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Standard i følge loven 

I lov om almene boliger står der, at arbejder skal være 

rimelige og hensigtsmæssige, og at en bolig ikke må 

miste sin almene karakter. Det betyder, at boligerne 

ikke må bære præg af luksus. Hvis det arbejde, der la-

ves i en almen bolig, vurderes at have en standard, der 

vil øge omkostninger til kommende vedligehold, kan 

du som lejer pålægges denne udgift over huslejen.  

Det betyder blandt andet, at der skal bruges materialer 

i standardmål, og der kan ikke opsættes specialedesig-

nede køkkener. 

 

Byggetilladelse 

Ved bygningsmæssige indgreb eller ændring af instal-

lationer kan det kræve byggetilladelse. Ejendomskon-

toret kan fortælle mere om, hvornår arbejdet kræver 

byggetilladelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdets fysiske omfang 

Det er kun muligt at udføre arbejdet indenfor de eksi-

sterende fysiske rammer, og der kan derfor ikke fjer-

nes/nedtages vægge som en del af moderniseringen.  

Totalentreprenør 

Moderniseringen omfatter totalrenovering af køkke-

net. Ønskes kun en del af køkkenet moderniseret, skal 

der ansøges over råderetten. Der skal anvendes total-

entreprenør til moderniseringen 

 

Der kan kun anvendes de entreprenører, som Hvid-

ovre Boligselskab har valgt at samarbejde med. I den 

aftale der er indgået med køkkenleverandøren, udfø-

rer leverandøren alt fra opmåling, tilbud, tegningsar-

bejde, tidsplan, montage og tilsyn med egne montage-

arbejder i en samlet totalentreprise. Tilbud fra entre-

prenøren skal sendes i kopi til KAB til godkendelse og 

til beregning af huslejestigning. 

 

Aflevering 

KAB vil ved afleveringen være repræsenteret af en fra 

ejendomskontoret, som skal godkende køkkenet, samt 

underskrive afleveringsprotokollen, som totalentrepre-

nøren medbringer. 

 

Eget arbejde 

Totalentreprenøren afgiver tilbud med den forudsæt-

ning, at boligen er tilgængelig og ikke forstyrres af dit 

eget arbejde i den givne tidsperiode. Hvis du ønsker 

en anden arbejdsgang, skal du aftale dette med total-

entreprenøren. 

 

Lånebeløbet kan nedbringes, hvis du selv sørger for 

nedtagning af det gamle køkken. 

 

 

Alt ikke brændbart affald - eksempelvis køkkenvask, 

fliser og mursten - skal afleveres på Hvidovre Kom-

munes genbrugsstation, Avedøreholmen 97. Brænd-

bart affald - eksempelvis skabe - kan afleveres i 
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beboerrummet på storskraldspladsen eller i trailerne 

placeret i gårdene. 

 

Malerbehandlingen skal finde sted efter monteringen 

af køkkenet for ikke at påvirke håndværkernes tids-

plan. Hvis du forsinker eller forhindrer håndværker-

nes tidsplan, vil udgiften til dette faktureres direkte til 

dig. 

 

Elinstallationer 

Totalentreprenøren står for at sikre, at der etableres 

det rette antal kontakter i køkkenet, så reglerne i 

stærkstrømsbekendtgørelsen overholdes. Ved renove-

ring skal alt leve op til de sidste nye krav. Dette ar-

bejde skal udføres via moderniseringen og indenfor 

det disponible beløb. Der SKAL etableres indmuret el-

udtag til emhætte. Nye installationer skal fremføres 

skjult, bag paneler eller nye køkkenelementer.  

 

Der skal etableres stikkontakt i vaskeskab som forbere-

delse for tilslutning af opvaskemaskine. 

Er fremføring af 400V til køkken en let tilgængelig mu-

lighed, kan dette indgå. 

 

Belysningsarmaturer 

Der kan indkøbes og monteres belysningsarmaturer, 

spot og lignende under overskabe via moderniserin-

gen.  

 

Hårde hvidevarer 

Der kan ikke indkøbes hårde hvidevarer via moderni-

seringen. Hvis du ønsker hårde hvidevarer, som ikke 

allerede findes i boligen, skal du søge om tilladelse til 

dette i henhold til installationsretten. Tilladelsen skal 

indhentes inden eller sideløbende med tilbuddet fra 

køkkenfirmaet, da tilladelsen skal være på plads, in-

den huslejestigningen af køkkenmoderniseringen kan 

accepteres. 

 

Emhætte 

Der kan ikke opsættes emhætte/emfang via modernise-

ringen. Hvis du ønsker at opsætte emhætte/emfang, 

skal du søge om dette under installationsretten. 

Under installationsretten kan der opsættes em-

hætte/emfang. 

Ønsker du at opsætte en emhætte, kan der etableres 

aftræk til det fri gennem murgennemføring, eller til 

eksisterende aftrækskanal. 

 

VVS Installationer 

VVS installationer skal overholde gældende lovgiv-

ning. 

 

Flytning af vand og afløbsinstallationer kan medtages i 

moderniseringen. Udgifter til udskiftning af rør, stig-

strenge eller faldstammer på grund af tæring eller til-

kalkning afholdes af afdelingen. Er der behov for ud-

skiftning af rør, stigstrenge eller faldstammer, skal ud-

skiftningen aftales med ejendomskontoret, inden mo-

derniseringen påbegyndes. 

 

 

Gasinstallationer 

Det er tilladt at ændre på gasinstallationer eller even-

tuelt fjerne gasmåler. Gasinstallationer skal overholde 

gældende lovgivning. 
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Køkkenvask 

Der er frit valg af alle vaske. Vasken skal være med ha-

nehul. Vasken må ikke være underlimet. 

  

Blandingsbatteri 

Afdelingens blandingsbatteri, type FM Mattsson 9000 

serien anbefales. 

 

Køkkenelementer 

Der kan frit vælges mellem alle typer fronter. 

 

Bordplader 

Der kan frit vælges mellem alle typer bordplader. 

Stenplader skal være syrefaste. 

 

Stænkbeskyttelse  

Der er frit valg mellem fliser og plader af for eksempel 

glas eller stål, eller vaskbar maling mellem overskabe 

og bordplade som stænkbeskyttelse. Hvis der vælges 

fliser, skal der opbevares ekstra fliser i boligen, sva-

rende til ca. 0,5 m2 af det opsatte areal. Der er ikke 

krav om stænkbeskyttelse. Slutmaling kan altid medta-

ges mellem bordplade og overskabe, som stænkbeskyt-

telse.    

 

Gulvbelægning 

Renovering af køkkengulv kan medtages i køkkenmo-

derniseringen. Overfladebehandling, som eksempelvis 

udskiftning/pålægning af linoleum, slibning og lake-

ring af trægulv, kan medtages i moderniseringen. Ved 

renovering af gulv, skal gulvet fremstå som en helhed. 

 

Mangler der gulv under de eksisterende køkkenele-

menter, betaler afdelingen for ilægning af vandfast 

plade, så de nye elementer kan monteres. 

 

Ønsker du et nyt gulv, eksempelvis i form af nyt par-

ket- eller plankegulv, skal der ansøges om dette under 

råderetten. Dette giver ret til godtgørelse ved fraflyt-

ning, men kan ikke inkluderes i moderniseringen. 

 

Vægge 

Der er frit valg med hensyn til overfladebehandling af 

vægge. Afdelingens vedligeholdelsesreglement skal 

overholdes, og overfladen skal være vaskbar. Alt 

malerarbejde er for egen regning, og kan ikke medta-

ges i moderniseringen. 

 

Lofter 

Det er ikke muligt at inkludere renovering/vedligehol-

delse af lofter i køkkenmoderniseringen. 

 

 

 

Har du spørgsmål: 

Du er velkommen til at  

kontakte: 

 

Mikkel Dam 

M: cmd@kab-bolig.dk  

T: 33 63 12 87 

 

 

 

 

 


