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ANSØGNING OM BYTNING AF BOLIG 

Læs venligst vejledning og regler for godkendelse på bagsiden. 

 

Ovenstående er besvaret på tro og love 

Undertegnede ønsker at bytte bolig pr.:                                      (altid til den første i en måned, der må påregnes en 
ekspeditionstid på indtil 3 måneder). 

NÆRVÆRENDE ANSØGNING MEDFØRER SÅLEDES, AT UNDERTEGNEDE ANDELSHAVER(E) OPSIGER 
MINE/VORE BOLIG(ER) TIL FRAFLYTNING ½ MÅNED FØR DEN ANFØRTE BYTTEDATO, SÅFREMT AN-
SØGNINGEN IMØDEKOMMES.  

TIL BRUG FOR BEHANDLING AF BYTTEANSØGNING, SKAL DER SAMMEN MED DETTE BYTTESKEMA 
VEDLÆGGES KOPI AF BYTTEPARTNERENS LEJEKONTRAKT SAMT GODKENDELSE FRA MODPARTENS 
UDLEJER. 

 

 

 

 

 

Forbeholdt foreningens notater 

Afdelingsbestyrelsen: 

 

 

 

Afdelingsbestyrelsen: 

 

Administrationen: 

Dato: Dato: Dato: 

ANDELSHAVER: 
 
Navn: 

Adresse: 

Postnr.: 

Nuværende bolig: Antal rum:               m² 

Afd.:                            lb.nr.: 

 

 

Medlemsnr.: 

Antal personer i husstanden: 

Heraf hjemmeboende børn under 23 år: 

ANDELSHAVER/UDEFRA KOMMENDE ANSØGER: 
 
Navn: 

Folkeregisteradresse: 

Postnr.: 

Nuværende bolig: Antal rum:               m² 

Evt. Afd.:                     lb.nr.: 

Ejer/boligorganisation 

Fødselsdato 

Evt. medlemsnr.i foreningen: 

Antal personer i husstanden: 

Heraf hjemmeboende børn under 23 år: 

Heri indforstået: 
 
 , den  
 
 
 
 

(Underskrift) 

Heri indforstået: 
 
 , den  
 
 
 
 

(Underskrift) 



 
Læs venligst nedenstående bestemmelser, som skal opfyldes, før en bytning 
kan finde sted. 

1. Begge bytteparter i AAB, skal have beboet boligen i mindst 3 år. 

2. Boligforeningen modsætter sig bytning, hvis boligen ved bytning vil blive 

beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum. 

3. Boligforeningen gør opmærksom på, at bytning betragtes som en ganske 

almindelig opsigelse. Boligen skal være tømt en halv måned før overtagel-

sesdatoen og boligen istandsættes i henhold til boligforeningens istand-

sættelsesregulativ. Vurderingen af boligerne finder sted, efter varsling, ved 

boligforeningens foranstaltning. 

4. Boligforeningens godkendelse af bytningen foreligger, efter at det er på-

set, at samtlige forudsætninger for bytningen jf. Lov om leje af almene bo-

liger § 69 er til stede, herunder afdelingsbestyrelsen godkendelse. 

5. Opmærksomheden henledes på, at det ikke er tilladt i forbindelse med 

bytningen af boliger, at modtage/give dusør, eller at stille betingelser, om 

køb/leje af inventar eller udstyr i og til boligen. 

6. Selve flytningen må først finde sted, når ny boligoverenskomst, under-

skrevet af boligforeningen, foreligger. 

7. Bytningen må kun involvere de to husstande der er angivet på forsiden. 

Tre- eller firkantsbytninger må ikke finde sted.  

8. Boligforeningen skal gøre opmærksom på, at der ikke kan byttes til ejer- 

eller andelsbolig. 

Vi skal samtidig henlede opmærksomheden på, at tilladelsen kun angår det an-
søgte forhold. 

Hvis der er tale om maskeret bytning eller der er afgivet urigtige oplysninger, 
vil dette medføre at bytningen annulleres. 


