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INTRODUKTION  
OG YDERLIGERE  
INFORMATION 
 
I FAB renoverer og ombygger vi løbende vores boliger, for at du som beboer har en attraktiv og tidssvarende 
bolig.   
 
I denne folder kan du læse om genhusning og muligheder under et genhusningsforløb. Vi er klar over,  
at renoveringsperioden vil medføre en række gener, men vi håber med denne folder at besvare nogle af de 
spørgsmål, som du måtte have i forbindelse med genhusning.

Individuelle spørgsmål om en konkret situation i forbindelse med genhusning vil blive afklaret på gen
husningsmøder og samtaler mellem dig og en genhusningskonsulent (typisk 48 måneder før din genhusning).

Folderen er vejledende, og skal anses for generel information. 

Du har også mulighed for at finde yderligere information på vores hjemmeside www.fabbo.dk



HVAD BETYDER GENHUSNING?
Genhusning betyder, at du skal flytte til en anden bolig. 
Det kan enten være midlertidigt eller permanent. I beg
ge tilfælde finder FAB sammen med dig og din familie 
en anden bolig til jer.

HVORFOR SKAL JEG GENHUSES?
Hvis dit lejemål skal renoveres eller ombygges, og arbej
det bliver så omfattende, at dit lejemål bliver ubeboeligt, 
vil det være nødvendigt, at du genhuses. Skal dit leje mål 
nedlægges eller nedrives, vil genhusning også være nød
vendig.

HVORDAN FOREGÅR GENHUSNINGEN?
Genhusningsmøder og samtaler med en genhusnings
konsulent vil blive afholdt ca. 48 måneder inden du 
skal genhuses. Her får du mulighed for at komme med 
særlige ønsker og drøfte dine behov og muligheder i 
forbindelse med din genhusning. Vi prøver så vidt muligt 
at tage hensyn til dine ønsker og behov.

Senest 3 måneder inden din bolig skal renoveres, vil du 
modtage et skriftligt varsel fra FAB.
Udflytning og genhusning gennemføres normalt over en 
kort periode, som typisk vil være 36 måneder, og be
gynder normalt et par uger før din bolig skal renoveres, 
ombygges eller nedlægges.

GENHUSNINGSKONSULENT
Genhusningskonsulenten kan hjælpe dig 
med at løse de forskellige udfordringer, som 
du kan støde ind i, når du skal genhuses. 
Du vil få mulighed for at få en samtale med 
en genhusningskonsulent, hvor du bl.a. kan 
stille de spørgsmål, som du ikke tidligere har 
fået besvaret, samt komme med ønsker til 
din nye bolig. 

GENHUSNINGSKONSULENT
Genhusningskonsulenten kan hjælpe dig 
med at løse de forskellige udfordringer, som 
du kan støde ind i, når du skal genhuses. 
Du vil få mulighed for at få en samtale med 
en genhusningskonsulent, hvor du bl.a. kan 
stille de spørgsmål, som du ikke tidligere har 
fået besvaret, samt komme med ønsker til 
din nye bolig. 
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GENHUSNING KAN SKE PÅ TO MÅDER:

1. ”Midlertidig genhusning” betyder, at du i en periode 
skal bo i en anden bolig, mens din nuværende bolig 
renoveres. Når din bolig er færdigrenoveret, flytter du 
tilbage igen. 
FAB finder i samråd med dig en midlertidig genhus
ningsbolig.  

2. ”Permanent genhusning” betyder, at du skal flytte til 
en anden bolig, hvor du skal bo permanent. 
FAB finder i samråd med dig din nye bolig, hvor du skal 
bo permanent.  

Bemærk at du kun har krav på ét tilbud om en genhus
ningsbolig. Når du taler med genhusningskonsulenten, 
er det vigtigt, at du er så præcis som muligt i forhold til 
dine ønsker og behov om genhusning, så vi sammen 
kan finde en god løsning for dig og din familie. 



HVORNÅR SKAL JEG MIDLERTIDIGT GENHUSES?
Du skal midlertidigt genhuses, når renoveringer gør, at 
du i en periode ikke kan bo i din bolig.

HVEM BESTEMMER, HVOR JEG GENHUSES?
FAB finder en passende bolig til dig og din familie. 
Tildelingen af en anden bolig sker i samarbejde mellem 
dig og en genhusningskonsulent. 
Du inviteres til en samtale, hvor du og genhusningskon
sulenten taler om dine muligheder og behov i forhold til 
en genhusningsbolig. 

Vi ved, at det kan være en svær situation at skulle flytte. 
Derfor gør FAB meget for at finde løsninger, der kan 
opfylde dine genhusningsønsker og behov. 

HVILKEN TYPE GENHUSNINGSBOLIG FÅR JEG?
De midlertidige genhusningsboliger vil oftest være 
beliggende i den boligafdeling, som du bor i. Det kan i  

nogle tilfælde også være i en af FABs øvrige afdelinger i 
din kommune.

Din midlertidige genhusningsbolig vil, såfremt det er muligt, 
være af omtrent samme størrelse, som den bolig du bor i. 

Ved tildelingen af midlertidige genhusningsboliger vil 
der i så stort omfang, som det er muligt, blive taget hen
syn til individuelle forhold som f.eks. gangbesvær, skole, 
institutioner m.v. 
 
Vi gør opmærksom på, at det ofte er en ”genbrugsbolig”, 
du får ved den midlertidige genhusning. Det betyder, at 
den midlertidige genhusning vil ske i boliger, der ikke er 
renoverede.

Din genhusningsbolig vil være i rengjort stand, men ikke 
nødvendigvis istandsat. Du må acceptere, at der kan 
være huller efter søm og skruer i væggene. 

MIDLERTIDIG
GENHUSNING
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HVOR LÆNGE SKAL JEG VÆRE  
MIDLERTIDIGT GENHUSET?
Det vil være forskelligt, men som regel 36 måneder.

HVOR MANGE TILBUD  
OM GENHUSNING KAN JEG FÅ?
Du har kun krav på ét tilbud om en genhusnings bolig. 
Når du taler med genhusningskonsulenten, er det vig
tigt, at du er så præcis som mulig i forhold til dine ønsker 
og behov om genhusning, så vi sammen kan finde en 
god løsning for dig og din familie. 

BEHOLDER JEG MIN LEJEKONTRAKT?
Ved midlertidig genhusning beholder du din lejekontrakt 
på din nuværende bolig. Du fortsætter altså med at 
betale husleje som hidtil. 

Da du ikke bliver lejer i den midlertidige genhusningsbo
lig, får du ikke en lejekontrakt, men i stedet udarbejdes 
en midlertidig aftale mellem dig og FAB.

HVAD SKAL JEG BETALE I HUSLEJE?
Du fortsætter med at betale husleje som hidtil. Huslejen 
for din midlertidige genhusningsbolig betales af FAB. 

Hvis lejen for din midlertidige genhusningsbolig er billi
gere end den husleje, som du indbetaler, vil du få diffe
rencen udbetalt. Er lejen i genhusningsboligen derimod 
dyrere, betaler FAB forskellen.

SKAL JEG BETALE NYT INDSKUD?
Nej, du skal ikke betale indskud i den midlertidige bolig, 
og det indskud, som du allerede har indbetalt, bliver 
stående i din nuværende bolig. 

SKAL MIN BOLIG SYNES, NÅR JEG FLYTTER? 
Ja, når du midlertidigt genhuses udarbejder FAB en 
synsrapport for din bolig.  
Synsrapporten bruges kun hvis du opsiger din bolig, 
mens du er midlertidigt genhuset.

Når du flytter tilbage til din bolig efter renoveringen, 
bortfalder synsrapporten. 

HVEM BETALER FOR FORBRUGET I DEN  
MIDLERTIDIGE BOLIG?
Du skal selv betale forbrugsudgifter (el, vand og varme) i 
genhusningsboligen. 

Du skal ikke betale for forbrug i din bolig, mens den 
bliver renoveret.

Allerede indbetalt a’conto vand og varme indregnes i 
forbrugsregnskabet for genhusningsboligen.

MIDLERTIDIG
GENHUSNING
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ER DER UDSTYR I DEN MIDLERTIDIGE BOLIG?
Midlertidige genhusningsboliger forsynes med persien 
ner og enkelte loftslamper, som skal blive i lejemålet. 
Andet må du selv montere ved indflytning og tage med 
igen ved fraflytning.

SKAL DER VÆRE SYN I  
MIN MIDLERTIDIGE BOLIG? 
Ja, FAB laver et lempeligt fraflytningssyn, når du flytter 
fra din midlertidige bolig. 

Du skal ikke betale for normalistandsættelse, men du 
skal betale for evt. mislighold. 

Som rettesnor skal den midlertidige bolig have samme 
standard, når du flytter ud, som da du flyttede ind.

Boligen skal være tom og gjort ren, når du flytter.

KAN JEG SELV FINDE EN MIDLERTIDIG BOLIG?
Ja, du kan godt selv finde en genhusningsbolig/din mid
lertidige bolig, fx. et sommerhus eller et andet sted.

Hvis du selv finder en genhusningsbolig under renove
ringen, skal du ikke betale husleje til FAB i genhusnings
perioden. 

Det er vigtigt, at genhusningskonsulenten får besked om 
dette så tidligt som muligt.

MIDLERTIDIG
GENHUSNING

VIGTIGT! 
Du skal IKKE ændre 
din folkeregisteradresse, 
når du skal  
genhuses midlertidigt.

HVOR SKAL JEG HAVE ADRESSE I  
GENHUSNINGSPERIODEN?
VIGTIGT! 
DU SKAL IKKE ÆNDRE DIN FOLKEREGISTERADRESSE, 
NÅR DU SKAL GENHUSES MIDLERTIDIGT.

Du skal dog lave en midlertidig adresseændring til 
genhusningsboligen hos PostNord, så du i genhusnings 
perioden modtager din post. 

Du kan ændre adresse på PostNords hjemmeside. Den 
midlertidige adresse gælder kun i et halvt år, så du skal 
huske at forny den hvert halve år.

Bemærk at kopi af din genhusningsaftale skal fremsen
des til PostNord, når du foretager den midlertidige adres
seændring. 

STIGER HUSLEJEN I DEN NYRENOVEREDE BOLIG?
Ja, din husleje stiger med stor sandsynlighed, når du 
flytter tilbage til din nyrenoverede bolig. 
Hvor meget huslejen stiger, afhænger af, hvor meget din 
bolig er renoveret.  
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HVORNÅR SKAL JEG PERMANENT GENHUSES? 
Permanent genhusning betyder, at du skal flytte til en 
anden bolig permanent. 

Du genhuses permanent, hvis din bolig skal rives ned, 
nedlægges eller bygges om til en anden boligtype eller 
størrelse og derfor ikke længere er egnet til dig.

HVEM BESTEMMER,  
HVOR JEG SKAL GENHUSES PERMANENT?
FAB finder en passende bolig til dig og din familie. Tilde
lingen af en anden bolig sker i samarbejde mellem dig 
og en genhusningskonsulent. 

Du inviteres til en samtale, hvor du og genhusningskon
sulenten taler om dine muligheder og behov i forhold til 
en genhusningsbolig. 

Vi ved, at det kan være en svær situation at skulle flytte. 
Derfor gør FAB meget for at finde de løsninger, der kan 
opfylde dine genhusningsønsker og behov. 

HVILKEN PERMANENT  
GENHUSNINGSBOLIG HAR JEG RET TIL?
Den permanente genhusningsbolig skal have en pas
sende størrelse, beliggenhed og kvalitet og med pas
sende udstyr. 

Det betyder at:
 � Boligen enten har et værelse mere end antallet af 

medlemmer i din husstand eller samme antal værel
ser som din nuværende bolig. 

 � Du får tilbudt en bolig i samme kommune

 � Boligen indeholder funktioner, som din nuværende 
bolig har, og som du fortsat har behov for

PERMANENT
GENHUSNING

Ved tildelingen af permanente genhusningsboliger vil 
der i det omfang, som det er muligt, blive taget hensyn 
til individuelle forhold som f.eks. gangbesvær, skole, 
institutioner m.v. 

HVOR MANGE TILBUD  
OM GENHUSNING KAN JEG FÅ?
Du har kun krav på ét tilbud om en genhusnings bolig. 
Når du taler med genhusningskonsulenten, er det vig
tigt, at du er så præcis som mulig i forhold til dine ønsker 
og behov om genhusning, så vi sammen kan finde en 
god løsning for dig og din familie. 

FÅR JEG EN NY LEJEKONTRAKT?
Når du har sagt ja til din nye permanente genhusnings
bolig, får du en ny lejekontrakt. 

Fra du overtager den nye bolig, skal du kun betale hus
leje i den bolig. Du skal altså ikke betale husleje for to 
boliger på samme tid.



9

SKAL MIN BOLIG SYNES, NÅR JEG FLYTTER?
Ja, der laves et lempeligt syn af din bolig, når du flytter. 

FAB tager hensyn til, at din bolig skal renoveres, og der
for er dine udgifter ofte mindre end ved et almindeligt 
fraflytningssyn. 

Der er forskel på graden af fraflytningssynet, alt efter 
omfanget af den forestående renovering. 

HVAD SKER DER MED MIT INDSKUD?
Dit indskud bliver som udgangspunkt overført til din nye 
bolig, hvis du får en ny bolig i din nuværende boligafde
ling. 

I forbindelse med fraflytningssynet kan der være udgif
ter, du skal betale, som f.eks. mislighold eller normal
istandsættelse. 

Hvis du flytter til en ny bolig i en af FAB’s andre bolig
afdelinger, kan boligen have et højere indskud end din 
nuværende bolig. Hvis det er tilfældet, skal du betale 
differencen.

KAN JEG SELV FINDE MIN  
NYE PERMANENTE BOLIG?
Ja, du må gerne selv finde en ny bolig. Hvis du ønsker 
at flytte, inden du har modtaget varsel om genhusning, 
opsiger du din bolig og fraflytter efter normalt gældende 
regler for en fraflytning. 

Hvis du flytter indenfor genhusningsperioden, dvs. at du 
har fået et varsel om genhusning fra FAB, så kan du få 
dine flytteomkostninger betalt (se side 10).
 
SKAL JEG SKIFTE ADRESSE?
Ja, når du genhuses permanent skal du ændre din folke
registeradresse. 
 

VIGTIGT!
Det er vigtigt, at du husker  
at skifte folkeregisteradresse  
til din nye bolig.

PERMANENT
GENHUSNING
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FLYTNING
FÅR JEG DÆKKET MINE FLYTTEUDGIFTER?
Ja, ved både midlertidig og permanent genhusning be
tales udgifterne til flytning og flyttekasser af FAB (når du 
har fået varsel om genhusning).

Flytningen sker med hjælp fra et flyttefirma, som FAB 
har valgt. Du skal selv pakke dit indbo ned i flyttekasser, 
som efter aftale kan leveres til din adresse.

FÅR JEG DÆKKET MINE UDGIFTER, HVIS JEG 
SELV STÅR FOR FLYTNINGEN?
Hvis du selv sørger for hele flytningen, kan du få udbe
talt en standard godtgørelse, som udbetales, når flytnin
gen er gennemført. 

Godtgørelsen udgør 1.000 kr. for 1 værelses boliger, og 
suppleres derefter med 1.000 kr. pr. værelse. 

Bemærk at denne indtægt er skattepligtig. 

Ejendomsfunktionærerne vil i et begrænset omfang 
kunne være behjælpelige med nedtagning af handicap 
hjælpemidler. Monteringen af dem i din bolig skal du 
dog selv aftale med kommunen.

Du skal være forsigtig, når du afmonterer evt. eksiste 
rende heldækkende tæpper, hvis du ønsker at bruge 
tæpperne igen. Tæpper, der ødelægges, kan i visse 
tilfælde erstattes. 
Du skal kunne dokumentere tæppets alder og indkøbs
pris, f.eks. ved hjælp af en kvittering.

Tæpper, som er mere end 10 år gamle, erstattes ikke, da 
en erstatning i forhold til købsprisen reduceres med 10% 
pr. år fra købsdatoen.

Der stilles containere til rådighed, så du nemt kan bort
skaffe flytteaffald.
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VIGTIGT!
I forbindelse med flytning skal du huske at:
	� Tømme og rengøre din bolig  

og evt. kælderrum og depotrum
	� Blandingsbatterier afkalkes og aftørres
	� Alle vandrette flader i lejemålet  

støvsuges og aftørres
	� Rengøre komfur og køleskab
	� Aflevere alle nøgler
	� Fjerne alt affald (korrekt sorteret)
	� Paraboler skal nedtages 

 
 

KAN JEG FÅ HJÆLP TIL MIN FLYTNING?
Hvis du har dårligt helbred og ikke selv kan pakke eller 
flytte i samarbejde med pårørende, kan du ansøge om 
hjælp hos genhusningskonsulenten. 

Denne løsning kan kræve en lægeerklæring eller anden 
dokumentation.

INTERNET
Har du udgifter på internet i forbindelse med din flyt
ning, får du denne udgift dækket. Du skal blot aflevere 
kvitteringen til genhusningskonsulenten eller Kundeser
vice i FAB.

SKAL JEG SELV AFLÆSE VAND/VARME/EL?
Forbrugsmålere (vand, varme) aflæses af ejendomsme
ster i forbindelse med ind og fraflytning. Forbrugsregn
skabet laves af forsyningsvirksomheden og indgår i din 
årsopgørelse. 

Du skal kontakte din elleverandør for aflæsning af el. 

FLYTNING
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MODTAGER DU HJEMMEPLEJE?
Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan 
hjemmeplejen er opdelt.
I de fleste kommuner er hjemmeplejen opdelt i geografi
ske distrikter. Det betyder, at hjemmeplejens personale 
ikke kører på tværs af kommunen, og at de arbejder i 
teams inden for hvert distrikt. 

Hvis du skal genhuses enten permanent eller midlerti
digt, vil det være en god idé i god tid at kontakte hjem
meplejen i din kommune, for at fortælle dem at du skal 
genhuses, og for at spørge om det kan lade sig gøre at 
beholde de samme medarbejdere, som kommer hos dig 
i dag.

Det vil være en god idé, at oplyse det til genhusnings
konsulenten, hvis du modtager hjemmehjælp.

HAR DU EN STØTTEKONTAKTPERSON?
Hvis du er blevet tildelt en støttekontaktperson, er det 
en god idé, at informere vedkommende om din genhus
ning.

JEG ØNSKER AT FLYTTE FØR  
MIN BOLIG SKAL RENOVERES
Hvis du selv ønsker en ny bolig, og du opsiger din leje
kontrakt, før du har modtaget varsel fra FAB om genhus
ning, sker fraflytningen mv. efter de normalt gældende 
regler og opsigelsesvarsler. 

Det betyder, at du selv står for at finde en anden bolig 
og flytte. Du vil derfor ikke være omfattet af nogen form 
for genhusning eller få betalt din flytning m.v.

Hvis du har modtaget varsel fra FAB om genhusning, 
og selv finder en ny bolig på det tidspunkt, hvor du skal 
genhuses, kan du få dækket udgifter til flytteomkostnin
ger (se side 10).

FLYTNING
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Meddele om midlertidig genhusning til  
PostNord, så du får din post

Du skal ikke ændre din Folkeregister adresse

Sørge for straks at få navn på postkassen 
i genhusningsboligen

Meddele genhusning til dit forsikringsselskab om 
den periode du bor et andet sted. Hvis du får opma
gasineret noget af dit indbo skal dette også oplyses

Det anbefales, at du tegner en indboforsik
ring, såfremt du ikke allerede har en

Bestille flytning af telefon, internetforbin
delse mv. (der kan være tidsfrister)

Meddele flytning til dit  
elforsyningsselskab

Foretage en rengøring af det lejemål du 
fra flytter

Afrime/rengøre køle/fryseskab og komfur 
(skal evt. genbruges efter renoveringen)

Rydde fraflytningsbolig og evt. depot/kæl
derrum for alt indbo og fjerne alt affald, så 
håndværkerne kan komme til  

Aflevere nøgler til den bolig du fraflytter til 
ejendomsmesteren

Afmelde din genhusning hos PostNord

Meddele dit forsikringsselskab, at du igen 
er hjemme

Bestille returflytning af telefon  
og evt. internetforbindelse

Meddele dit elforsyningsselskab, at du igen 
er hjemme

Foretage en meget grundig rengøring af den 
genhusningsbolig du fraflytter, herunder 
komfur og køle/fryseskab

Aflevere samtlige nøgler til genhusningsboli
gen til ejendomsmesteren eller til FAB senest 
3 dage efter hjemflytning til egen bolig







 

HUSK 
VED MIDLERTIDIG  

GENHUSNING 
UDFLYTNING

HUSK 
VED MIDLERTIDIG  

GENHUSNING 
HJEMFLYTNING

MIDLERTIDIG 
GENHUSNING
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Ændre din folkeregisteradresse senest 5 
dage efter flytning

Aflevere alle nøgler til den fraflyttede bolig 
til ejendomsmesteren

Sørge for straks at få navn på postkassen i 
den nye bolig

Meddele bopælsadresse til dit forsikrings
selskab

Bestille flytning af telefon, internetforbin
delse m.v.

Foretage rengøring

Afrime og rengøre køle/fryseskab og 
komfur

Søge boligstøtte

Meddele flytning til dit  
elforsyningsselskab

HUSK 
VED PERMANENT  

GENHUSNING

 

PERMANENT 
GENHUSNING 
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