
VEJLEDNING TIL SALG AF DIN ANDELSLEJLIGHED I A/B‐

ESTLANDSGADEKARREEN 

Siden 1. januar 2016 har andelslejligheder i A/B Estlandgadekarréen skulle tilbydes til salg gennem 

foreningens ventelister. Derfor har ventelisteudvalget udarbejdet denne vejledning til hvordan processen 

omkring salget forløber, og hvad vi forventer af dig som sælger. 

Processen omkring salget af din andelslejlighed er et samarbejde mellem andelshaver, administration og 

ventelisteudvalget. Vi gør dig opmærksom på, at salget tager omkring 8 uger fra opsigelse til 

overdragelsesdato (se diagram i bilag 1). 

1. Opsigelse af lejligheden hos administrationen 

Når du har truffet beslutning om at sælge din andelslejlighed, er det første du skal gøre at opsige 

lejligheden hos foreningens administration.  

Opsigelsen skal ske skriftligt og indsendes til foreningens administration til Anette Borge på 

ab@homannlaw.dk eller Anette Borge, HOMANN Advokater, Amagertorv 11, 1160 København K 

2. Vurdering af forbedringer og løsøre 

Hvis du mener at du har gennemført forbedringer i lejligheden, der medfører at salgsprisen skal ligge højere 

end andelskroneværdien, skal forbedringerne dokumenteres og værdien af dem fastsættes.  

Værdien af forbedringerne fastsættes af en vurderingsmand. Du kan bruge http://www.vurderingsmand.dk 

eller http://www.lejlighedsvurdering.dk. Det er dit eget ansvar at kontakte vurderingsmand og indhente 

dokumentation og vurdering. I henhold til foreningens vedtægter § 14.4 skal du selv afholde udgifterne til 

vurderingsmanden.  

Vurderingsrapporten skal fremsendes til Anette Borge. 

Hvis du ikke ønsker at gøre brug af en vurderingsmand udbydes lejligheden til andelskroneværdien. 

Vi gør opmærksom på, at køber ikke er forpligtet til at købe løsøre så som komfur, køleskab, vaskemaskine 

og opvaskemaskine. Ønsker køber hverken at købe eller at overtage løsøre, skal du fjerne det ved 

fraflytning.  

3. Tilbud om sammenlægning 

Når prisen på lejligheden er fastsat skal du, jfr. vedtægternes regler om overdragelse, tilbyde lejligheden til 

sammenlægning med nabolejligheder til siden, over og under i opgangen. Det er dit ansvar som sælger at 

omdele et skriftligt tilbud og indhente dokumentation for at naboerne ikke ønsker at købe lejligheden til 

sammenlægning. 

Tilbud om sammenlægning med nabolejligheder gælder kun såfremt din lejlighed sammenlagt med 

nabolejligheden ikke overstiger et areal på 150 m2. Desuden er det kun andelshavere (ikke lejere) der skal 

tilbydes sammenlægning.  



 Dokumentationen for at naboerne takker nej til sammenlægning skal fremsendes til Anette Borge. 

4. Aftale om overdragelsesdato 

Når du har fremsendt den nødvendige dokumentation, skal du aftale en overdragelsesdato med 

administrationen. Overdragelsesdatoen skal være den 1. eller den 15. i en måned og skal tage højde for de 

næste skridt i salgsprocessen – se diagrammet ’salgsprocessen trin for trin’ bilag 1. Det betyder at 

overdragelsesdatoen tidligst kan ligge 5 uger fra den dag lejligheden fremvises til ventelisten.  

5. Aftale om fremvisning 

Når overdragelsesdatoen er aftalt med Anette Borge fra administrationen, skal du kontakte foreningens 

ventelisteudvalg på venteliste.estlandsgadekarreen@gmail.com med forslag til dato og tidspunkt for 

fremvisning.  

Kandidaterne på ventelisten skal have tilbuddet senest 7 dage før fremvisningen, og fremvisningen skal 

ligge uden for almindelig arbejdstid. Sammen med dig finder ventelisteudvalget en dato for fremvisning, 

hvorpå ventelisteudvalget sender tilbuddet ud. Se eksempel på tilbud i bilag 2. 

Eksempel: Du ønsker at overdrage lejligheden per 1. oktober, hvilket betyder at lejligheden allersenest kan 

fremvises d. 27. august og at tilbuddet så skal være kandidater på ventelisten i hænde senest d. 20. august. 

Hvis du er forhindret i at være til stede ved fremvisningen, afleverer du en nøgle i en kuvert i foreningens 

lokale i Dannebrogsgade 48, senest en time før fremvisningen. 

Typisk har interesserede fra listen, efter fremvisningen, forskellige spørgsmål angående lejligheden. Det er 

dit ansvar som sælger, at besvare deres spørgsmål. Derfor oplyser vi din mailadresse i tilbuddet, så de har 

mulighed for at kontakte dig. 

6. Der findes en køber  

Efter fremvisningen af lejligheden har interesserede 7 dages betænkningstid. I den tid forventer vi, at de 

interesserede skaffer en forhåndsgodkendelse fra deres pengeinstitut. Når de 7 dage er gået tilbyder 

ventelisteudvalget lejligheden til den interesserede køber med den højeste anciennitet på ventelisten.  

Ventelisteudvalget kontakter den interesserede køber og beder vedkommende hurtigst muligt at 

fremsende foreningens administration legitimation samt en forhåndsgodkendelse på købssummen fra 

deres pengeinstitut. Desuden meddeler ventelisteudvalget dig som sælger og administrationen købers navn 

og kontaktinformation. Herefter er salget en sag mellem køber og administration.   

Skulle der ikke kunne findes en køber fra foreningens ventelister der er villig til at betale 

andelskroneværdien, står det dig frit at sælge lejligheden gennem ejendomsmægler eller andre kanaler. I 

sådan en ny salgsrunde kan opskrevne på ventelister også deltage såfremt de vil, men lejligheden kan 

sælges til højest bydende, dog højest til andelskroneværdien. 

Vi håber at du nu føler dig grundigt informeret og rustet til at gå i gang med salget af din andelslejlighed 

Med ønske om et godt samarbejde Ventelisteudvalget  



Du opsiger din andelslejlighed
hos administrationen

Du skal tilbyde dine naboer i
opgangen op, ned og til siden
at købe din lejlighed til
sammenlægning. Dette gælder
kun såfremt din lejlighed
sammenlagt med
nabolejligheden ikke
overstiger et areal på 150 m2.

Såfremt du har foretaget
forbedringer i lejligheden
og ønsker at få dem godtgjort
ved salg, skal du bestille en
vurderingsmand og få
udarbejdet en
vurderingsrapport

Du fremsender dokumentation
for, at dine naboer ikke ønsker

at sammenlægge, samt evt.
vurderingsrapport til

administrationen

Du aftaler en overdragelsesdato
med administrationen der tager

højde for de følgende
følgende skridt i salgsprocessen

Ventelisteudvalget sender
tilbuddet ud til listen

Du aftaler en dato for fremvisning
med ventelisteudvalget

Overdragelsesdato
d. 1. eller d. 15. i en måned

Købers pengeinstitut
indbetaler købssum
til administrationen

14 DAGEFORVENT 7 - 14 DAGE 7 DAGE OMKRING 14 DAGEMINDST 7 DAGE1 - 3 DAGE

Fremvisning af
din lejlighed

uden for alm.
arbejdstid

Svarfrist for ventelistens
kandidater

MINDST 14 DAGE

Du får købssummen
udbetalt

Selvom køber har
forhåndstilsagn
fra sin bank,
tager bankforretningerne
og den administrative
proces omkring 14 dage

Interesserede på ventelisten
skal have mindst 7 dages
varsel før fremvisningen

Interesserede på listen
opfordres til  at kontakte
deres pengeinstitut
allerede før fremvisningen.

Interesserede
fra listen har
7 dages
betænkningstid.
Du besvarer
eventuelle
spørgsmål per
mail

Hvis ingen fra
ventelisten vil
købe, står det
dig herfra
frit at sælge
til hvem du
ønsker

Køber skal indbetale
købssummen senest
14 dage før
overdragelsesdatoen

Køber har fortrydel-
sesret, 6 hverdage fra
aftalen indgås, lørdage
søn- og helligdage
medregnes ikke

Ventelisteudvalget
meddeler dig og
administrationen

hvem der er køber
fra listen

Administrationen
kontakter køber og

udarbejder salgsaftale

Salgsaftale underskrives
elektronisk af dig,

køber og bestyrelse

Du kan først regne med at
have købsummen i hænde
omkring 14 dage efter
overdragelsesdatoen.

30.000 kr. tilbageholdes en
måned efter overdragelses-
datoen, hvor køber har
mulighed for at gøre
indsigelser for fejl og
mangler.

BILAG 1 - SALGSPROCESSEN TRIN FOR TRIN I A/B-ESTLANDSGADEKARREEN



BILAG 2 – EKSEMPEL PÅ TILBUD SOM DET FREMSENDES TIL VENTELISTEN 

 

Følgende andelslejlighed i A/B‐Estlandsgadekarreen er til salg: 

Estlandsgade x, x. tx 

Oplysninger om andelslejligheden: 

 

Andelsværdien er  1.397.417,89 Kr. 

Værdi af eventuelle forbedringer  35.400,00 Kr. 

Løsøre – aftales med sælger 
 

18.575,00 Kr. 

Månedlig boligafgift  5.227,00 Kr. 

 Månedlig a contovarme  497,46 Kr. 

Månedlig internet  100,00 Kr. 
     
Andelsbolignummer i 
foreningens regnskab 

1323   

 

Lejligheden ønskes overdraget per 15. september 2016 

Du inviteres hermed til fremvisning af lejligheden mandag d. x. august kl. xx.00  

Har du efter fremvisningen spørgsmål angående lejligheden skal de rettes til sælger på 

xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxl.com 

Efter fremvisningen har du 7 dages frist til at beslutte om du vil købe andelen til andelskroneværdien plus 

forbedringer. Med den relativt korte frist, bør du derfor kontakte din bank inden fremvisningen, så du har 

god tid til at få afklaret om du kan finansiere købet.  

Hvis du ønsker at købe andelen meddeles dette skriftligt til venteliste.estlandsgadekarreen@gmail.com 

Herefter vil ventelisteudvalget tilbyde lejligheden til den positivt interesserede kandidat med den højeste 

placering på ventelisten. Tilbuddet er fremsendt til i alt 55 personer og rækkefølgen til den specifikke 

lejlighed fremgår af side 2 og 3 

 Med venlig hilsen  

Ventelisteudvalget A/B‐Estlandsgadekarreen 

 

Lejligheden er på  
 

69  m2 



Uddrag af salgsaftale vedrørende købers ret til at gøre indsigelser over for fejl og mangler 
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