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1. Anmodning om vurdering 

Undertegnede anmoder hermed om at få min lejlighed vurderet.  
El-syn er udført, og eventuelle fejl er rettet, og derudover er der ikke foretaget ændringer i elinstallationen 
siden seneste el-synsrapport af dato_________________ 
 
Under uændrede forudsætninger er vurderingen gyldig i 12 måneder fra vurderingsdatoen. Herefter - eller ved 
ændrede forudsætninger - kræves ny vurdering i tilfælde af salg. Inden underskrift af denne anmodning skal 
dokumentation for indbetalt vurderingsgebyr 3.125,- kr. fremvises og kopi lægges i sag. 

 
Navn: ________________________________________________________________________ 
 
Adresse: ______________________________________________________________________ 

 
Tlf. ______________________   Mail:_______________________________________________ 
 

________________        _______________________________________ 
Dato               Underskrift (andelshaver) 

 
Efter vurderingen udarbejder AST forslag til Slutseddel (salgsopstilling m.v.). 

2. Opsigelse af lejemål 

Undertegnede opsiger hermed min andelslejlighed til fraflytning den ____________ 
 
Jeg er bekendt med, at der overfor AST er gældende 3 måneders opsigelsesvarsel. Såfremt jeg herefter er 
fraflyttet lejligheden, skal jeg som andelshaver stadig indbetale den månedlige boligafgift m. m., frem til 
andelen overtages af ny andelshaver.  
 

________________        _______________________________________ 
Dato               Underskrift (andelshaver) 

3a. Indstilling af køber via AST’s venteliste 

Undertegnede, som har opsagt min andelslejlighed og er enig i vurderingen, beder hermed AST finde en 
køber til min andelslejlighed via AST’s venteliste (lejligheden er til fremvisning min. 2 gange om ugen udenfor 
normal arbejdstid). 

 
________________        _______________________________________ 
Dato               Underskrift (andelshaver) 

3b. Indstilling af egen køber 

Undertegnede, som har opsagt min andelslejlighed og er enig i vurderingen, indstiller hermed som eget 
køberemne til min andelslejlighed: 

 
Købers navn:________________________________________________ 

 
Købers adresse:_____________________________________________ 

 
Købers tlf. nr.:____________________ 

 
________________        _______________________________________ 

Dato               Underskrift (andelshaver) 

 
Først når el-syn og 3a eller 3b er underskrevet, opstarter AST salgsforretningen. 


