
Rengøring/aflevering af lejlighed ved 

fraflytning. 
             

Denne liste er en hjælp til hvad du bl.a. skal huske. 
 

 

Generelt: 
 

� Vær opmærksom på, når du flytter møbler ned af trappen, at der ikke stødes på trappevægge, da 

lejeren vil blive draget til ansvar for disse ”stødmærker”. 

� Alle lamper, der ikke hører til lejligheden nedtages. 

� Alle gardiner/persienner nedtages. 

� Sørg for at alle lampeudtag har muffer monteret, så der ikke er blottede ledninger. 

� Sørg for at alle pærer i spotlys og lamper, som hører til lejemålet virker. 

� Udskift evt. batteri til dørklokken, hvis denne ikke virker. 

� Sørg for at alle sier på vandhanerne er til stede og afkalkede. 

� Sørg for at alle propper til vaskene er til stede og i orden. 

� Sørg for at fjerne alle uoriginale viskestykke- og håndklædeholdere. 

� Alle dørhåndtag efterses, og evt. løse håndtag fastgøres. 

� Saml alle nøgler til lejemålet sammen, inkl. nøgler til postkasse, evt. kælderrum m.v., da de skal 

afleveres til flyttesynet. 

 

� Alle lofter fejes ned for spindelvæv - også på badeværelset og i køkkenet. 

� Er der fastgjorte skabe i lejligheden skal disse rengøres – dvs. vaskes og aftørres. Også oven på 

skabene. 

� Alle vægge, dørkarme, gerigter og fodlister vaskes ned og aftørres. 

� Samtlige indvendige døre (og specielt dørhåndtagene) i lejligheden rengøres samt lejlighedens 

dør (inkl. false) ind til lejligheden. 

� Samtlige vinduer pudses ind- og udvendigt (også selve vinduesrammen rengøres!) samt 

vindueskarme rengøres. 

� Alle stikkontakter m.v. renses grundigt for fedt og evt. maling. 

� Samtlige radiatorer i hele lejligheden støvsuges og rengøres. 

� Samtlige gulve skal støvsuges og vaskes med en hårdt opvredet klud. Evt. gulvtæpper støvsuges 

og afleveres i nyrenset stand. Hvis der konstateres huller, skjolder eller pletter kan tæpperne 

kræves udskiftet.  

 
Køkken: 
 

� Alle køkkenskabe og skuffer rengøres grundigt ind- og udvendigt og efterlades fri for fedtede 

overflader (vær særligt opmærksom på over- og undersider på overskabene, samt underskabenes 

sokler) 

� Underskabet med skraldespandsstativet skal rengøres særlig omhyggeligt – specielt indersiden 

af lågen og bunden af skabet, som kan være meget beskidt. 

� Køkkenlampe afvaskes og aftørres. 

� Fliserne på væggen rengøres grundigt, så de er helt fedtfrie. 

� Bordplade rengøres grundigt – også siderne og undersiden. 

� Vasken og armaturet/vandhanen rengøres, afkalkes og poleres til sidst. 

� Emhætte rengøres meget grundigt – rist/filter nedtages og emhætte rengøres. Pas på med våde 

klude, da der er strøm til emhættelys. Undersiden af emhætten er generelt meget fedtet, og skal 

derfor renses særlig grundigt, så gule fedtpletter kommer helt af – tjek også undersiden af 

skabene ved siden af.  

� Filteret i emhætten rengøres grundigt, så det er fri for fedtrester. 

� Sørg for at pæren i emhætten virker. 



� Komfur/ovn/kogeplader rengøres meget grundigt. Ovnen skal være helt ren og fedtfri og fri for 

fastbrændt snavs – brun sæbe bør benyttes. Vær særlig opmærksom på at få rengjort 

kogepladerne, reguleringsknapperne, undersiden af panelet, ovnens inderste glas (både 

indvendigt og udvendigt – kan tages af!), ovnens gummiliste og ovnskuffen. Husk, at trække 

komfuret helt ud fra væggen og rengøre siderne og bagved (også skabssiderne og væggen!).   

� Bradepande, bageplader og rist skal være til stede i ovnen og rengøres, så de er helt rene, 

fedtfrie og fri for fastbrændt snavs. 

� Sørg for at pæren i ovnen virker – ovnpæren er en speciel pære, som kan købes i hårde 

hvidevarebutikker. 

� Er der køle-/fryseskab i lejligheden skal dette afrimes og rengøres meget grundigt. Det 

efterlades i slukket tilstand, men med åben køle-fryseskabsdør. Bemærk, at køleskabet også skal 

være rengjort bagved. 

� Er der opvaskemaskine skal denne rengøres. Husk filteret og false ved lågerne. 

 
Badeværelse/toilet: 
 

� Rengør alle fliser og vægge, og afkalk fliser og fuger grundigt.  Evt. ventilator rengøres. 

� Lampe tørres af med en hårdt opvredet klud og tørres efter, så alt støv fjernes.  

� Blandingsbatteri, bruserhoved og slange samt stang rengøres og afkalkes grundigt. Husk at 

pudse efter. 

� Eget badeforhæng nedtages. Hører dette med til lejligheden skal det afleveres nyvasket og helt 

fri for kalk. 

� Håndvask og armatur rengøres grundigt og begge dele afkalkes og pudses efter. Husk også at 

rengøre under vasken. 

� Spejl poleres grundigt. 

� Evt. hylder rengøres. 

� Toiletkummen skal grundigt renses og afkalkes, så denne er fri for render og belægninger. 

Resten af toilettet rengøres også grundigt – husk at rengøre helt bagved. 

� Gulvet rengøres grundigt og afkalkes efterfølgende. 

� Alle riste og afløb renses og rengøres grundigt, så de er fri for fedt og hår. 

 
Evt. altan/kælderrum: 
 

� Diverse effekter fjernes fra pulterrum og der fejes. Efterlades tomt. 

� Diverse effekter på altan skal fjernes og altan skures for evt. alger. 

 
HUSK:  

Man sørger selv for at fjerne diverse effekter af ”affald” fra 

lejligheden. 

Der må ikke smides diverse effekter (flyttegods) i eller ved 

siden af containerne i gården. Det skal man skaffe sig af med 

på egen hånd.  


