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VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR NYGÅRDSPARKEN 

  

 Godkendt på ordinært afdelingsmøde den 8. september 2014 

 

 Vedligeholdelsesreglement er udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes 

 Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter 

 reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og 

 bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger -  

 bekendtgørelse nr. 371 af 19. juni 1998 
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  A-ordningen - kort fortalt 

Vedligeholdelses-

reglement 

 
Lejeren sørger i boperioden for boli-

gens indvendige vedligeholdelse med 

hvidtning, maling, tapetsering og 

gulvbehandling. Lejeren afholder alle 

udgifter i forbindelse med denne ved-

ligeholdelse. 

 

Lejeren er forpligtet til at vedligehol-

de så ofte, at boligen ikke forringes, 

bortset fra almindeligt slid og ælde. 

 

Ved fraflytning gennemfører udleje-

ren en nor-malistandsættelse, der 

omfatter nødvendig hvidtning, maling 

og tapetsering af vægge og lofter 

samt rengøring.  

Normalistandsættelse kan undlades 

for byg-ningsoverflader, som ved 

fraflytningssynet fremtræder hånd-

værksmæssigt korrekt nyistandsat. 

 

Lejeren afholder udgifterne til nor-

malistandsæt-telsen, men udlejeren 

overtager gradvist denne udgift – i 

forhold til boperiodens længde. 8 år 

og 4 mdr. (100 mdr.) 

 

Lejeren afholder alle udgifter til 

istandsættelse som følge af mislig-

holdelse, fejlagtig brug, ufor-svarlig 

adfærd eller fejlagtig vedligeholdel-

se  
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      I GENERELT 

 

Reglernes ikrafttræden   1. Med virkning fra den x. måned xxxx erstatter 

       dette vedligeholdelsesreglement tidligere 

       gældende reglementer. 

 

Ændring af lejekontrakt   2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset 

       eventuelle modstående kontraktbestem- 

       melser. Det træder i stedet for eller supplerer 

       de bestemmelser om vedligeholdelse og  

       istandsættelse, som står i lejekontrakten 

 

Beboerklagenævn   3. Uenighed om henholdsvis udlejers og lejers 

       opfyldelse af pligten til at vedligeholde og 

       istandsætte boligen kan af hver af parterne 

       indbringes for beboerklagenævnet.  

 

      II  OVERTAGELSE AF BOLIGEN VED  
       INDFLYTNING 

 

Boligens stand    1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til 

       rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og 

       lofter fremtræder nyistandsatte. 

 

       Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at 

       være  nyistandsatte. 

 

       Badeværelse leveres kun med dele såsom 

       håndvask, wc samt bruser med slange. Man 

       kan derfor ikke være sikker på, at lejemålet 

       har spejl og lamper. 

 

Farvevalg     2. Lejemålets vægge og lofter er ved indflytning 

       malet med hvid farve (brækket). 

 

       Lejeren må dog acceptere, at der på malet 

       træværk er anvendt hvid farve (brækket) 

       eller at  de fremstår med farven lysegrå.  

 

       Hoveddør i højhusene kan være malet hvid 

       eller lysegrå på indersiden. 

 

       Hoveddøre i lavhusene må ikke males. 

 

Syn ved indflytning   3. I tilknytning til lejemålets begyndelse fore-

       tager udlejeren et indflytningssyn, hvor det 

       konstateres, om boligens vedligeholdelses-

       stand er i overensstemmelse med den gæl-

       dende standard i afdelingen og for denne 

       type bolig. Lejeren indkaldes til synet. 

 

Indflytningsrapport   4. Ved indflytningssynet udarbejder udlejer en

       indflytningsrapport, hvor lejeren kan få ind-

       ført eventuelle bemærkninger.  

 

       Kopi af indflytningsrapporten udleveres til 

       lejeren ved synet eller sendes til lejeren  

       senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er 

       tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for 

       modtagelsen af kopi af rapporten. 
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Fejl, skader og mangler skal  5. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer 

påtales inden 2 uger    fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 

       uger  efter lejemålets begyndelse skriftligt 

       påtale disse over for udlejeren på den ud-

       leverede fejl og mangelliste. Herefter indgås 

       der aftale om besigtigelse af ovennævnte. 

 

      6. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de 

       påtalte fejl, skader og mangler er uvæsent-

       lige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren 

       hæfter ikke for sådanne fejl, skader og  

       mangler ved fraflytning. Men disse skal ind-

       føres på indflytningsrapporten eller på fejl- 

       og mangellisten. 

 

      III VEDLIGEHOLDELSE I    

       BO PERIODEN 

 

Lejerens vedligeholdelsespligt 1. Lejeren sørger for boligens indvendige ved-

       ligeholdelse med hvidtning, maling, tapet-

       sering og gulvbehandling. Lejeren afholder 

       alle udgifter i forbindelse med denne  

       vedligeholdelse. 

 

      2. Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen 

       ikke forringes, bortset fra almindelig slid og 

       ælde. 

 

Særlig udvendig vedligeholdelse 3. Lejeren skal i samarbejde med naboen, 

(Højkær og Nykær højhuse)   stå for vedligeholdelse af repos i form af  

       maling af vægge og loft. Udgifterne afholdes 

       af lejer. 

 

      4. Lejeren skal stå for vedligeholdelse af alta-

       nen i form af maling af vægge og loft. Udgif-

       terne afholdes af lejer. 

       Ved ophæng af afskærmning på altaner skal 

       der benyttes beslag, som skal købes på ejen-

       domskontoret. 

       Der må ikke bores i altaninddækningen. 

 

      5. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale 

       med lejeren om særlig udvendig vedlige- 

       holdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat  

       sådanne bestemmelser i vedligeholdelses-

       reglementet. 

 

Ryddelighed af reposer   6. Lejeren skal selv sørge for at repos og gang-

og opgange  (Højkær og   arealer er ryddelige og renholdte. 

Nykær højhuse) 

 

Udlejers vedligeholdelsespligt  7. Det påhviler udlejer at holde Nygårdsparken 

       forsvarligt vedlige. Udlejer vedligeholder og 

       foretager nødvendig udskiftning af ruder, 

       vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cister-

       ner, håndvaske, badekar, komfurer og  

       lignende, der er installeret af udlejeren eller 

       af en lejer som led i dennes råderet. 
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      8. Udlejeren sørger for vedligeholdelse og nød-

       vendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer 

       afholder alle udgifter i denne forbindelse. 

       Evt. ekstra nøgler betales af lejer. Der ud-

       leveres min. 3 nøgler til hoveddør. 

       Evt. ekstra monterede låse vedligeholder 

       lejeren. 

 

      9. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig 

       vedligeholdelse i boligerne ud over det, der 

       fremgår af pkt. 1-8. 

 

Anmeldelse af skade   10. Opstår der skader i eller omkring boligen, 

       skal lejeren straks meddele dette til udleje-

       ren. Undlades sådanne meddelelser hæfter 

       lejeren for de eventuelle merudgifter, som 

       måtte følge af den manglende anmeldelse.  

 

      IV  VED FRAFLYTNING 

 
Normalistandsættelse ved  1. Ved fraflytning udføres en normal istandsæt-

fraflytning      telse, der omfatter nødvendig 

       a) hvidtning eller maling af lofter og over 

       vægge 

 

       b) hvidtning, maling eller tapetsering af  

       vægge 

 

       c) rengøring efter håndværkere 

 

       Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny 

       tapetsering betales af udlejeren, med mindre 

       opsætning ikke er udført fagligt korrekt, eller 

       lejeren har udført anden vægbehandling end 

       forskrevet i vedligeholdelsesreglementets 

       afsnit V. 

 

      2. Lejeren afholder udgifterne til normalistand-

       sættelsen, men udlejeren overtager gradvist 

       denne udgift med 1% pr. måned regnet fra 

       lejemålets begyndelse og til lejemålets  

       ophør. Når der er gået 100 måneder (8 år og 

       4 mdr.), vil udlejeren således helt have over-

       taget udgifterne til normalistandsættelsen. 

 

- Køkken      Tidligere udskiftede køkkener bibeholdes, 

       såfremt de er i god stand. Ejendomskontoret 

       laver vurdering ved fraflytning. Hvis det er et 

       ældre ”snedkerkøkken” der stadig er i leje-

       målet, bliver det automatisk skiftet til den 

       nye lejer. 

       Disse skiftes i forbindelse med istandsæt-

       telsen ved fraflytning. 

 

Misligholdelse    3. Lejeren afholder alle udgifter til istandsæt-

       telse som følge af misligholdelse. 

 

       Misligholdelse foreligger, når boligen eller 

       dele heraf er forringet eller skadet som følge 

       af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse 

       eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlem-

       mer af dennes hustand eller andre, som leje-

       ren har givet adgang til boligen. 
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Ekstraordinær rengøring  4. Hvis der er behov for ekstraordinær rengø-

       ring m.v. af hårde hvidevarer, inventar, sani-

       tetsgenstande og andet, betragtes dette også 

       som misligholdelse. 

 

Undladelse af normal-   5. Normalistandsættelse kan undlades for 

istandsættelse     bygningsflader, som ved fraflytningssynet 

       fremtræder håndværksmæssigt korrekt  

       nyistandsat. 

 

Syn ved fraflytning   6. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 

       uger  efter at være blevet bekendt med, at 

       fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkal-

       des skriftligt til dette syn med mindst 1 uges 

       varsel. 

       Et medlem fra afdelingsbestyrelsen kan del-

       tage ved fraflytningssynet, hvis en beboer 

       ønsker en bisidder og laver aftale om dette. 

 

       Hvis man ønsker et førsyn, kan dette aftales 

       med ejendomskontoret. 

 

Fraflytningsrapport   7. Ved synet udarbejder udlejeren en  fraflyt-

       ningsrapport, hvor det fremgår, hvilke  

       istandsættelsesarbejder, der skal udføres 

       som normalistandsættelse, og hvilke der er 

       misligholdelse eller betales af udlejeren. 

 

      8. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til 

       lejeren ved synet eller sendes til lejeren  

       senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er 

       til stede ved synet eller ikke vil kvittere for 

       modtagelsen af kopi af rapporten. 

 

Oplysning om istandsæt-  9. Senest 14 dage efter synsdatoen giver ud-

telsesudgifter     lejeren lejeren skriftlig oplysning om den 

       anslåede udgift til istandsættelsen og leje-

       rens andel heraf, opdelt på normalistandsæt-

       telse og eventuel misligholdelse. 

 

Endelig opgørelse    10. Udlejeren sender den endelige opgørelse 

       over istandsættelsesudgifterne til lejeren 

       med angivelse af, hvilke istandsættelses-

       arbejder, der er udført, hvad de har kostet, 

       og hvordan lejerens andel af udgifterne er 

       beregnet. Istandsættelsesarbejder som følge 

       af misligholdelse specificeres og sammen-

       tælles. 

 

      11. I den endelige opgørelse kan lejerens sam-

       lede andel af eventuelle overskridelser ikke 

       overstige 10 % i forhold til den først anslåe-

       de istandsættelsesudgift.  

 

Arbejdets udførelse   12. Istandsættelsesarbejdet udføres på  

       udlejerens foranledning. 

 

Istandsættelse ved bytning  13. Ved bytning af bolig gælder samme  

       bestemmelser som ved øvrige fra-  

       flytninger. 
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STUER, VÆRELSER OG ENTRÉ 

 Vægbehandling    

 Væggene er ved indflytningen 

 tapetseret med glasvæv eller anden 

 egnet tapet til malerbehandling. 

 Overfladebehandles med acryl-

 plastikmaling som Flutex 5 eller til-

 svarende kvalitetsmaling. Andre 

 typer vægbeklædning på disse 

 overflader vil blive regnet som 

 misligholdelse og krævet reetable-

 ret ved fraflytning.  

 

 Loftbehandling 

 Afvaskning, udspartling med sand

 spartelmasse, pletgrunding og 

 maling med acrylplastmaling som 

 Flutex 5 eller tilsvarende kvalitets-

 maling.  

 

 Guldbehandling 

 Gulvene renholdes med egnet ren-

 gørings- middel. For meget vand på 

 et trægulv kan beskadige gulvet. 

 Gulvene vedligeholdes jævnligt med 

 vandbasseret lak eller hvidpig-

 menteret lak. 

 Det er ikke tilladt at foretage lud-

 behandling af gulvene. 

 

 

KØKKEN 

 Vægbehandling 

 Væggene er ved indflytningen 

 tapetseret med glasvæv eller anden 

 egnet tapet til malerbehandling. 

Særlige regler for       

indvendig vedligeholdelse 

 Overfladebehandles med acryl-

 plastikmaling som Flutex 20 eller 

 tilsvarende kvalitetsmaling. Andre 

 typer vægbeklædning på disse 

 overflader vil blive regnet som mis-

 ligholdelse og krævet reetableret 

 ved fraflytning. 

 

 Loftbehandling 

 Afvaskning, udspartling med sand- 

 spartelmasse, pletgrunding og 

 maling med acrylplastmaling som 

 Flutex 5.  

 

 Gulvbehandling 

 Gulvet renholdes med egnet ren-

 gørings- middel. For meget vand på 

 et trægulv kan beskadige gulvet. 

 Gulvet vedligeholdes jævnligt med 

 vandbasseret lak. Det er ikke tilladt 

 at foretage ludbehandling af gulvet. 

 Vinylgulve renholdes med egnet 

 rengøringsmiddel.  

 

 

BADEVÆRELSE/TOILET 

 Vægbehandling 

 Hvor der ikke er fliser, er væggene 

 behandlet med dæksoplast Flutex 

 30. Der må kun vedligeholdes med 

 dette malingsystem. Hvor der er 

 fliser, er overvægge og loft maler-

 behandlet som ovenfor nævnt. 
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 Loftbehandling    

 Afvaskning, udspartling med sand-

 spartelmasse, pletgrunding og 

 maling med acrylplastmaling som 

 Flutex 30 eller tilsvarende kvalitets-

 maling. 

 

 Gulvbehandling    

 Terrazzo- og klinkegulve renholdes 

 med egnet rengøringsmiddel. Ved 

 yderligere rengøring kan der fore-

 tages oliering efter leverandørens 

 anvisning. Lejeren skal forinden 

 forvisse sig om gulvet er egnet til en 

 sådan behandling.  

 

 

TRÆVÆRK 

 Karme/øvrigt træværk 

 Karme og øvrigt træværk er over-

 fladebehandlet med acrylplastmaling 

 svarende til interiør 40-50.  

 Rengøres med egnet rengørings-

 middel. Behandling af malede over-

 flader: Afvaskning, slibning,  

 udspartling med acrylspartelmasse, 

 slibning, grunding og maling med 

 acrylplastikmaling interiør 40-50 på 

 vandbasis. 

 

 Døre      

 Lakerede døre afvaskes ved egnet 

 rengøringsmiddel uden brug af for 

 meget vand, idet dette kan beska-

 dige overfladen. 

 

 Vinduer og altandøre   

 Plastvinduer i bad og aluvinduer må 

 ikke males. 

 Der må ligeledes heller ikke bores i 

 disse. 

 Øvrige vinduer og døre af træ skal 

 males med Flügger vinduesmaling 

 eller tilsvarende. 

 

 Rør og radiator  

 Disse skal males med Flügger radia-

 tormaling Ral 9010 eller tilsvarende 

 kvalitetsmaling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTAR 

 Køkkenelementer 

 Lamineret køkkenelementer  

 kræver ingen overfladebehandling, 

 ud over afvaskning med egnet 

 rengøringsmiddel. 

 Andet malet inventar behandles 

 som under pkt. 4. 
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BOLIGENS STANDARD VED LEJE-
MÅLETS BEGYNDELSE   

 1. Ved lejerens overtagelse af 

 boligen, fremtræder lofter og væg-

 ge som nyistandsatte . Lofter frem-

 står velvedligeholdt, ensartet og 

 dækkende, i farven hvid. Vægge 

 fremstår med glasvæv eller anden 

 egnet tapet til malerbehandling. 

 Overfladebehandlet med acryl-

 plastikmaling som Flutex 5 eller 

 tilsvarende kvalitetsmaling. 

 

 Vægge i toiletrum kan fremstå med 

 fliser og malede vægge. 

 

 2. Træværk, inventar, tekniske 

 installationer og gulve vil kun være 

 istandsat, hvor der efter udlejerens 

 skøn har været behov for det. 

 Gulvene kan derfor have farve-

 forskelle, hvor der har ligget tæpper 

 eller lignende. Mindre ridser på 

 lakken og misfarvning kan fore-

 komme. Træværk kan have farve-

 nuancer i samme rum. 

 

SLID OG ÆLDE 

 3. Træværk, inventar, tekniske 

 installationer og gulve kan bære 

 præg af almindeligt slid og ælde for 

 et lejemål af den pågældende type 

 og alder. 

 

 

 

 

 

Standard for boligens    

vedligehold ved overtagelsen 

FARVEVALG 

 4. Lejemålets vægge og lofter er 

 ved indflytning malet med hvid 

 farve (brækket). 

 

 Lejeren må dog acceptere, at der 

 på malet træværk er anvendt hvid 

 farve (brækket) eller at de fremstår 

 med farven lysegrå. 

 

KØKKEN     

 5. Køkkenbordplader fremstår i 

 laminat eller massivt træ. 

 Der er i nogle boliger etableret 

 plads til tilslutning af opvaske-

 maskine/vaskemaskine. 

 

VARMEANLÆG 

 6. Boligen opvarmes fra fælles 

 varmecentral.    

 Reparation og udskiftning af radia-

 torventiler foretages af afdelingen. 

 Utætheder ved anlægget skal straks 

 meldes til ejendomskontoret. 


