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Ibestræbelserne på at sende endnu
flere lejere og udlejere gennem de-
res hjemmeside, lancerer Dan-

marks største lejeboligportal en ny di-
gital service, der gratis kan klare flytte-
synet ved ind- og udflytning af lejemål. 

Det er selskabet Boligportal, der
endnu engang kigger mod gratis funk-
tioner for at tiltrække flere kunder til at
finde lejeboligmatch gennem deres
kanaler. I juni åbnede boligportal op
for en anden digital funktion, der uden
betaling udarbejder en elektronisk le-
jekontrakt, som lejere og udlejere kan
underskrive med NemID. 

Ifølge selskabets adm. direktør, An-
ders Hyldborg, er der kamp om at være
den portal, som forbinder lejere med
deres fremtidige bolig. Boligportal sid-
der på over 50 pct. af markedet og kon-
kurrerer med selskaber som Lejebo-

lig.dk, fortæller direktøren. 
Derfor skal den seneste ydelse være

endnu et trækplaster, der kan styrke
Boligportals markedsposition. Tidli-
gere har Boligportal taget penge for
deres flyttesynservice.

“Vi styrker vores nuværende posi-
tion som Danmarks største lejebolig-
platform ved nu at tilbyde udlejere
endnu en digital service. Når vi vælger
at tilbyde servicen gratis, så håber vi at
få en bedre position hos udlejerne,” si-
ger Anders Hyldborg, adm. direktør
hos Boligportal. 

I Boligportals digitale flyttesyn er
der en række trin, som man som udle-
jer og lejer følger, når et lejemål skifter
lejere. Gennem produktet har man et
værktøj til at tage billeder for at doku-
mentere lejemålets stand, og parterne
kan skrive under, når de er enige om
standen på boligen.

Håber på kraftig vækst 
Selskabets digitale flyttesyn blev op-
rindeligt lanceret for tre år siden, og di-
rektøren fortæller, at der i dag bliver
foretaget “et tocifret antal tusinde”
flyttesyn om året gennem produktet. 

De seneste to år har Boligportal ar-
bejdet på en helt ny platform, der byg-
ger på en ny teknologi, og det har åbnet
op for, at Boligportal har kunnet opda-
tere de digitale services. 

“Vi håber at se en markant stigning i
antallet af digitale flyttesyn, og at for-

holdet mellem lejere og udlejere bliver
styrket,” siger direktøren. 

Anders Hyldborg fortæller, at lance-
ringen af den digitale lejekontrakt med
det samme betød en fordobling af an-
tallet af lejekontrakter, som blev un-
derskrevet gennem Boligportal. Han
håber også, at antallet af digitale flyt-
tesyn vil blive fordoblet med den nye,
opdaterede service – gerne inden for
den første måned.

“Vi skabte flere match ved at gøre le-
jekontrakten nemmere tilgængelig.
Det er de samme mekanismer, vi håber
vil give en kraftig vækst i antallet af
flyttesyn,” siger han. 

Selvom Boligportal på et par måne-
der har lagt to digitale services ud til fri
afbenyttelse, så henter selskabet ind-
tægter fra lejere, der skal betale for at
få adgang til kontaktinformationer på
de boliger, de finder i søgninger gen-
nem portalen. Udlejere kan også give
penge for at promovere deres annon-
cer på hjemmesiden. Boligportal får
også provision fra partnere, når kunder
tilvælger elselskab og bredbånd gen-
nem digital lejekontrakt og flyttesyn.

Når flere bruger funktionerne, får
Boligportal også adgang til data, som
hjælper firmaet til at tilpasse deres
produkter, fortæller Anders Hyldborg.

Boligportal har mere end fire mio.
besøgende hvert år og formidlede, iføl-
ge Anders Hyldborg, mere end 100.000
boliger sidste år. 

Anders Hyldborg har været
adm. direktør hos Boligportal siden
januar 2017. Foto: Tobias Nicolai

Boligportal giver gratis flyttesyn
Hjemmesiden for lejeboliger,
Boligportal, vil give kunder
mulighed for at bruge
firmaets værktøj til digitale
flyttesyn gratis. Det skal
styrke Boligportals position i
markedet, skaffe flere kunder
samt sikre stærkere data

Af Mathias Rose

Når vi vælger at
tilbyde servicen
gratis, så håber vi
at få en bedre
position hos
udlejerne

Anders Hyldborg, adm.
direktør hos Bolig-
portal

FAKTA
Boligportal

Agerer bindeled mellem pro-
fessionelle udlejere af lejeboli-
ger og lejere. 

Landede for regnskabsåret
2020 en bruttofortjeneste på
knap 54 mio. kr. og et resultat
på ca. 22 mio. kr. 

Er ejet af North Media. 

Boligportal har mere end fire
mio. besøgende hvert år og
formidlede, ifølge Anders Hyld-
borg, adm. direktør, mere end
100.000 boliger sidste år.

Boligportal tilbyder gratis
digital lejekontrakt og gratis
digitalt flyttesyn.
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