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Det er tilladt at lægge vinyl- eller linoleumsgulv i din bolig. Du 

skal dog ALTID først indhente skriftlig tilladelse hos Ejendoms-
kontoret.  

 
Ansøgning 

 
Jeg er indforstået med betingelserne* og ønsker at lægge vinyl- 
eller linoleumsgulv i/på:  

 
Entrè    _________ Køkken   _________ 
 

_________ _____________________________ ________ 
Dato   Beboers navn                       Lejl.nr. 
 

 

 
Tilladelse 

 
Der er givet tilladelse til igangsætning af arbejdet, da betingel-
serne* er overholdt. 
 
Entrè    _________ Køkken   _________ 
 

  
_________ ___________________________________ 
Dato  Ejendomskontorets stempel og underskrift 

 
 

Godkendelse 

 
Vi har d.d. besigtiget dit vinyl- eller linoleumsgulv, og det er 

hermed godkendt, da det er lagt på efter håndværksmæssige 

forskrifter*. 
 
Ejendomskontoret har synet og godkendt vinyl- eller linoleums-
gulv i / på 

 
Entrè    _________ Køkken   _________ 
 

  
_________ ___________________________________ 

Dato  Ejendomskontorets stempel og underskrift 
 

 
*Se betingelser m.v. på bilag side 2 

Lægning af vinyl- eller linoleumsgulv 
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Betingelserne for lægning af vinyl- eller li-
noleumsgulv er følgende: 
 
 
 

• At Ejendomskontoret før pålægning skal besigtige dit træ-
gulv i boligen og standen af det. Trægulvet skal i hele bo-
ligen være i pæn stand, uden slid og ikke helt eller delvist 
misligholdt. 

• At du afventer en skriftlig tilladelse fra Ejendomskontoret, 
før du igangsætter arbejdet. 

• At vinyl- eller linoleumsgulvet lægges efter håndværks-
mæssige forskrifter, og er limet i kanterne, så der ikke 
kan trænge vand ind under vinylen eller linoleummet. 

• At du accepterer, at du som beboer er erstatningspligtig, 
hvis vinyl- eller linoleumsgulvet viser sig ikke at være li-
met, så vinylen eller linoleummet dækker over eventuelle 
senere opståede vandskader, der forårsager skade på 
bygningsdele, inventar, hårde hvidevarer m.v. 
Har du en faktura, der beskriver dette, vil vi meget gerne 
bede om denne. 

 
• At Ejendomskontoret får mulighed for at syne arbejdet ef-

ter endt udførelse, inden en måned fra dato for ansøgnin-
gen. Du er ansvarlig for at indkalde til dette syn. Tidsfri-
sten er for at undgå, at der ikke, i mellemtiden fra tilladel-
sen er givet, sker for meget slid på trægulvet. 

 
• At alle omkostninger, der er forbundet med håndværker 

eller indkøb af materialer og montering, afholdes af dig 
ved pålægning, og alle reetableringsarbejder, i forbindelse 
med din egen fjernelse af vinyl- eller linoleumsgulvet i din 
lejeperiode, afholdes af dig.  

 

 
 
Overholder du ikke alle ovennævnte punkter, vil du desværre ik-
ke kunne opnå tilladelse til at kunne fraflytte din bolig uden at 
skulle reetablere forholdene. 

 


