
 

 

Tak for din tid hos os FAQ 

 

Vi har samlet de hyppigst stillede spørgsmål i forbindelse med fraflytning.  

 

Hvornår får jeg min flytteafregning? 

Du kan tidligst forvente at få din flytteafregning seks uger efter synet.  

 

Der er flyttet en ny lejer ind i boligen. Hvorfor har jeg så ikke fået min flytteafregning? 

At der er flyttet en ny lejer ind, betyder ikke, at vi kan lave din flytteafregning hurtigere. Du kan tidligst 

forvente at få din flytteafregning seks uger efter synet. 

 

Hvornår skal jeg betale flytteafregningen? 

Du skal betale en eventuel regning i forbindelse med flytteopgørelsen senest 14 dage efter, du modtager 

den endelige flytteafregning. 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål til min flytteafregning? 

Ring til Boligbutikken, Betalingsafdelingen på telefon 46 30 47 00 mandag – torsdag fra kl. 9.00 - 15.00 

fredag kl. 9.00 – 12.00, hvis du har spørgsmål 

 vedrørende vand- og varmeforbrug  

 til det beløb, du får tilbage/skal betale  

 

Kontakt dit områdekontor (find kontaktoplysninger på www.bosj.dk/kontakt), hvis du har spørgsmål til 

 istandsættelsen af den bolig, du er flyttet fra 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage over min synsrapport eller flytteafregning? 

Du kan sendes os din klage via bosj.dk/klager 

Hvis det er synsrapporten, du vil klage over, så vent til du har fået flytteafregningen.  

 

Hvordan får jeg mine penge, hvis jeg har indskud/depositum til gode? 

Vi overfører overskydende indskud/depositum til den bankkonto, du opgav, da du opsagde din bolig.  

 

Hvornår får jeg forbrugsafregning vedrørende vand/varme/el? 

Din forbrugsafregning kan du først forvente at modtage, når forbrugsåret slutter, og vi får årsafregningen 

fra leverandøren. I din flytteafregning har vi skrevet, hvornår forbrugsåret slutter. 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har en kopi af synsrapporten? 

Hvis du ikke fik den ved synet, sender vi automatisk en kopi til dig senest 14 dage efter synsdatoen.  

Har du mistet den, kan du kontakte dit områdekontor (find kontaktoplysninger på www.bosj.dk/kontakt), 

så sender de en kopi til dig. 

 



 

Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål til min synsrapport? 

Kontakter dit områdekontor (find kontaktoplysninger på www.bosj.dk/kontakt). 

 

Hvordan afregner vi, hvis der er indskudslån i boligen, eller hvis der er foretaget udlæg i indskuddet via 

fogedretten? 

Er der indskudslån i boligen, er Boligselskabet Sjælland forpligtet til at betale overskydende 

indskud/depositum til kommunen. Hvis der er foretaget udlæg i indskud/depositum er Boligselskabet 

Sjælland ligeledes forpligtet til at betale det overskydende beløb til udlægshaver. 
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