
I	  en	  kendelse	  fra	  Vestre	  Landsret,	  blev	  en	  andelshaver	  A	  ekskluderet	  fra	  Andelsforenin-‐
gen	  G,	  da	  A	  ikke	  opfyldte	  et	  bopælskrav	   i	   foreningens	  vedtægter,	  hvorefter	  en	  andes-‐
haver	   var	   forpligtet	   til	   at	   bebo	   boligen,	   medmindre	   andelshaveren	   var	   fraværende	  
f.eks.	  på	  grund	  af	  sygdom	  eller	  forretningsrejse.	  Hertil	  havde	  bestyrelsen	  ret	  til	  at	  eks-‐
kludere	  en	  andelshaver	  og	  bringe	  brugsretten	  til	  ophør,	  såfremt	  andelshaveren	  gjorde	  
sig	  skyldig	  i	  forhold	  svarende	  til	  forhold,	  der	  efter	  lejelovens	  bestemmelser	  berettigede	  
udlejeren	  til	  at	  ophæve	   lejemålet.	  Fogedretten	  afsagde	  kendelse	  om,	  at	  A	   ikke	  kunne	  
anses	   for	   at	  opfylde	  bopælskravet	   i	   andelsforeningens	   vedtægter,	   da	  A	   ikke	   reelt	   an-‐
vendte	  eller	  havde	  anvendt	  andelejligheden,	  henset	  til	  at	  A	  indtil	  starten	  af	  oktober	  ik-‐
ke	   havde	   folkeregisteradresse	   i	   andelslejligheden,	   at	   A’s	   datter	   fremgik	   af	   døren	   og	  
postkassen,	   at	  A	   ikke	  havde	  nogen	  personlige	   ting	  eller	   indbo	   i	   lejligheden,	   efter	   ved	  
påkrav	  at	  have	  flyttet	  sin	  folkeregisteradresse,	  at	  lejligheden	  henstod	  uopvarmet	  og	  at	  
der	   i	   lang	   tid	   var	   lukket	   for	   strømmen.	   Andelsforeningen	   var	   således	   berettiget	   til	   at	  
ekskludere	  A	  fra	  foreningen,	  lige	  meget	  at	  A	  enkelte	  gange	  overnattede	  i	  lejligheden.	  I	  
landsretten	  forklarede	  A	  at	  han	  havde	  fået	  tilladelse	  til	  at	  flytte	  ind	  i	  lejligheden	  senere,	  
men	  landsretten	  stadfæstede	  fogedrettens	  kendelse,	  da	  A’s	  forklaring	  ikke	  kunne	  føre	  
til	  et	  andet	  resultat	  end	  at	  bopælskravet	  ikke	  var	  opfyldt.	  Det	  var	  således	  ikke	  tilstræk-‐
keligt	   for	   at	   opfylde	   bopælskravet	   at	   A	   flyttede	   sin	   folkeregisteradresse,	   og	   enkelte	  
gange	  overnattede	  i	  lejligheden,	  da	  A	  reelt	  ikke	  anvendte	  eller	  havde	  anvendt	  andelslej-‐
ligheden.	  

	  

I	  samme	  retning	  er	  Østre	  Landsret	  i	  en	  sag	  kommet	  frem	  til,	  at	  en	  andelshaver	  N	  ikke	  
kunne	  anses	  for	  at	  være	  andelshaver	  i	  Andelsforeningen	  A,	  da	  denne	  ikke	  efter	  overta-‐
gelse	  af	  andelslejligheden,	  havde	  flyttet	   ind	  i	  boligen.	  Andelsforeningen	  A’s	  vedtægter	  
stillede	  som	  krav	  for	  optagelse	  som	  andelshaver,	  at	  pågældende	  samtidig	  flyttede	  ind	  i	  
boligen,	  ved	  at	  tage	  denne	  i	  brug	  som	  helårsbeboelse	  for	  sig	  selv	  og	  sin	  husstand.	  Hertil	  
kunne	  Andelsforeningen	  ekskludere	  en	  andelshaver,	  såfremt	  denne	  gjorde	  sig	  skyldig	  i	  
forhold	  svarende	  til	  forhold,	  der	  efter	  lejelovens	  bestemmelser	  berettigede	  udlejeren	  til	  
at	  ophæve	  lejemålet.	  N	  havde	  overtaget	  en	  andel	  i	  Andelsforeningen	  A,	  men	  havde	  ikke	  
taget	  andelsboligen	  i	  brug	  som	  helårsbeboelse.	  Henset	  til	  at	  der	  ikke	  var	  forbrugt	  gas	  og	  
fjernvarme,	  og	  kun	  en	  smule	  elektricitet,	  og	  at	  N	   ikke	  på	  noget	   tidspunkt	   rent	   faktisk	  
beboede	  andelsboligen,	  og	  ikke	  på	  noget	  tidspunkt	  havde	  til	  hensigt	  at	  bebo	  andelsbo-‐
ligen,	   fandt	  Landsretten	  at	  N	  hverken	  ved	  overtagelsen	  eller	   i	   rimelig	   tilslutning	  hertil	  
har	  opfyldt	  det	  vedtægtsbestemte	  bopælskrav.	  N	  kunne	  derfor	  ikke	  anses	  for	  værende	  
andelshaver	  i	  Andelsboligforeningen.	  	  	  


