
Aftale om udvidet brugsret 
(i det følgende kaldet boligtilladelse)

Dette  dokument  er  at  betragte  som en ansøgning indtil  udlejeren med underskrift/stempel  har  godkendt 
ansøgningen. Herefter er det at betragte som en tilladelse. 
Vi gør opmærksom på, at ansøgeren ikke har nogen automatisk ret til boligtilladelse. Ansøgningen behandles 
af klage- og indstillingsudvalget som kan vælge at afslå. Der er en kvote for boligtilladelser. Er kvoten op-
brugt kommer ansøgningen på venteliste.
Lejeren skal have boet kontinuerligt i mindst 2 år i Morbærhaven op til tilladelsestidspunktet for at opnå 
tilladelse.
Der må ikke bo børn i Morbærhaven og tilladelsen gives derfor under forudsætning af, at det fremtidige hus-
standsmedlem ikke på tilladelsestidspunktet er gravid.

Underskrevne udlejer, Det Almennyttige Boligselskab Albertslund Ungdomsboliger, meddeler 
herved tilladelse til at lejeren:

Navn: _____________________________________________

Morbærhaven: ______________   tillægges udvidet brugsret, således at

Navn: _____________________________________________   cpr-nr.:______________________

Nuværende adresse:  _______________________________________________________________

optages i lejerens husstand pr. nedennævnte dato.

Tilladelsen medfører, at der skal betales et ekstra beboerforeningskontingent hver måned indtil lejeren selv 
meddeler  administrationen,  at  han/hun  ikke  længere  har  ovennævnte  person  i  sin  husstand.  Når  lejeren 
meddeler dette medfører det automatisk, at tilladelsen ikke længere er gyldig.
Tilladelsen medfører i øvrigt ingen ændringer i den gældende lejekontrakt.
Ovennævnte medlem af lejerens husstand her ingen selvstændig ret til lejemålet, men har kun for ham/hende 
personligt benyttelsesret for det lejede samtidig med lejeren, og lejeaftalen vil blive ophævet i henhold til lov 
om leje af almene boliger §93, tilfælde 4 og 6, hvis lejeren fraflytter. Husstandsmedlemmet er samtidig be-
kendt med, at lejemålet skal fraflyttes, såfremt lejeren ikke ønsker at have husstandsmedlemmet boende.
Lejeren hæfter for sit husstandsmedlem ved dennes overtrædelser af ordensreglerne.

Underskrifter/stempler:

__________________________ ________              __________________________ ________
Som husstandsmedlem                Dato Som lejer                                      Dato

Tilladelsen er gældende pr.: Behandlet af klage- og indstillingsudvalg:

__________________________ ________ __________________________ ________
For udlejer (AUB)  Dato KNIU            Dato


