
      Generelle oplysninger for beboere der fraflytter lejemål: http://www.aab.dk/Fraflytning 

 Blanketten sendes til: Boligforeningen AAB, Kundeservice, Havneholmen 21, 1058 København V. 

Indsigelse over 

vurdering ved fraflytning / flytteafregning 
Vi kan rette fejl i vurderingen af hvad der skal laves i din bolig eller korrigere din flytteopgørelse, men kun når du kan 
dokumentere boligens stand ved indflytningen.  

Det betyder konkret at vi kan korrigere din flytteopgørelse, når du sender kopi af indflytningsrapport (kun 
indflytninger efter 1/7 1998) og eventuel mangelliste, der er kvitteret af afdelingen. 

Navn: _______________________________ 

Lejlighedsnummer: _______________   (se på lejekontrakten) 

Dato for syn: _______________ 

Vedrører din klage:  

(sæt kryds) 

1.  Flytteopgørelse  Flytteopgørelse er modtaget den 

2.  Vurdering af den lejlighed du fraflytter  Jeg deltog i fraflytningssynet 

- Beskriv på et særskilt ark hvorfor du mener at vurderingen af din lejlighed er forkert.

Jeg vedlægger: 

 Kopi af indflytningsrapport (kun lavet for indflytninger efter 1/7 1998). 

 Kopi af eventuel mangelliste fra indflytningen.  

- Hvis du ikke har kopi af materialet kan du kontakte afdelingsbestyrelsen i åbningstiden
for at høre om du kan få en kopi.

 Der er ikke udarbejdet indflytningsrapport/mangelliste. 

____________________ ____________________ 
Dato Underskrift 

Information til dig, som klager 
Inden du sender din indsigelse bør du læse om hvilke regler der gælder i forbindelse med fraflytning af en almen 
bolig. Du kan læse mere her: aab.dk/fraflytning.  

Udfyld blanketten omhyggeligt på pc eller blokbogstaver. Send blanketten til Boligforeningen AAB, Havnegade 29, 
1058 København K. Du vil modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget blanketten. 

Hvis du ikke hører andet, kan du forvente at modtage svar/afgørelse indenfor 8 uger fra modtagelsen. 

https://aab.dk/beboer/aendring-i-boligforhold/fraflytning/
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