- 

og familieboliger til løsning af bolig-

sociale opgaver. Dette betyder, at bo-

ligforeningen indgår lejekontrakt med 

den borger, som kommunen anviser til 

den anviste bolig. 

Er du stadig i tvivl? 
Vi håber, at du har fundet svar på dine 

spørgsmål om, hvorledes boligerne 

bliver udlejet, og ellers er du meget 

velkommen til at kontakte udlejnings-

afdelingen, som naturligvis gerne vil 

besvare dine spørgsmål. 

Sådan fungerer ventelisterne 
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