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Råderet inde i boligen 

 

Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 

627 i ' 82 til og med ' 95. 

 

Alle forbedringer er tilladt 

Ifølge bekendtgørelsen er alle forbedringsarbejder inde i boligen tilladt, dog skal boligen stadig 

bevare sit præg af at være en almen bolig. 

 

Forbedringsarbejder giver ret til godtgørelse, medmindre der er tale om særlig energiforbru-

gende forbedringer. 

 

Der findes dermed ikke en udtømmende liste over, hvilke forbedringsarbejder en beboer kan 

udføre i sin bolig. I listen nedenfor kan du finde eksempler på forbedringsarbejder som 

inspiration.  

 

Boligændringer 

Hvis der ikke er tale om forbedringsarbejder, men boligændringer, kan boligorganisationen 

stille krav om at du retablerer ved fraflytning (fører tilbage til det oprindelige). Der skal i så 

fald altid betales et depositum. Deposita skal altid betales kontant. 

 

I det følgende kan du læse om:  

 

A) Eksempler på forbedringer du har mulighed for at udføre i din bolig 

B) Liste over hvilke boligændringer du har mulighed for at udføre i din bolig 

 

Hvis du har forslag om tilføjelser til listen over tilladte boligændringer, så kontakt din 

afdelingsbestyrelse, som kan medtage dine forslag næste gang, råderetskataloget skal revideres. 

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte KAB.  

 

A. Eksempler på forbedringsarbejder: 

 

1. Energibesparende arbejder: 

Montering af forsatsvinduer 

Indvendig efterisolering 

 Bad i kælder  

 

Bemærkninger: 

Bad i kælder skal udføres efter gældende vådrumsregulativ. Der skal fremsendes en 
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ansøgning til administrationen v/KAB. 

 

Når arbejdet er afsluttet skal det godkendes, og der skal beregnes en merleje. 

  

2. Andre ressourcebesparende arbejder: 

Opsætning af vandbesparende køkkenbatteri 

Opsætning af vandbesparende håndvaskbatteri 

Opsætning af vandbesparende brusebatteri 

Opsætning af vandbesparende toilet 

 

Bemærkninger: 

Vær opmærksom på, at det ikke er alle fabrikater af termostatblandingsbatterier, der kan 

klare tryktabet i ejendommens rørinstallation. Hovedparten af fabrikater har dog termostat-

blandingsbatterier, som kan udligne tryktabet i ejendommens rørinstallation. Tal med din vvs-

installatør herom. 

 

3. Samlet forbedring af køkken og/eller bad inklusiv eventuel flytning, fjernelse og 

opsætning af skillevægge. 

Udskiftning/opsætning af radiator 

Opsætning af vandafvisende vægbeklædning 

 

Bemærkninger: 

Ved udskiftning af køkkeninventar har den nuværende installation en værdi, som bliver 

modregnet ved beregning af godtgørelse. 

 

Ved ændringer i badeværelset skal arbejdet udføres efter gældende vådrumsregulativ.  

Der skal fremsendes en ansøgning til administrationen v/KAB. 

 

Vær opmærksom på, at det ikke er alle fabrikater af termostatblandingsbatterier, der kan 

klare tryktabet i ejendommens rørinstallation. Hovedparten af fabrikater har dog termostat-

blandingsbatterier, som kan udligne tryktabet i ejendommens rørinstallation. Tal med din vvs-

installatør herom. 

 

Udskiftning af el-installationer skal udføres af autoriserede håndværkere og skal overholde 

stærkstrømsreglementet.  

Stærkstrømsreglementet kræver, at installationen af hårde hvidevarer er ekstra beskyttet med 

jordforbindelse eller HPFI/HFI -relæ. Ved opsætning af ekstra beskyttelse med HPFI/HFI -

relæ afholder afdelingen udgiften hertil. Kontakt din ejendomsmester herom. 

 

Udskiftning af vvs-installationer skal udføres af autoriserede håndværkere. 
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Ved modernisering af køkken eller bad, hvori der indgår nye fliser, skal der restere 1 m5 

vægfliser. 

 

Ved fjernelse/flytning/opsætning af skillevægge skal man være opmærksom på bærende og 

stabiliserende konstruktioner. Denne forbedring kræver kommunal godkendelse og skal 

opfylde bygningsreglementets krav herom. 

 

 

4. Tekniske installationer, herunder el-installationer: 

Opsætning af belysningsarmatur 

Opsætning af lampeudtag 

Opsætning af afbrydere 

Opsætning af stikkontakter 

Opsætning af lysdæmpere 

Etablering af flere radio- og TV-udtag 

Etablering af flere telefonstik 

 

Bemærkninger: 

Stærkstrømsreglementet skal overholdes. Ny installation og forandring af eksisterende må kun 

udføres af autoriserede håndværkere. Beboeren må dog godt - jævnfør reglerne i 

stærkstrømsreglementet - udskifte afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, men på betingelse 

af, at beboeren har kendskab hertil. Afdelingen forestår vedligeholdelse af boligens faste el-

installationer herunder HPFI/HFI -relæer. Kontakt din ejendomsmester herom. 

 

5. Andre forbedringsarbejder i boligen: 

Opsætning af loftbeklædning og vægbeklædning over komfurplads 

 

 

Bemærkninger 

Ingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samvirkende Boligselskaber     
3007-6 Humlevænget 

Vedtaget på afdelingsmødet den 19. april 2006, sidst ændret 7. januar 2015 
 

 
ADMINISTRATION: 

KAB Bygge- og Boligadministration S.M.B.A. 

Vester Voldgade 17 ! 1552 København V ! Tlf. 33 63 10 00                             RÅDERET INDE I BOLIGEN 

E-mail: kab@kab-bolig.dk ! Hjemmeside: www.kab-bolig.dk                                                            Side 4 af 5 

B. Liste over tilladte boligændringer 

 

1. Boligændringer som ikke kræver retablering ved fraflytning: 

Blænding af mellemdør 

Malerbehandling af hoveddør 

Ændring af gulvbelægning 

Køkkenskabe og bordplader 

Udskiftning af mellemdør til foldedør eller skydedør 

Montering af dørspion i hoveddør. 

 

Bemærkninger: 

Mellemdøre må overfladebehandles med maling.  

 

Foldedøre og skydedøre skal synes og godkendes, før man kan få fritagelse for retablering. 

 

Hoveddør må kun males på den indvendige side. 

 

Gulvbelægning i parket af alle træsorter overfladebehandlet med lak/lud. 

 

Køkkenskabe må gerne flyttes. Antallet af skabe skal forblive minimum være som afdelingen 

standard ved indflytningen. Køkkenskabene kan malerbehandles/lakeres. 

 

Der er ikke reetableringspligt efter montering  af indbygningsovn i et køkkenskab men  skabet 

skal fremstå helt og uden skader / huller når ovnen fjernes. 

Hvis der var låge til skabet ved indflytning skal denne opbevares og remonteres ved 

fraflytning. 

 

Køkkenbordsplader: Hul i bordplade efter montering af nedfældningskomfur / kogezone i 

standardstørrelse max. 60 cm. udvendigt mål, skal ikke reetableres. 

Ved større hul skal der reetableres til afdelings standard. 

 

Foldedøre skal være af acceptabel kvalitet og være monteret håndværksmæssigt korrekt. 

 

2. Boligændringer som kræver retablering ved fraflytning: 

Nedtagning/flytning af radiator 

 

Bemærkninger: 

Nedtagning/flytning af radiator udføres af autoriserede håndværkere. Kontakt din ejendoms-

mester herom. 
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3.  Opsætning og nedtagning af ikke bærende skillevægge 

 

 Det er tilladt at opsætte eller nedtage ikke bærende skillevægge. Der skal ikke 

retableres ved fraflytning, men der gives heller ikke nogen godtgørelse. 

 

 De enkelte kommuner har dog mulighed for at begrænse denne rettighed, da antallet 

af rum i boligen ændres. Når det gælder Københavns Kommune har vi endnu ikke 

modtaget besked fra kommunen om deres holdning. Når vi modtager besked fra 

kommunen vil retningslinierne vedrørende skillevægge blive skrevet ind i 

råderetskataloget. 

 


