
 
 

 

 

 

 
Sådan finder du din 

studiebolig 
Du er lige blevet optaget på dit yndlingsstudie, men det er i den anden 
ende af landet, og boligmarkedet er en slagmark. Hvordan finder du 

noget ordentligt, som også er til at betale med din SU? Berlingske giver 
dig her råd og værktøjer til at finde den bedste løsning. 
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Boligportal: Kampen er 

hård, men ikke umulig 

Mange unge forsøger i øjeblikket at finde 

en bolig inden studiestart. Det kan godt 

lade sig gøre, men det kræver, at man 

tager boligsøgningen lige så seriøs som 

en jobsøgning 

GUIDE TIL STUDIEBOLIGEN: »Du skal 

være ude i god tid.« Sådan lyder det 

bedste råd enstemmigt fra landets 

boligformidlingssites, kollegiekontorer og 

uddannelsesinstitutioner, hvis unge vil 

sikre sig en bolig før studiestart. 

Men står man her i begyndelsen af august 

og endnu mangler en bolig, fordi man 

først ville være sikker på at blive optaget 

på studiet, så er det gode råd faktisk lige 

så meget værd som en hullet sok. 

Men hvad gør man så? »Man bruger 

simpelthen alle de kanaler, man 

overhovedet kan komme i nærheden af.« 

Sådan siger Henrik Løvig, 

administrerende direktør for landets 

største lejeboligsite BoligPortal. dk. 

»Udnyt dit netværk. Ring rundt, send 

runde-sms'er, skriv på Facebook og de 

andre sociale netværk, brug os og andre 

boligportaler, sæt annoncer i avisen og 
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sedler op på uddannelsesinstitutionerne 

og i supermarkedet,« forklarer han. 

Tag boligjagten seriøs 

Mange unge jyder vælger at studere 

videre i Aarhus, og går man ind på 

BoligPortal. 

dk og søger indenfor de centrale 

postnumre i universitetsbyen og efter 

kriterierne et »værelse«, en »et-værelses 

lejlighed« og en »to-værelses lejlighed« 

samt en begrænset husleje på 5000 

kroner om måneden, dukker der 125 

resultater op. 

Desværre, for de kommende studerende, 

viser dugfriske tal, at en privat udlejer i 

øjeblikket får 70 henvendelser i 

gennemsnit på den type boliger. 

»Kampen om boliger blandt de nyoptagne 

studerende er rigtig hård i øjeblikket, og 

man skal være klar over, at det er hårdt 

arbejde at finde noget, men det er ikke 

umuligt. 

I de her dage bliver der annonceret 

omkring 25-30 nye studieegnede boliger 

om dagen i Aarhusområdet,« siger Henrik 

Løvig. 

En typisk bolig vil være et værelse på 16 

kvadratmeter i den centrale bydel 

Frederiksbjerg til 3000 kroner om 

måneden alt inklusiv. I depositum skal 

man regne med at lægge 18.000 kroner. 

Skal man gøre sig håb om at blive den 

heldige lejer af sådan en bolig inden stud 

iestart om en måneds tid, er man nødt til 

at tage boligjagten meget seriøs. 

»Man er faktisk nødt til at tage den lige så 

seriøs som en jobsøgning. Det betyder 

blandt andet, at man skal gøre sig særligt 

umage, når man skriver sin ansøgning til 

udlejeren,« understreger Henrik Løvig. 

 

Forbered en plan B 

Han fortæller, at de unge også er nødt til 

at forberede sig på, at det ikke lykkes. 

»Man skal selvfølgelig fokusere al sin 

energi på boligsøgningen, men man er 

også nødt til at arbejde med en plan B. 

Det kan for eksempel være, at man er 

nødt til at pendle det første stykke tid, 
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flytte ind på sofaen hos en ven eller bo på 

en campingplads eller et vandrehjem,« 

forklarer han. 

Henrik Løvig forudser, at vi skal helt hen i 

november, før situationen igen begynder 

at lette. 

»Perioden er længere i år, fordi presset er 

så ekstraordinært stort,« siger han. 

Nye tal fra BoligPortal. dk viser, at der, 

sammenlignet med samme periode sidste 

år, har været 43 procent flere søgninger 

på studieegnede boliger i Aarhusområdet 

de første fire dage, efter de unge har fået 

svar fra de videregående uddannelser. 

»Der er ikke kommet nye studieegnede 

lejeboliger til Aarhus de seneste år, og 

samtidig er flere og flere studerende 

flyttet til byen,« fortæller Henrik Løvig. 

»Boliggarantien betyder ikke, man er 

garanteret en bolig her og nu. 

Det er snarere en forprioriteringsliste, 

som træder i kraft omkring studiestart og 

fortsætter, til listen er afviklet. 

PER JUULSEN, direktør, 

Kollegiekontoret i Aarhus. 
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Her er dine muligheder 
Er det svært at finde den perfekte 

lejelejlighed? Så har du måske ikke 

overvejet alle de veje, du kan gå i 

jagten på en studiebolig. 

Uddannelsesguiden giver dig et godt 

sted at starte. 

Kom problemet i forkøbet 

I alle uddannelsesbyer har du 

mulighed for at søge kollegium og 

ungdomsbolig inden studiestart. På 

den måde kan du komme på 

venteliste, allerede når du har 

besluttet, hvilken uddannelse du vil 

søge ind på. 

Flere store uddannelsesbyer har enten 

boliggaranti for studerende, der bor 

langt væk fra byen, eller såkaldt tag-

over-hovedet-garanti. 

I Aarhus er der boliggaranti. 

Garantien betyder, at du kommer 

foran i køen og tilbydes en kollegie- 

eller ungdomsbolig med indflytning i 

tidsrummet 1. august til 1. januar. 

Med tag-over-hovedet-garantien er du 

sikret en bolig i en kortere periode (ca. 

3 måneder), indtil du har fundet et fast 

sted at bo. Det gælder Odense og 

Aalborg. 

Det er en god ide altid at være skrevet 

op til en bolig mindst et sted. Og selv 

når du har fundet et sted, kan det være 

klogt at være skrevet op til næste gang, 

du får brug for en bolig. 

Læs mere om de forskellige boligtyper 

i de følgende afsnit, og om hvordan du 

søger dem. 

Kollegieværelse 

For at leje et kollegieværelse eller en 

kollegielejlighed skal du gå på en 

godkendt fuldtidsuddannelse, som 

varer mindst 1 år. Dvs. en uddannelse, 

hvor du kan få SU eller en elev- og 

praktikplads med elevløn. 
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Der er formelt ingen nedre 

aldersgrænse for at kunne søge 

kollegie- og ungdomsboliger. Men er 

ansøgeren under 18 år, skal personen, 

der er juridisk ansvarlig for ansøgeren, 

være medunderskriver på 

ansøgningsskema og lejekontrakt. 

Ligeledes er der formelt heller ingen 

øvre aldersgrænse, men ifølge 

lovgivningen skal kollegie- og 

ungdomsboliger anvises til unge. 

Du kan skrive dig op til et 

kollegieværelse et år før studiestart. I 

den første periode er du passiv 

søgende, dvs. at din ansøgning er 

blevet registreret, og du står klar til at 

blive aktiv søgende. I enkelte byer 

bruges begrebet passiv søgende dog 

ikke. 

 

Du bliver aktiv søgende 3 til 6 

måneder før studiestart, dvs. du 

kommer med i den månedlige 

indstilling. Vær opmærksom på at det 

kan varierer alt efter, hvor i landet du 

søger bolig. 

Som aktiv søgende optjener du 

anciennitet. Den tid, du har ventet 

aktivt på listen, tælles op hver måned, 

og sammentællingen er grundlaget for 

indstillingen til en bolig. 

Der er flere ting, der bliver taget med i 

vurderingen af din ansøgning. Der er 

typisk en kortere ventetid, hvis du fx 

er gravid, har børn, bor langt væk fra 

uddannelsesstedet eller har et 

handicap. Men kriterierne varierer lidt 

fra by til by. 

Det er en god ide at søge så mange 

kollegier som muligt. Selvom du har 

fået en kollegiebolig, så kan du godt 

søge igen og stå som aktiv søgende og 

optjene anciennitet til en anden og 

mere attraktiv kollegiebolig. I Odense 

og Ålborg fungerer systemet sådan, at 

har du en kollegiebolig i forvejen, 

bliver du prioriteret højst. 
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På de fleste kollegier kan du flytte ind 

op til 3 måneder før studiestart. Men 

der ikke er garanti for, at du har 

mulighed for dette, fx hvis ventelisten 

til det kollegium, du søger, er meget 

lang. 

Mange kollegier er med i en ordning, 

hvor værelserne bliver fordelt af et 

centralt indstillingsudvalg for flere 

kollegier. Nogle kollegier ønsker selv 

at fordele værelserne, og du skal 

derfor søge direkte til det enkelte 

kollegium. 

Bemærk, at der er forskellige regler alt 

efter hvilken by, du søger bolig i. Der 

kan også være forskel i reglerne ved de 

forskellige administratorer, som 

fordeler kollegieværelserne. 

Privat værelse 

At leje et privat værelse betyder, at du 

flytter ind hos udlejeren. Du har dit 

eget værelse, men deler ofte køkken, 

toilet og bad med udlejeren. 

Når du lejer privat værelse, indgår du 

en aftale direkte med udlejeren. Der er 

en række vigtige ting, du skal have 

aftalt, inden lejeaftalen underskrives: 

• Aftal om du må bruge bad, 

køkken og service og i givet fald 

hvornår og på hvilke 

betingelser. 

• Aftal om du må bruge 

vaskemaskine. 

• Aftal om du må male værelset, 

slå søm i væggene, hænge 

plakater op og lignende. 

• Aftal om du må komme og gå på 

alle tider af døgnet. 

• Aftal om du må have gæster, og 

om gæster må overnatte. 

Private værelser kan bl.a. annonceres i 

lokale aviser eller på internettet. 

Klubværelse 

Et klubværelse er som et privat 

værelse, bortset fra at du bor for dig 

selv og ikke sammen med udlejeren. 

Til gengæld deler du køkken, toilet og 

bad med andre lejere. 

I klubværelser gælder næsten de 

samme regler som for lejligheder med 

hensyn til opsigelse og lignende. Der 

findes ingen oversigter over 

klubværelser. Kig i lokale aviser i det 

område, hvor du vil bo, eller på 

internettet. 
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Kollektiv eller bofællesskab 

Kollektiver og bofællesskaber er en 

populær boform blandt unge, da det 

ofte er billigt at bo flere sammen. 

Fælles for kollektiver og 

bofællesskaber er, at hver beboer har 

et værelse, og at man så deles om 

resten af boligen. Kig i de lokale aviser 

eller på internettet. 

Lejelejlighed 

Der findes to slags lejelejligheder, i 

såkaldt almennyttige boligselskaber og 

i private. 

Det almennyttige byggeri er bygget af 

boligselskaber eller boligforeninger 

med økonomisk støtte fra det 

offentlige. Du kan blive skrevet op på 

selskabernes eller foreningernes 

venteliste, fra du er fyldt 15 år. Det 

koster ca. kr. 100 om året. Du kan lade 

dig skrive op i lige så mange 

boligselskaber, du vil. Læs mere på 

Boligselskabernes Landsforenings 

hjemmeside. 

Den anden type lejelejligheder er 

private udlejningslejligheder. Her er 

lejlighederne ejet af en privat person 

eller et privat selskab. Du kan søge 

direkte hos ejendommens ejer eller 

administrator, men kun de færreste 

private udlejere bruger ventelister. 

 

Fremlejelejlighed 

Fremleje er også en mulighed. Ofte er 

det den metode, der går hurtigst, men 

også den, der er færrest af. Fremleje 

betyder, at du lejer en lejlighed for en 

tidsbegrænset periode. Ifølge lejeloven 

kan du bo i en fremlejet lejlighed i op 

til 2 år. Du kan læse om fremleje på 

LLO's hjemmeside - Lejernes 

Landsorganisation. 

Der skal altid indgås en fremlejeaftale 

mellem indflytteren (dig) og den, der 

lejer sin lejlighed ud. Ved fremleje skal 

udlejeren, dvs. boligselskabet eller 

administratoren, altid give tilladelse til 

fremleje, inden kontrakten laves. 

http://www.bl.dk/
http://www.bl.dk/
http://www.lejerneslo.dk/
http://www.lejerneslo.dk/
http://www.lejerneslo.dk/
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Gode råd i boligjagten 

• Start i god tid. 

• Bliv skrevet op til lejlighed, så 

mange steder du kan, og så 

tidligt du kan. Du skal være 15 

år for at blive skrevet op i 

boligselskaberne. 

• Bliv skrevet op til kollegium, så 

snart du kan. Det kan ske op til 1 

år før studiestart. 

• Lad dig ikke presse eller træffe 

for hurtige beslutninger. Lyt til 

din sunde fornuft. 

• Spar penge op, så du har til en 

udbetaling eller depositum. 

• Betal ikke uden at få en kontrakt 

med underskrift. 

• Fortæl til alle du kender, at du 

leder efter noget at bo i. 

• Fremleje af bolig går ofte fra 

mund til mund. 

• Lad være med kun at søge på 

lejligheder. Søg også fx værelser. 

• Følg med i avisernes 

boligmarkeder. 

• Tjek opslagstavler i 

supermarkeder, på biblioteker 

og uddannelsessteder. 

Kilde: www.ug.dk 
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Tips til når du skal søge 

bolig 

Er det svært at finde den perfekte 

bolig? Så har du måske ikke overvejet 

alle de veje, du kan gå i jagten på en 

studiebolig. Uddannelsesguiden giver 

dig et godt sted at starte. 

Ti genveje til studieboligen 

Start nu  

Jo hurtigere, du er ude, jo hurtigere 

kommer du foran de andre. 

Prioriter 

Hvis dine kriterier er for mange eller for 

høje, så risikerer du, at boligen slet ikke 

eksisterer.  

 

 

Vær åben  

Det lyder måske ikke som 

drømmeboligen, men er det måske 

alligevel. Hellere tage til én fremvisning 

for meget end at gå glip af den bolig, der 

måske i virkeligheden var helt perfekt. 

Vær tålmodig  

Det er fristende at slå til, så snart der er 

en ledig bolig, men tag en dyb indånding 

og mærk efter, om det er den rigtige for 

dig.  

Vær realist  

Måske ligner det drømmeboligen, men 

huslejen er for høj eller afstanden til 

studiet for stor. Så kan drømmen på sigt 

bliver til et mareridt. 

Sælg dig selv   

Er du en attraktiv lejer? Udlejere vil helst 

have en ansvarsbevidst lejer. Husk også at 

skrive referencer på din annonce, hvor du 

også skal have en god beskrivelse af dig 

selv og et billede. Det er ikke nok at skrive 

»Jeg søger bolig«. Sørg også for at det er 

nemt for udlejer at komme i kontakt med 

dig på telefon eller email.  
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Reager hurtigt  

Når det rigtige lejemål dukker op, så er du 

næppe den eneste, der har opdaget det. 

Du skal derfor vise din interesse med det 

samme, hvis du vil have en chance  

Brug dit netværk  

Det, du søger, er måske ikke det samme, 

som det din bedste ven eller kommende 

studiekammerat leder efter, eller måske 

har dine forældre nogle venner, der 

kender nogen, der kender nogen. Hjælp 

hinanden med at finde ledige boliger. 

Mange øjne ser mere end to  

Gør det selv  

Du synes måske, det er nemmere at lade 

din veninde eller dine forældre stå for at 

ringe og skrive rundt, men det er en rigtig 

dårlig idé. Udlejere vil have lov til at se og 

høre, hvem de måske skal have boende  

Tænk dig om  

Sommermånederne er højtid for svindel 

på boligmarkedet, så lyder en 

boligannonce for god til at være sand, så 

kan det være tilfældet. Betal aldrig for 

noget på forhånd, undersøg om det er et 

reelt lejemål og få altid en underskrevet 

lejekontrakt. Kilde: BoligPortal. dk 

 

Undgå snyd 

 Netop nu er det højsæson for fup-

udlejere, så tag dig i agt. 

 Hvis du har mistanke, om at der foregår 

noget ulovligt, er det en god idé at tjekke, 

hvem der ejer boligen. Det kan du gøre på 

www.boligejer.dk.  

Betal aldrig depositum kontant - lav i 

stedet en kontooverførsel, så 

transaktionen kan spores.  

Betal aldrig husleje, depositum eller 

forudbetalt leje via online 

betalingstjenester som Western Union 

eller lignende, da transaktionen ikke kan 

tilbageføres.  

Vær opmærksom på udlejeannoncer med 

dansk annoncetekst, hvor udlejer 

kontakter dig på engelsk. Dette kan være 

tegn på snyd.  
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Vær ligeledes varsom, hvis du modtager 

sms fra en udlejer, hvor der fremgår navn, 

men ikke noget telefonnummer på 

afsender. Denne form for sms sendes via 

websites og bliver blandt andet brugt af 

falsknere, der forsøger at franarre folk 

penge.  

Betal aldrig penge under bordet. Det er 

ulovligt, og du har ingen juridisk 

mulighed for at få pengene retur.  

Få altid en lejekontrakt, som er 

underskrevet af udlejer.  

Læs altid lejekontrakten igennem, og tjek, 

at det I aftalte mundtligt, også er det, du 

har på skrift.  

Vær på vagt, hvis udlejeren vil have dig til 

at skrive under med det samme. Lad dig 

ikke presse.  

Ved fremleje er det en god idé, at du 

sikrer dig, at ejeren er orienteret om 

fremlejen. Dermed står du bedre i forhold 

til eventuelle konflikter mellem ejeren af 

boligen og den person, der fremlejer 

boligen til dig . 

Kilde: BoligPortal. dk 

 


