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Tjekliste ved fraflytning  
 
Du skal gøre din lejlighed grundigt rent, inden du fraflytter lejemålet.  
Husk: Jo bedre stand du afleverer lejligheden i, jo lavere bliver din flytteafregning.  
Mangelfuld rengøring – som vi efterfølgende skal udbedre – medfører en højere regning.  
Brug derfor denne tjekliste, når du gør dit lejemål rent.  
 
Generelt for alle rum 
☐  Vask alle døre på begge sider – husk overkanten! Entrédøren (inkl. ydersiden) er 

også en del af lejligheden.  
☐  Vask alle karme, paneler og fodlister  
☐  Vask og puds alle vinduer. Rengør og afvask rammer og false. 
☐  Hvis det er muligt: Puds vinduerne udvendigt. 
☐  Aftør lampeudtag og stikkontakter grundigt.  
☐  Støv radiatorer af (også bagside og underside), og vask dem. 
☐  Støvsug og vask gulve grundigt. Vær særligt opmærksom på steder, hvor der er 

blevet gået meget. 
 
Køkken 
☐  Rengør komfuret på alle tilgængelige flader. Træk det ud fra væggen, og rengør 

siderne samt bagbeklædning. 
☐  Rens de glaskeramiske plader for eventuelle pletter. Brug evt. specialmiddel til 

dette. 
☐  Rengør ovn og tilhørende plader grundigt – husk lågen. Ofte kan de riste, som 

pladerne hviler på afmonteres – det gør rengøringen lettere. Brug om nødvendigt 
ovnrens. 

☐  Rengør emhætten for fedt og snavs på alle tilgængelige flader. Tag filteret ud, og 
rengør det – brug evt. opvaskemaskinen, hvis det er muligt. 

☐  Aftør opvaskemaskine for det snavs, der kan samle sig rundt i kanterne. Rens 
desuden filter/ si. 

☐  Sluk køleskab/ fryser, og vask det/ dem grundigt overalt – husk gummilister, der 
ofte samler meget snavs. Støvsug desuden køleriber bagpå skabet, hvis det er 
muligt at skubbe det ud. 

  OBS! Efter rengøringen må du ikke lukke lågerne – dette skaber dårlig lugt i 
køleskabet/ fryseren.  
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Badeværelse 
☐ Vask og afkalk vægge og gulve, hvis det er nødvendigt. 
☐ Afkalk brusehovedet og sien i vandhanen 
☐  Tag afløb i gulv/ væg ud, og rens dem. 
☐  Støvsug og aftør ventilatorer i loftet. 
☐  Rengør toilet og sæde. Fjern rander i kummen. 
☐  Rengør håndvask og armatur. Afkalk om nødvendigt. 
 
Diverse 
☐   Rengør lamper, som er en del af lejlighedens inventar. Udskift evt. defekte pærer. 
☐  Afmonter gardinstænger/ beslag. 
☐  Har du ting stående i kælder eller i haven, skal du fjerne/ medtage dem ved 

fraflytning 
 


