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Hjælp jeg fylder 18
Der er mange beslutninger at tage som voksen og dermed mange 
valg, og det er ikke altid lige nemt at gennemskue, hvad den rigtige 
beslutning er. Jeg håber, at jeg med denne bog kan hjælpe dig 
lidt på vej i denne jungle af beslutninger, der skal tages.
Bogen kan bruges som et opslagsværk, når du står over for nogle 
ukendte ting og begreber, og derfor ikke ved eller måske kun ved 
lidt om. Jeg vil anbefale, at du læser bogen igennem fra ende 
til anden, da du bagefter har et overblik over hvad der står i de 
forskellige afsnit.
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Ansvar og rettigheder.
Nu starter en tid som voksen med det ansvar og de rettigheder, det 
medfører. Du er som 18-årig myndig og kan dermed underskrive doku-
menter, lån og hvad der ellers måtte være af papirer, der skal under-
skrives.

Det giver en vis frihed, men også et ansvar, da du nu er myndig og 
”hænger på” det du skriver under på.
Som udgangspunkt skal du ALTID læse det papir igennem, du skriver under 
på, før du skriver under, lige meget hvor lang tid, det tager at læse. Lad 
bare bankrådgiveren eller biludlejeren eller hvem det nu måtte være, 
vente til du er færdig med at læse. 
Har du spørgsmål til noget i teksten, så spørg, i stedet for bare at lade 
som ingenting. Det er dig der hænger på det bagefter!!!
Nu har du ret til at gøre ting, som du ikke før kunne. Du kan helt selv 
bestemme over dit eget liv. Men husk, at dine forældre gennem livet har 
fået en vis erfaring med mange ting, så gør brug af dem også. 
Jeg er sikker på, de gerne vil dele ud af deres erfaring, men jeg ved også, 
at det kan være svært at bede sine forældre om hjælp, når man er ung. 
Nogle gange må man bare bide i det sure æble og spørge; hellere det 
end at hænge på noget, man fortryder bagefter!!!
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Flytte hjemmefra

Anmelde flytning
Når du flytter til din nye bolig, skal du meddele flytning flere forskellige 
steder. Folkeregistret i den kommune, du flytter til, skal have besked senest 
5 dage efter, at du er flyttet. Du kan anmelde flytning til Folkeregistret og 
Post Danmark på www.borger.dk. 
Andre steder du bør melde flytning er bla. banken, forsikringsselskabet, 
telefon-selskabet, licenskontoret, arbejdsgiveren, SU, A-kassen og fag-
foreningen.

HUSK når du flytter:
4Øl, sodavand og pizzaer til flyttemændene
4Anmelde flytning
4Aflæse vand, varme og el i din fraflyttede og din nye bolig
4Søge boligsikring
4Bestille internet 
4Navn på postkassen eller døren

Flytte
hjemmefra
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Indskud/Depositum
Før du flytter ind i din lejlighed, skal der som regel betales et indskud 
hvis det er almen byggeri, f.eks. en boligforening, eller et depositum, 
hvis det er et privat byggeri, f.eks. et hus, en lejlighed, eller et værelse  
i et hus. 
Det er en god idé ikke at betale penge til udlejeren, før I begge har 
underskrevet en lejekontrakt. Og husk altid at få en kvittering for det, du 
har betalt.
I det private byggeri kan udlejeren kræve depositum og forudbetalt leje 
på i alt op til seks måneders husleje.  
Du kan søge kommunen om lån til indskuddet. Du kan få yderligere 
oplysninger på www.borger.dk 
Nogle private udlejere kræver ”penge under bordet” for at du kan få lej-
ligheden. Det er forbudt og du bør undgå at gå med til det. Beslutter du 
dig for alligevel at betale, bør du have et vidne som ser dig betale udle-
jeren, eller få en kvittering. Du kan kræve beløbet tilbagebetalt, men kun 
hvis du kan bevise, at du har betalt; her kommer vidnet eller kvitteringen 
ind i billedet. 

Lejekontrakt
En lejekontrakt fastsætter nogle af de rettigheder og pligter, udlejer og 
lejer har over for hinanden. Det gælder blandt andet huslejens  størrelse  
og krav til boligens stand ved indflytning og fraflytning. Skal der f.eks. være 
nymalet ved fraflytning, hvem skal sørge for vedligeholdelse af døre, låse 
osv. Hvis du lejer en almen bolig, skal du have en skriftlig lejekontrakt. I 
privat udlejning er en lejekontrakt ikke lovpligtig, men det er altid en god 
idé at indgå en skriftlig lejeaftale alligevel. Hvis udlejeren ikke vil lave en 
lejekontrakt, bør du overveje om han har rent mel i posen, og måske 
kigge dig om efter en anden lejlighed. 

Boligsikring
Du kan søge kommunen om at få boligsikring, det sker ikke automatisk. 
Ansøgning sker på et særligt skema, som du kan få på kommunens bo-
ligstøttekontor eller udfylde online. Boligsikring er blandt andet afhængig 
af din indkomst. Hvis du ikke har børn, kan du dog som regel ikke få mere 
end 15 procent af lejen i boligsikring. Får du en lejlighed til 2.500 kroner 
om måneden, vil boligsikringen altså typisk være mindre end 400 kroner. 
På nogle kommuners hjemmeside samt på www.borger.dk, kan du få et 
overblik over, om du kan få boligsikring og i givet fald hvor meget. 
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Indflytning

Når du flytter ind i en almen bolig, skal du sammen med udlejeren udar-
bejde en rapport om boligens stand, når du overtager den. Det er for at 
fastslå fejl og mangler før du flytter ind, da lejligheden som hovedregel 
skal fremstå i samme stand, når du flytter ud, som da du flyttede ind. 
Det kan evt. være en god idé at tage billeder af manglerne, som et 
supplement til rapporten.

Husleje
Du skal selvfølgelig betale husleje. 
Huslejens størrelse afhænger af lejlighedens størrelse og stand. Det umid-
delbare indtryk er, at huslejen i almene boliger, ligger på det rimelige, mens 
huslejen i private udlejningsboliger ifølge LLO (Lejernes Landsorganisation) 
i ni ud af ti tilfælde er for høj. Hvis du mener du betaler for meget, har 
kommunen et særligt klagenævn, huslejenævnet, som kan afgøre om 
din husleje er for høj.
En klage til huslejenævnet skal være skriftlig, og du skal vedlægge den 
nødvendige dokumentation, f.eks. en kopi af din lejekontrakt, en kopi af 
din udlejers varslingsskrivelse vedrørende lejeforhøjelse eller en kopi af 
det, du måtte føle dig utilfreds med. 
Det koster 306,- kr. at indbringe en sag for huslejenævnet (2017). 
Se mere på www.borger.dk
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Varme, el og vand
Når man bor i en lejlighed, skal der betales for varme, vand og el. Det 
er meget forskelligt om forbruget er inkluderet i huslejen, eller om det 
skal betales separat. I de fleste lejemål betales et a conto beløb, dvs. 
et skønsmæssigt beløb for, hvor meget man regner med forbruget vil 
ligge på pr. år. 

Det kan være du bruger mere end dit a conto beløb, så skal du betale 
differencen, når forbruget bliver opgjort, typisk en gang om året. Måske 
har du brugt mindre, når det bliver gjort op, så får du penge tilbage. 
Det er derfor en god idé at holde øje med dit forbrug, så du, når året er 
omme, ikke får en stor regning for ekstra forbrug. Aflæs mindst en gang 
om måneden dit forbrug af varme, vand og el. Det er ikke alle steder, det 
er lige nemt at aflæse, f.eks. hvis der sidder varmemålere på hver enkelt 
radiator, eller vandforbruget bliver delt ligeligt ud på flere lejligheder. 

Nogle private lejemål har både vand, varme og el inkluderet i huslejen, 
hvilket kan være en fordel, hvis du f.eks. er storforbruger af varme. Men 
det kan også være en ulempe, da du kan komme til at betale mere end 
du bruger. Så det kræver lidt regning, at finde ud af, hvad der er smartest 
for dig. Find prisen på varme i din kommune på dit lokale varmeforsynings-
selskabs hjemmeside, og følg med i hvor meget du bruger. Forbruget 
regnes som regel i m3 eller i kWh (kiloWatt-timer). 
Men det kan være meget svært at gennemskue hvor meget man egentlig 
skal betale på sådan en hjemmeside, så det vil være en god idé at ringe 
og spørge om netop din bolig. 
Ligesådan med elektricitet, henvend dig til din lokale el-leverandør og 
spørg hvad prisen på én kilowatt-time er. Man betaler pr. kWh. Prisen på 
vand får du ved at henvende dig til din kommune. Det udregnes i m3. 
Det er vandaflednings-afgiften du skal have fat i. Man betaler for hvor 
meget man leder ud i kloaksystemet, men man måler vandmængden 
på indgangsrøret til huset/lejligheden.

Vedligeholdelse af lejligheden
Som udgangspunkt skal du holde din lejlighed i ordentlig stand. 
Den må ikke misligholdes, men holdes i nogenlunde samme stand, som 
da du flyttede ind. Men check i kontrakten, hvad der står med hensyn 
til vedligeholdelse. Hvis f.eks. komfuret går i stykker, så spørg din udlejer 
om det er noget han vil betale.
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Medielicens

Hvis du har et eller flere af disse apparater, skal du betale medielicens:

4�Tv eller tilsvarende apparat 
4�Computer med adgang til internet eller et andet netværk med en 

download hastighed på 256 Kbit/s eller derover 
4�Computer med enhed, for eksempel tv-tuner, som kan modtage tv 

via radiobølger eller netværk
4�Mobiltelefon med internetadgang 
4�PDA’er og andre enheder, der trådløst kan modtage og gengive bil-

ledprogrammer og -tjenester 

Prisen for medielicens er pr. halvår kr. 1.246,- pr. husstand, dvs. 2.492,- pr. år. 
Du kan vælge at betale 1.246,- to gange om året eller 207,67 pr. måned 
+ et administrationsgebyr på 4,33. Hvis du betaler pr. måned bliver det 
2.544,- på et år. (2017)
Du sparer  52,- pr. år, hvis du betaler to gange om året, frem for pr. måned, 
så der er jo ikke den store forskel.
Det er op til dig, hvad du helst vil.
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Kabel-tv/Parabol-tv
I nogle lejligheder er der mulighed for at tilslutte sig kabel-tv. Prisen på 
dette kan være medregnet i huslejen, check kontrakten.
Prisen afhænger af hvor mange kanaler du ønsker, der er som regel 
forskellige TV-pakker man kan købe. Andre steder, f.eks. uden for de store 
byer, er parabol-tv en mulighed, hvis der ikke er kabel-tv i området. I byer 
med kabel-tv er det som regel den billigste løsning, men med parabol 
kan du modtage en masse udenlandske kanaler, mange af dem ganske 
gratis, og du kan betale dig til de samme kanaler som kabel-tv.

Telefon

Du har sikkert en mobiltelefon, men andre muligheder kunne være at ringe 
over internettet, f.eks. Skype, Tellio eller andre udbydere af VIP-telefoni. 
Skype er f.eks. gratis at bruge, hvis du ringer til en anden Skype-bruger, 
men ringer du til en fastnet-telefon, koster det lidt. 
Andre udbydere som f.eks. Tellio, tilbyder for en fast månedlig pris, at 
du kan ringe gratis til fastnetnumre i Danmark og/eller udlandet. Check 
nettet for andre muligheder.
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Internet
Du vil sikkert gerne have internetadgang, og der er også flere muligheder 
for det. Hvis du f.eks. har kabel-tv, så kan du formentlig få internetadgang 
gennem din kabel-tv udbyder. Andre muligheder kunne være fibernet, 
hvis det findes i området. Ellers er der mulighed for mobilt  internet. Check 
f.eks. denne side: www.traadloestinternet.dk.
Vær opmærksom på, om der er inkluderet et månedligt forbrug, f.eks. 
10Gb, og dermed skal betale for forbrug ud over det, eller om du betaler 
en fast månedlig pris, uanset forbrug. Der er et utal af  udbydere, så du 
må på nettet og finde det, der passer bedst til dig.

Opsigelse
Lejers opsigelse – almen bolig 
De fleste lejeaftaler indgås uden tidsbegrænsning. Er der ikke aftalt en 
tidsbegrænsning, kan du som lejer blive boende, så længe du ønsker 
det, hvis du ikke misligholder lejeaftalen, eller udlejeren opsiger den. Du 
kan opsige lejeaftalen, når du ønsker det. Opsigelsesvarslet er 3 måneder 
til den 1. i en måned. Du kan som lejer opsige lejeaftalen skriftligt eller 
mundtligt. Det anbefales dog, at opsigelsen sker skriftligt, da det ellers 
kan være svært at dokumentere f.eks. tidspunktet for opsigelsen. 

Udlejers opsigelse – almen bolig 
Udlejer kan som hovedregel kun opsige lejeforholdet af de grunde, som er 
særlig nævnt i almenlejeloven. Udlejeren kan f.eks. opsige lejeforholdet, 
hvis lejeren har været til gene for de øvrige beboere ved at tilsidesætte 
god skik og orden, eller hvis udlejeren dokumenterer, at nedrivning af 
ejendommen medfører,  at det lejede må fraflyttes. Opsigelsesvarslet 
er i de fleste tilfælde 3 måneder. For almene ungdomsboliger kan dog 
aftales et opsigelses-varsel på mindst 6 uger. Kilde www.borger.dk 

Lejers opsigelse – privat bolig
De fleste lejeaftaler indgås uden tidsbegrænsning. Er der ikke aftalt en 
tidsbegrænsning, kan du som lejer blive boende, så længe du ønsker 
det, hvis du ikke misligholder lejeaftalen, eller udlejeren opsiger den. Du 
kan opsige lejeaftalen, når du ønsker det.
Opsigelsesvarslet er 3 måneder til den 1. i en måned. Har du lejet et 
værelse, som er en del af udlejerens bolig, er varslet dog kun 1 måned.
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Du kan som lejer opsige lejeaftalen skriftligt eller mundtligt. Det anbe-
fales dog, at opsigelsen sker skriftligt, da det ellers kan være svært at 
dokumentere f.eks. tidspunktet for opsigelsen. 

Er det et tidsbegrænset lejemål, kan der tilføjes i kontrakten at lejemålet ikke 
kan siges op, hverken fra udlejer eller fra lejers side, før tidsbegrænsningen 
udløber. Det vil nok være en god idé, hvis du kan få det ændret, så du 
kan sige op med tre måneders varsel, man ved jo aldrig hvad kan ske. 
Måske bliver du nødt til at flytte efter et stykke tid, og så er det ærgerligt 
at skulle betale for noget du ikke bruger.

Udlejers opsigelse – privat bolig
Udlejer kan som hovedregel kun opsige lejeforholdet af de grunde, som er 
særlig nævnt i lejeloven. Udlejer kan f.eks. opsige lejeforholdet, hvis denne 
selv ønsker at bo i lejligheden, eller hvis lejeren har været til gene for de 
øvrige beboere ved at tilsidesætte god skik og orden. Opsigelsesvarslet 
er i de fleste tilfælde 3 måneder, dog gælder et varsel på 1 år, hvis udlejer 
opsiger lejeaftalen, fordi han selv skal bo i lejligheden. 

Fraflytning – almen bolig 
Lejligheden skal som udgangspunkt afleveres i samme stand, som du 
overtog den i. Der ses dog bort fra almindelig slidtage, medmindre forholdet 
er omfattet af din vedligeholdelsespligt. Udlejer kan ikke pålægge dig 
at aflevere lejligheden i bedre stand, end den var, da du overtog den.
Ved din fraflytning af lejemålet skal boligorganisationen som udlejer 
indkalde dig til et syn af lejligheden. På grundlag af dette syn udarbejdes 
en fraflytningsrapport, der redegør for lejemålets tilstand og for hvilke 
arbejder, der skal udføres for din regning.Senest to uger efter, at du er 
fraflyttet lejligheden, skal udlejer gøre dig opmærksom på sådanne 
eventuelle krav til istandsættelse af lejemålet.
Du skal have oplyst, hvad de pågældende istandsættelses-arbejder 
forventes at komme til at koste, og den endelige afregning må højst 
overskride det skønnede beløb med 10 pct. Hvis du protesterer mod at 
skulle betale for nogle udgifter, er det vigtigt, at sagen hurtigst muligt 
indbringes for beboerklagenævnet. Når arbejdet er udført, skal du så hurtigt 
som muligt have en endelig flytteopgørelse. Udlejer skal tilbagebetale 
dit beboerindskud. Bolig-organisationen kan dog forinden fratrække 
et beløb, som svarer til dine forpligtelser over for denne ved fraflytning. 
Boligorganisationen kan f.eks. modregne udgifter til istandsættelse af 
lejemålet. Når udgifter til istandsættelse og lign. er gjort op, skal udlejer 
tilbagebetale restbeløbet til dig. Det er bl.a. af denne grund vigtigt, at 
du husker at oplyse udlejeren om din nye adresse. 
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Fraflytning – privat bolig 
Lejligheden skal som udgangspunkt afleveres i samme stand, som du 
overtog den i. Der ses dog bort fra almindelig slidtage, medmindre forholdet 
er omfattet af din vedligeholdelsespligt. Udlejer kan ikke pålægge dig 
at aflevere lejligheden i bedre stand, end den var, da du overtog den. 
Når du har sagt dit lejemål op eller skal fraflytte det af anden grund, 
skal du give udlejeren adgang til at bese lejligheden, og du skal senest 
8 dage, før du flytter, opgive en adresse, du kan kontaktes på.
Du skal senest være flyttet fra lejligheden kl. 12.00 på fraflytningsdagen.
Udlejer skal tilbagebetale dit depositum. Han kan dog forinden modregne 
dine forpligtelser over for ham ved fraflytning. Udlejer kan f.eks. modregne 
udgifter til istandsættelse af lejemålet i depositummet. 
Når udgifter til istandsættelse og lign. er gjort op, skal udlejer tilbagebetale 
restbeløbet til dig. Det er bl.a. af denne grund vigtigt, at du husker at 
oplyse udlejeren om din nye adresse. 

Anmeld flytning
Når du flytter til din nye bolig, skal du meddele flytning flere forskellige 
steder. Folkeregistret i den kommune, du flytter til, skal have besked senest 
5 dage efter, at du er flyttet. Du kan anmelde flytning til Folkeregistret 
og Post Danmark på www.borger.dk. Andre steder du bør melde flytning 
er bla. banken, forsikringsselskabet, telefon-selskabet, licenskontoret, 
arbejdsgiveren, SU, A-kassen og fagforeningen.
Kilde www.borger.dk 

Lejernes LO
Du bør overveje at melde dig ind i Lejernes Lands-organisation, LLO. 
Organisationen varetager lejernes interesser i forhold til udlejerne, 
offentlige myndigheder og politikere. Hvis du f.eks. har problemer 
med udlejeren eller mener huslejen er for høj, kan LLO hjælpe dig. Se 
mere på www.lejerneslo.dk. Prisen på medlemsskabet afhænger af,  
hvilken afdeling din adresse hører ind under.
På min hjemmeside: www.jegfylder18.dk kan du se et eksempel på en 
lejekontrakt.
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www.borger.dkwww.lejerneslo.dk www.tradlostinternet.dk

NB.
Når du får et brev fra lige meget hvem, så sæt dig ned,
læs brevet og spørg dig selv: 
4Er der noget jeg skal gøre ved dette? 
4Hvad skal jeg gøre? 
4Hvornår skal jeg gøre det? 
4Er der en deadline? 
4Hvad sker der, hvis jeg ikke gør noget?




