
 
 

Ansøgning om fremleje af værelse/r 
 
Undertegnede ønsker at fremleje …… antal værelse/r i min  
  Udfyld  Beliggende: 

□  Amagerbrogade nr. 
□ Ved Amagerport nr. 
□ Ved Linden nr. 
□ Svinget nr.  

Etage     □  højre 
              □  venstre 

  □  andelslejlighed nr. 
  □  lejelejlighed 

Antal værelser i 
lejligheden: 

 
Til : 
Navn  

 
Adresse  
Telefon nr.  
e-mail  
 
Fremlejen sker i perioden    /   200  -     /    20   (max 2 år). 

 
Bestyrelsen forbeholder sig retten til dokumentation i forbindelse med ansøgningen. 
 
Lejen udgør kr.                            pr. måned og er inkl.  

− □  El 
− □  Varme 
− □  Gas 
− □  Møbler 
− □  Telefon og/eller internetforbindelse 

 
Undertegnede vil fortsat betale boligafgift/husleje og er indforstået med at betalingen ikke kan 
overdrages til fremlejetageren. Såfremt fremlejetageren skal betale selvstændigt for eget forbrug af el 
og gas skal der ske anmeldelse til Københavns Energi og DONG. 
 
Vedrørende lejeloven: 
§ 69. Lejeren af en beboelseslejlighed har ret til at fremleje højst halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse. 
Det samlede antal personer, der bor i lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum. 
Stk. 2. Fremlejeaftaler skal indgås skriftligt, og lejeren skal inden fremlejeperiodens begyndelse tilstille udlejeren kopi af 
fremlejeaftalen. 
Andelsboligforeningen HAABET, vedtægter: 
§ 11.  En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, med-
mindre han er berettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3.  
Stk. 2. En andelshaver er berettiget til at fremleje eller -låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når 
andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferie-
ophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt 2 år. Fremleje kan således 
ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde så som svigtende salg. Bestyrelsen skal 
godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet.  
Stk. 3. Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelser. 
 
Dato: 
Underskrift:………………………………………………………… 
 
Telefon/mobil:………………………………….. 
e-mail:………………………………………………… 
 
Bilag: lejekontrakt 
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