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Overdragelse af andel & bolig

Regler og retningslinjer for at overtage en andel og bolig fremgår 
af foreningens vedtægter.

Typisk vil man her bl.a. operere med følgende to begreber:
Venteliste og/eller Interesseliste. Som derfor er temaet her.



Venteliste
Er udgangspunktet en venteliste tilbydes andelen/boligen til 
de/den med den højeste placering på ventelisten.

Intern venteliste
Bruges hvis (typisk) andelsboligforeningens medlemmer har 
første prioritet i forhold til udefra kommende (eksterne),
der så er på en:

Ekstern venteliste
Bruges til eksterne, hvis man har en intern venteliste.



Interesseliste

Personer på en interesseliste er ikke garanteret at overtage en 
andel/bolig (listen viser at man er ”interesseret”)

Bruges en interesseliste vælger foreningen, hvilke personer, der 
skal tilbydes en andel/bolig.

Foreninger med nogle bestemte ønsker, kriterier og/eller værdier 
til de kommende andelshavere vil ofte bruge en interesseliste.

(Det bør være et ”must” at administrationen og brugen af en 
interesseliste bør være offentlige (vedtægter, www. m.m.) og 
kendte af såvel andelshavere som personer, der ønsker at blive 
skrevet på interesselisten. Bo Nordby)



Uddrag fra ABF’s standardvedtægter §13:

A) Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt 

overdragelsen sker i forbindelse med bytning af 

bolig, eller o.s.v.

B) En anden andelshaver i foreningen, der er 

indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således 

at den, der først er indtegnet på ventelisten, går 

forud for de senere indtegnede o.s.v. 

C) En anden person, der er indtegnet på en 

venteliste hos bestyrelsen. Den, der først er 

indtegnet på ventelisten, går forud for de senere 

indtegnede o.s.v.. 



Inspirations og opmærksomhedspunkter til regler, ad
ministration og brug af vente- og interesselister

Flere af nedenstående punkter er primært  rettet mod eksterne ventelister 
og interesselister

• Supplement til vedtægter? Vurder behov for interne regler & retningslinjer, 
herunder brug af hjemmeside (www.)

• Opfyldes kravene i persondataforordningen opfyldt?

• Gebyr for optagelse på vente- og interesselister?

• Gebyr for fortsat at stå på listen?

(fortsættes på næste slide)



(fortsat fra forrige slide)
• Offentliggørelse af listerne: Hvilke lister? Hvor? Indhold der 

offentliggøres? Øvrig info omkring til listerne til personer, der er 
opført? (Husk alt skal ske indenfor persondataforordningens rammer)

• Skal der være en - f.eks. årlig bekræftelse – på et ønske om fortsat at stå 
på listerne? Eksempelvis via betaling af gebyr for at stå på listen.

• Er reglerne for brug og administration af interesselisten ajourført de 
relevante steder

• Vil det være hensigtsmæssigt med et indledende 
forventningsafstemningsmøde (”visitation”) med personer, der søger om 
optagelse på ekstern venteliste eller interesseliste? 

• Form og indhold af en eventuel visitation, herunder fremvisning af bolig 
m.m. 




