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Boligstøtte

Ansøgning om boligstøtte

Sendes til

Udbetaling Danmark - Boligstøtte
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

A. Oplysninger om ansøger                                                                                    
Navn CPR-nr.

      

Adresse Telefonnummer

 
B. Er du pensionist?
Hvis du ikke er pensionist, gå videre til næste punkt

Sådan søger du boligstøtte
Du skal udfylde og sende blanketten til Udbetaling Danmark - Boligstøtte. 

Sammen med blanketten skal du sende dokumentation på, hvad du betaler i husleje uden forbrug, dvs. uden el, vand, 
varme og andet. Det kan fx være seneste oversigt fra betalingsservice, brev fra udlejer eller kopi af din lejekontrakt. Den 
adresse, du bor på og betaler husleje for, skal fremgå af dokumentationen.

Du skal også sende

• en kopi af din lejekontrakt, hvis du søger boligstøtte til en privat lejebolig. Lejekontrakten skal være underskrevet af 
din udlejer

• din seneste huslejekvittering, hvis det er mere end et år siden, du flyttede ind
• dokumentation for indkomst, hvis du eller en du bor sammen med har indkomst fra udlandet eller fra selvstændig 

virksomhed.

Sådan foregår det, efter du har søgt 

• Din ansøgning kan først blive behandlet, når du er flyttet ind. Det betyder, at du først får din boligstøtte udbetalt, 
efter du er flyttet ind.

• Du kan få boligstøtte fra den 1. i måneden, efter Udbetaling  Danmark har fået din ansøgning.

• Du kan dog få boligstøtte fra indflytningsdagen, hvis Udbetaling Danmark modtager din ansøgning senest 1 måned 
efter din indflytning. Pengene kommer med tilbagevirkende kraft. 

Bor du sammen med en pensionist?

Hvis du bor sammen med en, der er folke- eller førtidspensionist før 2003, kan det give mere i boligstøtte, når 
pensionisten søger. Det skal så være pensionisten, der skal stå som ansøger på blanketten, udfylde den og skrive 
under. 
 
 

C. Jeg søger boligstøtte til      
Vejnavn, husnr., bogstav, etage, side/dørnr.

Postnr. og by

Indflytningsdato Lejemålets startdato Ønsket dato for start af boligstøtte

Hvilken type bolig søger du boligstøtte til?

                                                                                      
Lejebolig                                    Ejerbolig                                  Andelsbolig

Søger du boligstøtte til en ejer- eller andelsbolig, skal du også udfylde en gældserklæring. Kontakt Udbetaling Danmark for at få erklæringen.

Den adresse, jeg søger boligstøtte til, er eller bliver min faste adresse:
                                                                                                                                       Nej                             Ja 

For at få boligstøtte skal du have fast bopæl i Danmark og bruge boligen til helårsbeboelse. Hvis du opholder dig mere end 6 måneder inden for et år et andet 
sted (fx i udlandet, i en anden bolig eller fængsel), har du ikke ret til boligstøtte. Det gælder fra den dag, hvor dit ophold uden for boligen starter.

Hvilken type pensionist er du?                                         Folkepensionist                         Førtidspensionist før 2003                      Førtidspensionist efter 2003
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F. Aktuel indkomst før skat for alle i boligen
Du skal ikke udfylde punkt C for personer, der lejer et værelse hos dig. 
Træk AM-bidrag og ATP-bidrag fra i personlig indkomst. Du kan normalt se beløbene på lønsedler, SU- eller pensionsmeddelelser.
Hvis du eller andre i husstanden i 2020 får udbetalt engangstilskud på 1.000 kr. og/eller de 3 ugers indefrosne feriepenge pga. corona-situationen, skal du ikke 
oplyse det som indkomst til os. Beløbet vil heller ikke fremgå af de oplysninger, vi får fra Skattestyrelsen.

Personlig indkomst - kr./mdr.   Ansøger  Person 1   Person 2   Person 3   Person 4   Person 5

Løn før skat, efter am-bidrag, 
inkl. feriepenge - uden de 3 ugers 
feriepenge pga corona
Feriepenge - dog uden de 3 ugers 
indefrosne feriepenge pga. corona-
situationen

Dagpenge

Kontanthjælp

SU

Folke- eller førtidspension

ATP (som indkomst)

Anden pension

Efterløn

DIS-indkomst

Antal dage til søs 
Kun relevant, hvis du har DIS-indkomst

Type af fart
Kun relevant, hvis du har DIS-indkomst

   Anden

   Begrænset

   Over 500T

   Anden

   Begrænset

   Over 500T

   Anden

   Begrænset

   Over 500T

   Anden

   Begrænset

   Over 500T

   Anden

   Begrænset

   Over 500T

   Anden

   Begrænset

   Over 500T

D. Hvem bor i boligen ud over dig?
Tilføj alle personer inklusiv børn. Ved fælles forældremyndighed hvor barnet bor lige meget hos begge forældre, regnes barnet med, der hvor det har 
folkeregisteradresse. Personer, der lejer et værelse hos dig, skal ikke tilføjes her.

Navn – person 1 CPR-nr.

Navn – person 2 CPR-nr.

Navn – person 3 CPR-nr.

Navn – person 4 CPR-nr.

Navn – person 5 CPR-nr.

E. Lejer du et værelse ud?
Hvis en af de personer, du bor sammen med, lejer et eller flere værelser, skal du skrive det her:

Antal værelser personen lejer Husleje pr. måned

Navn – person 1
kr.

Navn – person 2
kr.

Navn – person 3
kr.

Navn – person 4
kr.

Navn – person 5
kr.
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Skattepligtige engangsbeløb

Skattefrie beløb - dog ikke 
engangstilskud på 1.000 kr. pga. 
corona-situationen

Anden personlig indkomst

Bidrag (som indkomst)

Resultat fra selvstændig virksomhed 

Udenlandsk indkomst/pension

Fradrag i personlig indkomst - kr./år

Indbetalinger til privat pension

Andre fradrag

Renteudgifter 

 

Kapitalindkomst - kr./år

Renteindtægt

Lejeindtægt

Anden kapitalindkomst

Aktieindkomst - kr./år

Aktieindkomst

Aktieudbytte

Personlig indkomst - kr./år

G. Har du eller andre i boligen anden formue end den, der automatisk er oplyst til Skattestyrelsen?    
Gælder ikke for personer, der lejer et værelse hos dig.

Formue, som ikke automatisk er registreret hos Skattestyrelsen, er kontanter, private tilgodehavender i ind- og udland, fast ejendom i udlandet, værdipapirer, 
værdi af bil, båd, egenkapital i virksomhed, erstatning (send dokumentation med) og andelsbolig (send referat fra generalforsamling med seneste vurdering). 
Har personen gæld, skal beløbet trækkes fra formuen.

Nej, gå videre tíl næste punkt.
Ja, skriv hvilken formue med beløb på.

Har du og andre i boligen tilsammen formue på over 100.000 kr., der ikke er registreret hos Skattestyrelsen?                 Nej                  Ja

Formue Værdi i kr.

Navn – person 1
kr.

Navn – person 2
kr.

Navn – person 3
kr.
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J. Evt. supplerende oplysninger

    

Er boligen anvist af kommunen?
            

Nej
            

 Ja 
     

Du skal sende dokumentation med for, at boligen er anvist, fx kopi af brevet fra kommunen.

Bor der personer i boligen, der får døgnhjælp                       Nej           Ja Navn                                                                               

Døgnhjælp er ikke det samme som hjemmehjælp eller at bo på plejehjem. 
Du skal kun sætte kryds ved ’ja’, hvis du eller en du bor sammen med får tilskud fra kommunen til at have ansat personlige hjælpere.

Bruger nogen i boligen pladskrævende
hjælpemidler fx. kørestol el. lign.?                                         Nej            Ja Navn                                                                                                   

 Hvilke hjælpemidler?                                                                            

 
Har du inden for de seneste 6 måneder boet sammen med personer, som er flyttet i plejebolig eller afgået ved døden?  

                      
Nej

            
 Ja

Husk at sende dokumentation med - se side 1

Bruges nogle af boligens rum til erhverv?                    Nej            Ja            Antal rum                         Årlig lejeindtægt                                         kr.

H. Oplysninger om boligen, du søger boligstøtte til

I. Andre oplysninger



side 5 af 6
Version 09/20

Jeg erklærer, at de oplysninger, jeg giver er korrekte. Forkerte eller mangelfulde oplysninger kan betyde tilbagebetaling af udbetalt boligstøtte.
Jeg giver samtykke til, at Udbetaling Danmark kan indhente og videregive oplysninger, der er relevante for sagen.

I vejledningen bagerst kan du se de vilkår, der gælder, når du søger boligstøtte.

Dato og underskrift - ansøger

 

Øvrige personer, der er fyldt 18 år, skal underskrive som solidariske hæftere, for at du kan få boligstøtte

Jeg erklærer, at jeg hæfter solidarisk, hvis vi får udbetalt for meget i boligstøtte, mens jeg bor i boligen. Det betyder, at jeg sammen med de
andre, der bor i boligen, hæfter for det samlede beløb, vi evt. skal betale tilbage. Samtidig giver jeg ansøgeren lov til at se oplysninger om min
indkomst som led i ansøgningen om boligstøtte.

Jeg erklærer, at oplysningerne om formue er korrekte.

Jeg giver samtykke til, at Udbetaling Danmark kan indhente og videregive oplysninger, der er relevante for sagen.

I vejledningen bagerst kan du se de vilkår, der gælder, når du skriver under som solidarisk hæfter.

Dato og underskrift – solidarisk hæfter Dato og underskrift – solidarisk hæfter

Dato og underskrift – solidarisk hæfter Dato og underskrift – solidarisk hæfter

G. Evt. supplerende oplysningerG. Evt. supplerende oplysninger

K. Erklæring, samtykke og underskrift
Ansøgers underskrift

Læs vilkår

Du skal oplyse om ændringer

For at vi kan behandle din ansøgning på det rigtige grundlag, skal du give os de oplysninger, vi beder dig om. Uden de 
nødvendige oplysninger fra dig, er vi nødt til at behandle din ansøgning ud fra de oplysninger, vi har. Det kan betyde, at 
du får mindre i boligstøtte end det, du ellers ville have ret til.

Når du får boligstøtte, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give os besked, hvis der sker ændringer 
i de oplysninger, du har givet os, og det kan have betydning for, hvor meget du kan få i boligstøtte. Du skal fx give os 
besked,

• hvis du har ændringer til din eller en anden persons udenlandsk indkomst eller indkomst fra selvstændig virksomhed
• hvis din husleje stiger eller falder
• hvis din formue ændrer sig
• hvis du lejer et værelse ud
• hvis du flytter
• hvis der flytter en person ind eller ud af boligen
• hvis en person i boligen dør
• hvis du overtager din bolig som andels- eller ejerbolig
• hvis du opholder dig mere end 6 måneder indenfor et år et andet sted, fx i udlandet, i anden bolig eller fængsel. Din 

ret til boligstøtte stopper fra den dag, hvor dit ophold udenfor boligen starter.

Hvis du ikke giver os besked, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage. Det gælder også, hvis du giver forkerte 
eller mangelfulde oplysninger.

På www.borger.dk/boligstoette kan du læse mere om, i hvilke situationer du skal give os besked om ændringer.

Husk at sende dokumentation med - se side 1
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Når du søger eller får boligstøtte, giver du samtykke til, at Udbetaling 

Danmark behandler en række oplysninger om dig. Disse oplysninger kaldes 

personoplysninger.

Her kan du læse, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi behandler dem, 

og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.  

 

Hvilke oplysninger behandler Udbetaling Danmark?

Vi indhenter og behandler de oplysninger, der er nødvendige for vores 

sagsbehandling. Formålet er at sikre, at du får den ydelse, du har ret til.

Udbetaling Danmark behandler de personoplysninger, der indgår i din 

ansøgning og i din sag. Det kan fx være oplysninger om dit personnummer, 

oplysninger om din bolig, din økonomi, dine samlivsforhold, som vi får fra 

folkeregistret, Skatteforvaltningen, din bank, mv.

Udbetaling Danmark behandler også dit personnummer til brug for 

pensionsinstitutternes rådgivning om pensionsforhold. 

Hvordan behandler Udbetaling Danmark dine 

personoplysninger?

Udbetaling Danmark kan udveksle oplysninger med andre myndigheder, 

arbejdsgivere, banker mv. når det er nødvendigt for at behandle din sag, eller 

når vi i øvrigt har pligt til det. Vi behandler dine oplysninger på baggrund af 

Udbetaling Danmark-loven og andre love (se lovgrundlag længere nede).

Vi kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder, 

udenlandske myndigheder og private, der ifølge loven har krav på at få 

oplysningerne, eller som vi samarbejder med. Vi kan få, dele og samkøre en 

række oplysninger uden at spørge dig:

• Vi kan dele oplysninger med kommunen for at omregne, modregne, lave 

anden opfølgning eller kontrollere udbetaling af ydelser, du eventuelt ikke 

har ret til.

• Vi kan få økonomiske oplysninger fra andre myndigheder og a-kasser, 

hvis det er nødvendigt for at afgøre din sag, og vi kan få kommunen til at 

kontrollere dine lønudbetalinger.

• Vi kan få oplysninger fra andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv. i 

sager om tilbagebetaling, hvis det er nødvendigt for at behandle sagen.

• Hvis vi eller kommunen har oprettet en sag for at kontrollere, om du har 

ret til andre ydelser, kan vi dele de nødvendige oplysninger om sagen, 

fx hvad der bliver undersøgt, og hvilke skridt der er taget i sagen. Det 

gælder også, hvis sagen er lukket inden for de seneste 6 måneder.

• For at kontrollere, at du har ret til boligstøtte, kan vi samkøre vores egne 

oplysninger med nødvendige, ikke-følsomme personoplysninger fra 

andre danske eller udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser, 

og vi kan i visse tilfælde samkøre resultatet med oplysninger fra 

PostNord eller andre postvirksomheder (profilere). 

• Vi kan oplyse pensionsinstitutter om, at du modtager en 

indkomstafhængig ydelse, men ikke hvilken ydelse. Vi sletter hurtigst 

muligt oplysningen.

Hvis Udbetaling Danmark videregiver oplysninger om dig til en myndighed 

i et tredjeland, sker det ud fra gældende lovgivning og for at sikre, at dine 

udbetalinger er eller har været korrekte.

Udbetaling Danmark gemmer dine oplysninger under behandlingen af din 

sag og sletter dem, 5 år efter det år, hvor sagen er afsluttet. Oplysningerne 

gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses- og arkivloven 

mv. 

Udbetaling Danmark kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk 

behandling. De automatiske 

 

afgørelser træffes fx ved, at Udbetaling Danmark indhenter oplysninger fra 

offentlige registre, der maskinelt sammenholdes med oplysninger i din sag, og 

som tilsammen afgør, om du er berettiget til boligstøtte. 

Hvilke rettigheder har du?

Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke til, at Udbetaling Danmark 

kan indhente oplysninger om dig, tilbage. Det gør du ved at kontakte os. 

Trækker du samtykket tilbage, kan det betyde, at du får afslag, får mindre 

udbetalt eller ikke længere kan få boligstøtte.

Du kan gøre indsigelse over, at Udbetaling Danmark behandler 

personoplysninger om dig.

Du kan få kopi af de oplysninger, som Udbetaling Danmark behandler om dig. 

Du kan også anmode om: 

• at få dine personoplysninger korrigeret eller slettet

• at få sendt oplysningerne til dig eller en anden

• at Udbetaling Danmark sætter behandlingen af oplysningerne i bero. 

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at Udbetaling Danmark træffer 

automatiserede afgørelser.

Hvis du har forældremyndigheden eller forældreansvaret for et barn under 18 

år, hvis oplysninger indgår i sagen, har barnet også disse rettigheder.

Udbetaling Danmark er dataansvarlig for behandlingen af de 

personoplysninger, vi har fået om dig. 

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til din boligstøtte eller til Udbetaling Danmarks behandling 

af dine personoplysninger, skal du kontakte Udbetaling Danmark, boligstøtte. 

Det kan du gøre på www.borger.dk/boligstoette-kontakt eller tlf. 70 12 

80 63. Skriver du om behandling af personoplysninger, så skriv venligst 

’Personoplysninger’ i overskriften. 

Hvis du mener, at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt 

i dine personoplysninger, eller at Udbetaling Danmark ikke har overholdt 

dine rettigheder, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren på borger.dk/

udbetalingdanmark-DPO-kontakt eller tlf. 70 11 12 13. 

Er du uenig i den måde, Udbetaling Danmark behandler dine 

personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Vær opmærksom 

på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine 

personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag om 

boligstøtte. Hvis du er uenig i Udbetaling Danmarks håndtering af din sag om 

boligstøtte, skal du kontakte Udbetaling Danmark.  

Lovgrundlag

Du kan læse mere i:

Retssikkerhedslovens § 10, 11, stk. 1, 11a, stk. 1-2 og 4-5, § 11b, § 11 c, stk. 

1, nr. 4 og § 12

Udbetaling Danmark-loven 

Ydelseslovgivning, boligstøtteloven

Databeskyttelsesforordningen og 

Databeskyttelsesloven.

Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk.

Databeskyttelsesforordningen kan du finde på www.eur-lex.europa.eu – søg 

på 32016R0679.

Sådan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger


