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7. november½ 2019/Vivi Meldgaard 

Indledning 
På fællesmødet den 16. august 2019 stillede Vivi Meldgaard følgende forslag: 

Forslag om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal afklare hvilke regler, der 

gælder for Tilvalg og Råderet, når en bolig skifter lejer/medejere.  

Arbejdsgruppen blev:  Bent, Niels Peter og Vivi M 

 

Konklusioner 
1. Tilvalg  

Tilvalg var noget der kunne benyttes under byggeprocessen. Dvs. tilvalg kan ikke længere 

benyttes, nu hvor alle har fået nøglen og taget huset i brug. 

Den økonomiske del af det tilvalg, der er i hvert enkelt hus, fortsætter og vil stadig ved 

fraflytning blive overtaget og restbeløbet betales af ny(e) bofælle(r). Rest på tilvalget 

betales samtidig med indskuddet. Afskrivning sker over ca. 30 år fra 2003. 

 

2. Råderet 

Råderet er din ret til at ændre og forbedre ting i din bolig. Det må du nemlig gerne – dog 
med visse forbehold. 
Du står selv for udførelsen og finansieringen af arbejdet. Mulighederne er mange, og nogle 
forbedringer kan du endda få godtgjort en del af ved fraflytning. 
 

Husk at få arbejdet godkendt  
Ændringer og forbedringer skal altid være rimelige og hensigtsmæssige. Du må ikke ændre 
din bolig, så den ikke længere har karakter af almen bolig. 
 
Din boligorganisation- eller afdeling kan kræve, at visse ændringer skal genetableres ved 
fraflytning. Der er mange regler vedrørende råderet, forbedringer og evt. godtgørelse. 
 
Kontakt altid dit ejendomskontor, der skal godkende arbejdet, inden du går i gang. 
 

Hvordan kommer jeg i gang?  
Kontakt ejendomskontoret for spørgsmål vedrørende de specifikke muligheder i din 
boligafdeling – og for at få godkendelse, når du har besluttet dig for, hvad du vil 
udføre af ændringer. 
 
Bemærk, at du skal have godkendelse af arbejdet – inden du går i gang – hvad enten 
det er med afskrivning over 10 – 20 år, med godtgørelse ved fraflytning eller med 
straksafskrivning med 100% og genetablering ved fraflytning. 
 
Du kan læse mere på:  kløvermark.dk/ Dokumentarkiv/Råderet – boligen 
 
 Oktober 2019 Bent, Niels Peter og Vivi M 
 


