
Ansøgning til råderet mv. (afleveres til ØsterBO)

ØsterBO Telefon: Giro: Hjemmeside: Åbningstider: Telefontider: 
79 43 25 00 2 06 80 44 www.osterbo.dk Man – ons. 10.00 – 15.00 9.00 – 15.30 

Treschowsgade 4 Drift telefon: CVR-nummer: E-mail: Torsdag 10.00 – 17.00 9.00 – 17.00 
7100  Vejle 79 43 25 36 14 90 56 18 osterbo@osterbo.dk Fredag 10.00 – 12.00 9.00 – 12.00 

Dato: 

Navn: 

Adresse: 

Post nr./by: 

Bolig nr.: 

Tlf.nr.: Mail adr.: 

Beskrivelse af arbejdet (vedlæg evt. tegning som supplement): 

Der er søgt byggetilladelse (ja/nej): 

Tidspunkt for udførelse af arbejdet: 

Liste over materialer, inventar mv. som skal anvendes: 

JA NEJ



Ansøgning til råderet mv. (afleveres til ØsterBO) 

ØsterBO Telefon: Giro: Hjemmeside:  Åbningstider: Telefontider: 
 79 43 25 00 2 06 80 44 www.osterbo.dk Man – ons. 10.00 – 15.00 9.00 – 15.30 
Treschowsgade 4 Drift telefon: CVR-nummer: E-mail: Torsdag 10.00 – 17.00 9.00 – 17.00 
7100  Vejle 79 43 25 36 14 90 56 18 osterbo@osterbo.dk Fredag 10.00 – 12.00 9.00 – 12.00 
 

Forbeholdt administrationen 

Tilskud kr.   

Værdi af eksisterende kr.:   

Godtgørelsesbeløb kr.   

Dato og underskrift ØsterBO    

 
Jeg/vi er indforstået med at boligselskabet afgør, om arbejdet er forbedringsarbejde eller æn-
dringer. Yderligere er jeg/vi indforstået med, at nå arbejdet er udført, så skal arbejdet igen 
godkendes af boligselskabet. Hvis arbejdet giver ret til godtgørelse, vil værdien af det gamle 
fratrækkes godtgørelsen. Den endelige godkendelse vil først finde sted, når alle originale fak-
turer er afleveret til boligselskabet. 

Dato:   

Lejer:    

Ægtefælle/samlever:    

 
Udfyld ansøgningen om råderet og vedlæg eventuelle tegninger over arbejdet, yderligere skal du 
vedlægge et prisoverslag. 
 
Du accepterer med din underskrift, at råderetten ikke er endelig godkendt og berettiger til godtgø-
relse, før der foreligger en skriftlig godkendelse fra Inspektøren for din boligafdeling, efter arbejdet 
er færdigudført.  
Du har efter arbejdets afslutning selv det endelige ansvar for at kontakte inspektøren, så råderets-
sagen kan blive afsluttet og godkendt.  
Det pointeres at dette er et ansøgningsskema, som underskrives af inspektøren FØR arbejdet igang-
sættes og at denne underskrift IKKE kan være at betragte, som en godkendelse af en afsluttet råde-
retssag. 
 
Læs altid råderetskataloget for din afdeling i forbindelse med planlægning af forbedringsarbejder i 
din bolig. Kataloget kan du finde på www.osterbo.dk under din afdeling, eller du kan rekvirere det i 
administrationen (se nedenstående). 

http://www.osterbo.dk/
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