
Som lejer har du ret til at lave både forbedringer og forandringer i din bolig.  

Så har du ting, du gerne vil ændre i din bolig, så har du muligheden for at 

sætte dit personlige præg på din bolig.  

 

Princippet i råderetten er, at du selv bestemmer, hvad der skal ændres,  

og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit nye 

køkken 

Dit gamle 

køkken 



 

 

Indendørs i din bolig kan råderetten blandt andet bruges til at få et nyt 

køkken, få en ny bordplade eller få nye fliser. Det kan også være nyt 

badeværelsesarmatur, nye døre eller nye skabe. 

I råderetskataloget kan du se hvor lang tid, disse ting vil blive afskrevet over. 

Du har også mulighed for at benytte råderetten på dine udendørsarealer, 

hvis du har egen have. Det kan blandt andet være til at etablere et 

redskabsskur, en overdækket terrasse eller en markise.  

I råderetskataloget kan du se hvor lang tid, disse ting vil blive afskrevet over.  

Arbejdet skal dog altid overholde afdelingens husorden, så tjek også i denne. 

Nogle gange kan afdelingen være med til at betale for forbedringsarbejdet.  

Det kaldes kollektiv råderet.  

I afdeling 24 og 25 er det på afdelingsmøder blevet besluttet, at beboere kan 

få installeret nye køkkener, hvis de ønsker det.  

Hvis der installeres nyt køkken, vil det medføre en huslejestigning.  

Kontakt os og hør nærmere.  

 



 

 

Som udgangspunkt har du som lejer lov til at få lavet installationer i din 

lejlighed, som f.eks. vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine eller 

parabol.  

Du skal søge om lov ved boligforeningen, inden du går i gang.  

Du er selv ansvarlig for vedligeholdelse og reparation af det installerede. 

Der er to typer af råderetsarbejde, du kan lave i din bolig: 

Forandringsarbejde eller forbedringsarbejde.  

Forskellen er ift. om du kan få godtgørelse for arbejdet, og om vi kan kræve 

reetablering ved fraflytning. 

Når du indsender din beskrivelse af, hvad du vil ændre i din bolig, vil vi vurdere 

om det er et forandringsarbejde eller et forbedringsarbejde. 

 

- Det er ændringer, der ikke forøger boligens værdi 

- Arbejdet giver ikke ret til godtgørelse 

 - Du kan blive bedt om at reetablere ved fraflytning 

- Forandringsarbejde er f.eks. ændring af gulvbeklædning, opsætning af tapet eller 

at flytte en skillevæg 

- Det er ændringer, der forøger boligens værdi 

- Arbejdet giver ret til godtgørelse ved fraflytning inden for afskrivningsperioden 

- Forbedringsarbejde er f.eks. nyt køkken, nyt badeværelse eller 

ressourcebesparende installationer 



Du kontakter kontoret og søger 

om at få lov til at lave 

ændringen.  

Du skal beskrive, hvad du ønsker 

at lave. Vedhæft også gerne 

billeder eller tegninger af 

ændringen.  

 

Kontoret vender tilbage med et svar  

inden for 8 uger. Hvis det 

godkendes, vil der i svaret også være 

opsat nogle betingelser, som skal 

overholdes. 

Du sætter selv arbejdet i gang 

og afregner med håndværkerne. 

Når arbejdet er udført kontakter  

du igen kontoret. Nu vil vi komme 

ud og kontrollere, at arbejdet  

er korrekt udført. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan læse mere udførligt om råderetten på bohadsten.dk,  

hvor der både ligger en folder fra Boligselskabernes Landsforening  

samt Hadsten Boligforenings råderetskatalog. 

Råderetskataloget er en udførlig beskrivelse af boligforeningens 

regler og procedurer for råderetsarbejde.  

Du kan også få tilsendt materialet, hvis du kontakter kontoret. 

Du indhenter selv et tilbud  

fra håndværkerne på det, 

du ønsker ændret i din 

bolig.  


