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Bornholms Regionskommune 
Ullasvej 23 
3700  Rønne

Navn Heidi Hansen

Telefon 569200000

E-mail sikkerpost@brk.dk

Kontaktperson

Dato

21.12.2017

Sagsidentifikation - KLE 03.25.18P27

Aftale om midlertidig bolig (integrationsloven)

Sagsoplysninger

Aftaledato

Stempelafgift

Til brug for indkvarterede

Fornavn(e)

Efternavn

Personnummer

Stiller kommunen følgende bolig til rådighed

Boligens beliggenhed

ByPostnr.

Stednavn

Side/DørEtageHusnummerVej

Dato for indkvarteringens start 

Evt. lejlighedsnr. Evt. værelsesnr.

Antal udleverede nøgler

Boligen er

Uden møbler

Med møbler

Der må ikke indsættes andre møbler
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Betaling

Betalingen for boligen er fastsat af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 

og udgør for tiden

Kr. pr. måned

Første gang betales (Resterende dage i ankomsmåneden samt næste måneds betaling)

Kr.

Første betaling dækker perioden

Fra dato Til dato

I øvrigt gælder

1. Boligen er midlertidig og varer indtil kommunen anviser anden 

bolig, eller den indkvarterede selv har fundet en bolig. Ved flytning 

til anden midlertidig indkvarteringsbolig skal der indgås ny aftale. 

Kommunen har alene pligt til at anvise én permanent bolig. Ved 

modtagelse af tilbud om permanent bolig ophører retten til den 

midlertidige bolig med pligt til fraflytning.

2. Afgiften for boligen betales månedsvis forud og forfalder til beta-

ling den første hverdag i måneden.

Sidste rettidige betalingsdag er 3. hverdag efter forfaldsdagen. Er 

forfaldsdagen eller den sidste rettidige betalingsdag en lørdag el-

ler dansk helligdag udskydes disse dage til den efterfølgende 

hverdag.

3. Den indkvarterede må ikke overlade brugen af boligen til andre. 

Skifter husstanden størrelse grundet familiesammenføring og lig-

nende, skal der ligeledes indgås ny aftale på grundlag af den nye 

husstandsstørrelse.

Kommunen kan lade andre indgå i brugen af boligen.

Kommunen kan ved midlertidig indkvartering vælge at boligpla-

cere enlige i samme beboelsesrum. Kommunen har ligeledes mu-

lighed for at fravige de vejledende støjgrænser og afskærmnings-

krav, der følger af miljø- og planlovgivningen. 

Kommunen har ret til adgang til boligen.

4. Den indkvarterede har pligt til at følge de ordensregler, der er 

fastsat for boligen.

Husdyr er ikke tilladt i boligen.

5. Rengøring af boligen påhviler som hovedregel den indkvarte-

rede. Vedligeholdelsen af boligen påhviler kommunen.

6. Misligholdelse af bestemmelserne i denne kontrakt kan medfø-

re, at indkvarteringen øjeblikkeligt bringes til ophør.

7. Ved fraflytning skal bolig og inventar afleveres i samme stand-

som indflytning, bortset fra forringelser, der skyldes almindeligt 

slid og ælde.

8. Inden fraflytning afholdes der syn af boligen.

Den indkvarterede er pligtig til at deltage i dette syn, og er pligtig 

til at dække eventuelle udgifter som følge af misligholdelse af boli-

gen.

9. Ved bortkomst af udleverede nøgler er den indkvarterede pligtig 

til at betale erstatning. Hvis der mangler nøgler ved fraflytning be-

tales udgift til ændring af lås.

10. Aftalen indebærer, at pågældende skal flytte til en anden bolig, 

når dette er nødvendigt af hensyn til den bedst mulige udnyttelse

af indkvarteringskapaciteten.

Eventuel tolks dato og underskrift

UnderskriftDato

Kommunens dato og underskrift

Underskrift

Heidi Hansen

Dato

21.12.2017

Den indkvarteredes dato og underskrift

Aftaletekst modtaget på følgende sprog

Dato Underskrift


