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Civilstyrelsen  
Toldboden 2, 2. sal 
8800 Viborg  
    
     

 

Ansøgning om tilladelse til erhvervelse af sekundærbolig (f.eks. fritidsbolig) 

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 ejendommen, der ønskes erhvervet 
 

Adresse 

 

 

Matrikelnummer og ejerlav 

 

Er ejendommen modtaget ved arv eller gave? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Påtænkt anvendelse (f.eks. feriebolig) 

 

 

 

 

 

 
4. Oplysninger om tilknytning til Danmark 

 

Familiær tilknytning (oplysning om nuværende eller tidligere familie i Danmark) 
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Sproglig tilknytning (forstår/taler/læser/skriver du dansk?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anden tilknytning 
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5. Tidligere ophold i Danmark (eksempler på ophold vist nedenfor)

Vigtigt: 
• Alle ophold i Danmark skal anføres enkeltvis. Eventuelle ophold tilbage i barndommen skal også anføres.

• Flere ophold inden for samme år skal angives hver for sig.

• Den omtrentlige varighed af hvert ophold skal angives sammen med formålet med opholdet.

• Opholdene skal kunne dokumenteres i relevant omgang i form af f.eks. udtalelser fra referencepersoner, der kan 

bekræfte oplysningerne, kopi af rejsedokumenter, kvitteringer eller lignende. 

Årstal/periode Varighed Sted Formål (f.eks. ferie, arbejde, studie) 

1984 
(juli/aug.) 

14 dage København Sommerferie 

2008 (maj) 2 dage Århus Weekendtur 

2008 (feb.) 12 dage Bornholm Vinterferie 

2015 (sep.) 5 dage København Familiebesøg 
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Årstal/periode Varighed Sted Formål (f.eks. ferie, arbejde, studie) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Hvis der mangler plads, kan der vedlægges et løst papir, hvor opholdene anføres på samme måde.  
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6. Vedhæft følgende 
 

 Kopi af pas 
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