
I denne blanket kan du oplyse den relevante begrundelse for, at der på nedennævnte bolig ikke er 
tilmeldt nogen personer i folkeregisteret, eller at boligen ikke benyttes til helårsbeboelse. 

Du  skal nedenfor afmærke i afmærkningsrubrik ud for den aktuelle begrundelse, indskrive oplysninger 
og bemærkninger i tilhørende indrammede tekstfelter og medsende udbedt dokumentation. 

Vedrørende bolig i Frederiksberg Kommune på adressen:  

Boligens adresse

Erklærer jeg: 

, Som ejer af boligen følgende:

1. Jeg er tilmeldt folkeregisteret på adressen:

- og jeg benytter boligen på Frederiksberg som helårsbolig i mere end 180 dage på årsbasis, og 
vil meddele Byggeri & Arkitektur dersom benyttelsen af boligen bliver af mindre omfang. 

By- og Miljøområdet vil tage denne afgivne erklæring til efterretning, orientere folkeregisteret og 
foretager sig ikke videre på det foreliggende grundlag. 

Bopælsadressen du er tilmeldt

3. Boligen er til salg hos ejendomsmægler:

Dokumentation udbedes:  Gyldig dokumentation herfor skal sendes sammen med denne 
erklæring – eventuelt digital kopi af kommissionsaftale med din ejendomsmægler. 

Efter modtagelse af ovennævnte dokumentation sætter vi sagen i bero i 3 måneder, med henblik 
på at boligen bliver solgt og igen tages i brug til helårsbeboelse. 

Ejendomsmæglerens navn og adresse

Kommunens navn og adresse Oplyses ved henvendelser 

Frederiksberg Kommune Bygge, 
Plan og Miljøafdelingen 
Rådhuset 
2000 Frederiksberg 

Journalnummer: 

Erklæring i henhold til 
Boligreguleringsloven 

Kap. VII

Navn og adresse

Begrundelse for at der på ovennævnte bolig i Frederiksberg kommune ikke er tilmeldt nogen personer i 
folkeregisteret, eller at boligen ikke benyttes til helårsbeboelse er følgende: 

, Som boligens administrator følgende:

- Jeg har kontrolleret om alle oplysninger i BBR er korrekte ( se www.ois.dk og www.bbr.dk ), og 
det viste sig at boligen var forkert registreret. Jeg har opfyldt min pligt som ejer/administrator og 
selv sørget for at få rettet oplysningerne i BBR til det korrekte.

Evt. yderliger oplysninger: 

2. Boligen var registret forkert, hvilket nu er rettet:



4. Boligen bliver eller er udlejet i perioden:

Til lejer: 

Dokumentation udbedes:  Du skal sammen med denne udfyldte blanket medsende digital 
kopi af gyldig lejekontrakt, underskrevet af lejer. 

Udlejningsperioden

Lejers navn og adresse 

Evt. yderligere bemærkninger og oplysninger

5. Jeg har købt boligen med overtagelse pr.:

Jeg forventer at tilmelde mig i folkeregisteret på adressen pr.: 

Overtagelsesdato

Tilmeldingsdato

Evt. yderligere bemærkninger og oplysninger

6. Boligen står midlertidigt tom på grund af ombygning, modernisering eller lignende.

Igangværende eller planlagte arbejder forventes afsluttet pr.: 

Dersom der er udstedt byggetilladelse oplyses journalnr.: 

Jeg forventer at tilmelde mig i folkeregisteret på adressen pr.: 

7. Boligen er solgt pr.:

Til køber: 

Afslutningsdato

Skriv journal nr.

Tilmeldingsdato

Evt. yderligere bemærkninger og oplysninger: 

Salgsdato

Købers navn og adresse

Evt. yderligere bemærkninger og oplysninger: 



8. Boligen benyttes af en person, der ikke kan
opnå folkeregistertilmelding (fx diplomatstatus): 

Dokumentation udbedes:  Du skal sammen med denne udfyldte blanket fremsende digital kopi 
af gyldig ansættelseskontrakt/erklæring fra arbejdsgiver. 

9. Boligen står midlertidigt tom på grund af udstationering, forflyttelse eller lignende.

I den forventede periode: 

Dokumentation udbedes:  Du skal sammen med denne udfyldte blanket fremsende digital kopi 
af gyldig dokumentation, hvoraf det fremgår hvornår udstationeringen eller lign. ophører. 

10. Boligen står midlertidigt tom på grund af midlertidig forretningsrejse eller lignende.

I den forventede periode: 

11. Boligen står midlertidigt tom på grund af midlertidig militærtjeneste eller lignende.

I den forventede periode: 

12. Boligen står midlertidigt tom på grund af anden årsag.

13. Der er foretaget tilmelding i folkeregisteret på adressen pr.:

Status

Periode

Evt. yderligere bemærkninger og oplysninger:

Periode

Evt. yderligere bemærkninger og oplysninger:

Periode

Oplysninger om gældende årsag:

Tilmeldingsdato

Bemærkninger:
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