
ANSØGNING  
- om fremleje af lejemål 
 
  

 

Fremlejeperioden er max. 2 år og skal godkendes skriftligt af boligselskabet, inden den iværksættes.  Godkendelse kan 
kun ske, når du som lejer dokumenterer, at dit fravær er midlertidigt og begrundet med sygdom, forretningsrejse, 
studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende forhold. Du skal vedlægge dokumentation for det midlertidige 
fravær til denne ansøgning.  

Fremlejeaftalen skal indgås skriftligt og boligselskabet skal have kopi af aftalen, inden fremlejeperioden påbegyndes.  

Lejers kontraktlige forpligtelser over for boligselskabet ændres ikke ved fremleje af boligen. Det betyder bl.a.: 

• At lejer fortsat har ansvaret for rettidig betaling af leje m.v. til boligselskabet. 
• Lejer er erstatningsansvarlig for skader, som ved uforsvarlig adfærd forvoldes af personer, der i forbindelse med 

fremleje benytter det lejede. 
• Lejer er ansvarlig for, at personer, der benytter det lejede, overholder de regler, der skal sikre god husorden og 

forsvarlig brug af det lejede. 
• Lejer er erstatningsansvarlig, såfremt fremlejetager foretager installationer, der forårsager skader. 

Den der fremlejer boligen, vil ikke kunne overtage boligen ved fremlejeperiodens ophør, og boligselskabet er ikke 
pligtig til at stille anden bolig til rådighed ved fremlejeperiodens ophør.  

Der er ikke mulighed for at forlænge fremlejeperioden ud over 2 år. 

BOLIGEN, DER ØNSKES FREMLEJET  
Navn på nuværende, permanente lejer 
   
Adresse 
  
Evt. lejemålsnummer 

  
Fremleje-periode 

Start:   
Slut:   

Lejers adresse i fremleje-perioden 
  

 
DEN, DER SKAL FREMLEJE 

Navn 

  
 

Fødselsdato 
  

Evt. ægtefælle eller samlevers navn 

  
 Antal voksne i husstanden  
 
 

Antal børn under 23 år i husstanden 
 
 

 
Alle oplysninger i ovenstående skemaer er afgivet på tro og love. 
 
UNDERSKRIFT 

Dato og underskrift – nuværende lejer og evt. ægtefælle/samlever Dato og underskrift – den, der skal fremleje  

Godkendt af Boligselskabet Sjælland (dato & underskrift) 
 
 

Den udfyldte formular skal printes og indsendes med begge parters fysiske underskrift og vedlagt dokumentation for 
lejers fravær. Du kan sende os et skarpt foto/skannning via bosj.dk/fremleje – eller sende den ind på papir. 

 

Dato 

  


