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Råderet udenfor boligen Arresø Boligselskab afdeling Ølsted 

                    Områderne: De Hvide Huse, Solsikkeparken, Kildemoseparken, Bavnager. 

 

Råderet udenfor boligen. 

Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. af 23 juni 2005 – Nr. 627 I ´80 til og med ´93                    

  

Råderet udenfor boligen, giver kun ret til godtgørelse, hvis der er tale om en forbedring. Hvis der 

ikke er tale om en forbedring (boligændringer), kan der stilles krav om retablering ved fraflytning. 

Der skal i så fald altid betales depositum. Deposita skal altid betales kontant. 

I det følgende kan du læse om, hvilke muligheder der er for at forbedre og ændre din bolig 

udenfor boligen. 

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

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

du i tvivl om noget så kan du altid kontakte boligselskabet? 

 

1.            Forbedringsarbejder uden for boligen 

Ingen.                                   

 

2.            Boligændringer der ikke kræver retablering ved fraflytning: 

Opsætning af carport med skur, afsnit 1 – Anemonevej m.fl. 

Opsætning af skur, max 9,9 m2, afsnit 1 – Anemonevej m.fl. 

 

Bemærkning: 

Før opsætning af skur eller carport med skur, skal der sendes en ansøgning til servicecentret, 

da tegninger og vejledning som er godkendte i kommunen skal følges. 

Efter opsætning skal arbejdet godkendes af servicecentret. 

Carporte og skure skal til enhver tid fremtræde pæn og i ordentlig stand. Hvis den ikke gør 

det, skal de fjernes af beboeren. 

Enhver udgift ved etablering og fjernelse af carport og skur vil til enhver tid være beboerens, 

herunder også eventuelt byggesagsgebyr fra kommunen, i forbindelse med sagsbehandling 

og udstedelse af byggetilladelse.  

Carporte og skure skal vedligeholdes af beboerne og skal være intakte ved fraflytning. 
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Opsætning af overdækkede terrasser 

 

Bemærkning: 

Før opsætning af overdækkede terrasser, skal der sendes en ansøgning til servicecentret, da 

tegninger og vejledning som er godkendte i kommunen skal følges. 

Efter opsætning skal arbejdet godkendes af servicecentret. 

Overdækkede terrasser skal til enhver tid fremtræde pæn og i ordentlig stand. Hvis den ikke 

gør det, skal de fjernes af beboeren. 

Enhver udgift ved etablering og fjernelse af overdækkede terrasser, vil til enhver tid være 

beboerens, herunder også eventuelt byggesagsgebyr fra kommunen, i forbindelse med 

sagsbehandling og udstedelse af byggetilladelse.  

Overdækkede terrasser skal vedligeholdes af beboerne og skal være intakte ved fraflytning. 

 

3.            Arbejder udenfor boligen der ikke er forbedringer. 

Her kræves reetablering ved fraflytning 

Opsætning af markise i afsnit 2 – Solsikkeparken, 3 – Kildemoseparken og 4 – 

Bavnager. 

 

Bemærkning: 

Før opsætning af markise skal der sendes en ansøgning til servicecentret.  

Servicecentret anviser placering og er behjælpelig med farvevalg. 

Markisen skal være af god kvalitet og skal kunne rulles ud og ind. 

Efter opsætning skal arbejdet godkendes af servicecentret. 

Markisen skal til enhver tid fremtræde pæn og i ordentlig stand. Hvis den ikke gør 

det, skal markisen fjernes af beboeren med fuld reetablering af murværk. 

Markisen skal vedligeholdes af beboeren. 

Enhver udgift ved etablering og fjernelse af markise vil til enhver tid være beboerens.  

Ved fraflytning skal markisen nedtages af beboeren og murværk skal reetableres. 


