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Generelt henvises til AST’s 
håndbog for andelshavere, 
afsnit 2. 

1. Før Salg 

Når du har betalt salær for vurdering, bliver 

lejligheden vurderet. Du indstiller enten selv 

en køber eller køber indstilles via AST’s ven-

teliste. Det påhviler sælger, at fremvise sin 

lejlighed til salg. Dernæst vil en salgsdato 

med to medlemmer af bestyrelsen blive af-

talt via ejendomskontoret. 

 

Du skal i forbindelse med salget sikre dig 

følgende: 

 

• Byggeændringer: 

Alle bygningsændringer i din lejlighed 

skal godkendes – enten af AST eller af 

kommunen. Har du fået udført bygnings-

ændringer f.eks. flyttet vægge, opsat 

nyt køkken, nedhængt loft mv. – og du 

ikke har søgt og fået en godkendelse på 

dette, skal denne indhentes inden sal-

get. Er du i tvivl, om du har papirerne i 

orden, så kan du kontakte Ejendoms-

kontoret. Godkendelse af bygningsæn-

dringer er for andelshavers regning. 

• Vedlæg alle byggetilladelser og kvitte-

ringer/godkendelser om byggearbejde 

fra Københavns kommune sammen 

med anmodning om vurdering. 

• El-syn skal være foretaget inden vur-

dering. AST skal se dokumentation for 

at evt. fejl og mangler er udbedret. 

• Dokumentation for indbetaling til vurde-

ring sendes til AST. 

• Administrator sender slutseddel til kø-

ber inden salgsforretningen. 

• Administrator sender vurderingspapi-

rer til køber inden salgsforretningen. 

 

Husk at give ejendomskontoret besked, 

når du har godkendt slutseddel. 

 

Ydermere skal det oplyses, at du har pligt til 

som sælger, at udlevere referat af den 

sidst afholdte generalforsamling, samt 

”AST’s Håndbog til Andelshavere”, til 

køber. 

2. Salgsforretning 

Salgsforretningen foregår i lejligheden. Ved 

salgsforretningen vil bestyrelsen checke, at 

lejligheden er i overensstemmelse med vur-

deringspapirerne. Bestyrelsen gennemgår 

slutsedlen med dig og køber. 

 

Slutsedlen skal godkendes og underskrives 

af bestyrelse, køber og dig i forbindelse med 

salgsforretningen. 

 

• Andelsbeviset skal afleveres ved 

salgsforretningen (med mindre andels-

beviset ligger som sikkerhed i sælgers 

bank). 

• Foreningen kan opkræve hele salgsge-

byret (kr. 500,-) af sælger, når salgs-

forretning aflyses mindre end 48 timer 

før planlagt salgsforretning. 

3. Efter Salg 

Administrator, Ole Fischer, giver skriftligt-

besked til køber, når betaling og underskri-

velse af lejekontrakt efterfølgende skal finde 

sted. Det er tillige administrator, der berig-

tiger andelsejerskiftet samt afregner med 

dig. 

 

• Nøgler: følgende skal afleveres senest 

ved overdragelse: 

Tre systemnøgler til gadedøren/ho-

veddøren. 

To nøgler til hængelås til lejemålets 

kælderrum. 

To nøgler til postkasse. 

Eventuelt bortkomne nøgler er for sæl-

gers regning. 

Nøgler kan ikke udleveres til køber før beta-

ling har fundet sted med mindre dette skrift-

ligt aftales køber og sælger imellem.  
 

Den formelle overtagelse vil altid skal ske 

pr. den 1. i måneden.  

 

Sælgers huskeliste ved salg 


