Civilstyrelsen
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg
Danmark

Ansøgning om tilladelse til erhvervelse af helårsbolig
Bemærk, at der skal indsendes ét udfyldt skema, for hver ansøger
Nedenstående oplysninger afgives under strafansvar, jf. straffelovens § 163

1. Personlige oplysninger
Navn

Adresse

Tlf. nr.

E-mail

Cpr-nummer eller fødselsdato

Statsborgerskab

2. Oplysning om ejerskab af anden ejendom
Ejer du på nuværende tidspunkt fast ejendom i Danmark?
Ja ☐ Nej ☐
Hvis ja, angiv venligst adressen på den/de ejendom(me) du ejer
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3. Oplysninger om tilknytning til Danmark

Til brug for en vurdering af, om du har fast og varig bopæl i Danmark, og derved om du kan købe
ejendom uden Civilstyrelsens tilladelse, bedes du oplyse følgende. Du kan læse mere om hvad
’fast og varig bopæl’ betyder på vores hjemmeside www.civilstyrelsen.dk .

Familiemæssig tilknytning: oplys om du er gift eller samlevende, om din ægtefælle/samlever bor og arbejder
i Danmark, om du har børn, herunder om dine børn går i dansk institution eller lignende

Arbejdsmæssig tilknytning: oplys om du arbejder eller studerer i Danmark, hvor du arbejder, om din
ansættelse er tidsbegrænset mv.

Danskkundskaber:
Taler du dansk?
Har du taget danskkurser, og i givet fald hvilke?

Beskrivelse af formålet med dit ophold i Danmark: beskriv hvilket formål og hensigt du har med dit ophold i
Danmark, herunder den forventede varighed af dit ophold.

Beskrivelse af din tilknytning til udlandet: beskriv din og din eventuelle partners tilknytning til udlandet,
eksempelvis ved at du ejer ejendom eller er ansat ved en udenlandsk arbejdsgiver, herunder om du har
opgivet en sådan tilknytning i forbindelse med din flytning til Danmark.

Beskrivelse af din øvrige tilknytning til Danmark: beskriv hvorvidt du og din eventuelle familie har anden
tilknytning til Danmark i form af for eksempel venskaber, frivilligt arbejde, fritidsaktiviteter eller medlemskab
af foreninger.
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4. Oplysninger om ejendommen, der ønskes erhvervet
Adresse (herunder eventuel andelsboligforening og andelsnummer)

Forventet overtagelsesdag Hvis der er tale om en byggegrund, bedes du også oplyse en dato for forventet
indflytning.
Overtagelsesdag: ____ -____-______

Indflytningsdag: ____ -____-______ (DD-MM-ÅÅÅÅ)

Der skal oplyses en konkret dato. Hvis datoen senere ændrer sig, bedes du give os besked herom.
Er ejendommen overtaget ved arv eller gave?
Ja ☐ Nej ☐
Hvis ja, bedes du oplyse om din relation til gavegiver, samt om der er tale om fuldstændig arv/gave, dvs. at
der ikke sker overtagelse af gæld, udstedelse af gældsbrev, eller betaling af et beløb i forbindelse med
erhvervelsen.

5. Erklæring om helårsbrug
Jeg erklærer herved, at jeg vil anvende ovennævnte ejendom som min helårsbolig.

__________
Dato

___________________________________________
Underskrift

Vedhæft følgende dokumenter
-

Kopi af købsaftale/salgsopstilling
Kopi af opholdstilladelse
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