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Kontaktoplysninger 

Rikke Thy Brøndt 

Specialkonsulent 
 

T  33 63 12 21 
 

rit@kab-bolig.dk 

 

Sådan udlejer du din bolig lovligt 
 

Fremleje, delfremleje og feriefremleje 

 

Ansøgning og godkendelse  

Fremleje er fuld fremleje af hele boligen i en periode på maks. to år. 

Delfremleje er delvis fremleje af boligen - f.eks. et værelse.  

 

Feriefremleje er midlertidig fremleje i en periode på op til seks uger pr. 

kalenderår.  

 

Se på www.kab-bolig.dk, hvilke regler for feriefremleje, der gælder for 

dit boligselskab.  

 

Ansøgning om fremleje, delfremleje og feriefremleje sker via KAB’s 

hjemmeside. På hjemmesiden er der oplyst de rettigheder, lejer har i 

forbindelse med fremleje, delfremleje og feriefremleje.  

 

Ansøgningsskema sendes/mailes i udfyldt stand til KAB’s udlejning 

med den dokumentation, der er angivet. 

 

Udlejningen behandler ansøgning om fremleje, delfremleje og ferie-

fremleje efter udlejningens servicemål senest 14 dage efter modtagel-

sen.  

 

Udlejningen behandler ansøgninger efter lov om leje af almene boliger 

§ 64 og 65. Kan beboeren ikke opnå fremleje, delfremleje eller ferie-

fremleje, får beboerne afslag via mail eller brev. 

 

Bliver fremleje, delfremleje eller feriefremleje godkendt, modtager be-

boerne en godkendelse pr. mail eller brev.  

 

 

 

 

 

http://www.kab-bolig.dk/
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Fremleje 

Ved godkendelse af fremleje bliver lejer orienteret om nedenstående. 

Lejer er den juridiske lejer i KAB. Fremlejetager er den person, lejeren 

fremlejer til. Man har ret til at fremleje under visse forudsætninger men 

udlejer skal påse at reglerne overholdes. 

• Tilladelsen gælder fra den xx til xx. 

• Fremlejetager skal stå tilmeldt på adressen i folkeregisteret.  

• Antallet af beboere i hele boligen må ikke overstige antallet af 

beboelsesrum. 

• Lejer er ansvarlig for fremlejetagerens adfærd. 

• Lejer må ikke opkræve en højere husleje hos fremlejetageren, 

end lejer selv betaler for boligen. 

• Fremlejetageren kan ikke overtage boligen, viderefremleje boli-

gen eller en del af boligen. 

• Fremlejetageren kan ikke deltage i beboerdemokratiet. 

• Hvis lejer modtager boligstøtte, skal lejer underrette Udbetaling 

Danmark. 

• Alt økonomisk mellemværende ordnes mellem lejer og fremle-

jetager indbyrdes og er boligorganisationen uvedkommende. 

• Øvrige kontraktvilkår er uændrede. 

 

Ved godkendt fremleje orienteres EK om godkendt fremleje gældende fra 

en given dato, det pågældende lejemåls adresse samt navn på fremlejeta-

ger.  

 

Ved godkendt fremleje orienteres formand for AB om godkendt fremleje 

fra en given dato og det pågældende lejemåls adresse.  

 

Delfremleje  

Ved godkendelse af delfremleje bliver lejer orienteret om nedenstå-

ende: 

• Tilladelsen gælder fra den xx. 

• Lejer skal selv bo i boligen. Det er ikke nok at stå tilmeldt på 

adressen i folkeregisteret. 

• Antallet af beboere i hele boligen må ikke overstige antallet af 

beboelsesrum. 

• Lejer er selv ansvarlig for delfremlejetagerens adfærd. 

• Lejer må ikke opkræve en højere husleje hos delfremlejetageren 

end den del, der udlejes. 

• Delfremlejetageren kan ikke overtage boligen, viderefremleje 

boligen eller en del af boligen. 

• Delfremlejetageren kan ikke deltage i beboerdemokratiet. 

• Hvis lejer modtager boligstøtte, skal lejer selv underrette Udbe-

taling Danmark. 
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• Alt økonomisk mellemværende ordnes mellem lejer og fremle-

jetager indbyrdes og er boligorganisationen uvedkommende. 

• Øvrige kontraktvilkår er uændrede. 

 

Ved godkendt delfremleje orienteres EK om godkendt fremleje gældende 

fra en given dato, det pågældende lejemåls adresse samt navn på delfrem-

lejetager.  

 

Ved godkendt delfremleje orienteres formand for AB om godkendt frem-

leje fra en given dato og det pågældende lejemåls adresse.  

 

Ophør af fremleje/delfremleje 

Måneden før ophør af fremleje/delfremleje sendes mail eller brev til le-

jer med besked om datoangivelse for ophør af fremleje/delfremleje, og 

at lejer igen skal tage ophold i sin bolig. 

 

EK orienteres om ophørt periode for fremleje/delfremleje med navns 

angivelse på fremlejer/delfremlejertager, ophørsdato samt adresse på 

det pågældende lejemål.  

 

Feriefremleje  

Ved godkendt feriefremleje registreres dette i KAB på lejeren, og perio-

den bekræftes overfor lejer ved mail eller brev.  

 

Det er pt. ikke systemunderstøttet, at der kan sendes orientering til EK 

eller formand om perioden for godkendt feriefremleje.  

 

Der sendes derfor heller ikke orientering om ophørt feriefremleje. 

 

Behandling i Jurateamet 

Jurateamet modtager oplysninger om forhold om ulovlig fremleje og 

fraflytning i utide fra personale på ejendomskontorerne, fra beboere i 

afdelingerne (oftest naboer), bestyrelser og fra kommunerne.  

 

Klager fra beboere skal være dokumenterede. I nogle tilfælde bliver en 

klager bedt om at få medunderskrivere på klagen.  

 

Det undersøges, om der er tilladelse til fremleje i det pågældende leje-

mål.  

 

Herefter undersøges, om lejer er tilmeldt folkeregisteret på lejemålets 

adresse.  
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I alle sager vurderes, om der er behov for en husejerattest, som er en 

attest med oplysninger om, hvem der er tilmeldt på lejemålets adresse. 

Denne attest bestilles hos kommunen og den koster ca. 75 kr. pr. stk. 

Det tager typisk nogle uger, før der kommer svar fra kommunen. 

 

Derudover tages kontakt til ejendommens personale. Kender de til 

ulovlig fremleje/fraflytning i utide? Kender de til klager? Har der været 

forhold, som kan bekræfte ulovlig fremleje eller fraflytning i utide? 

 

På baggrund af klagen og undersøgelser vurderes det, om der er til-

strækkelig dokumentation for at skrive en advarsel til beboeren. En så-

dan advarsel vil give en frist for at rette op på forholdet. 

 

Når fristen er udløbet, sker der en individuel vurdering i forhold til sa-

gens karakter og det videre forløb. Det vurderes, om der herefter er do-

kumentation for at sende endnu en påmindelse til beboeren, eller om 

det vil være muligt at løfte bevisbyrden, hvis sagen skal behandles ved 

domstolene.  

 

Sagen drøftes med kundechefen og evt. driftschefen.  

 

Herefter skrives en ophævelse til beboeren. Der gives en frist for fra-

flytning af boligen.  

 

Når fristen er udløbet, sendes sagen til domstolene, hvis beboeren ikke 

er fraflyttet boligen og har afleveret nøgler. 

 

Sagen indbringes for domstolene. Sager, der indbringes for domsto-

lene, kan medføre udgifter for afdelingen/boligorganisationen.   

 

 


