
 
 

Ansøgning om bolig 
Ønsker du at søge bolig igennem Herlev Kommunes boliganvisning, skal du 
udfylde ansøgningsskemaet og aflevere det til Borgerservice eller sende det 
sammen med evt. dokumentation til BOLIG, Herlev Rådhus, Herlev Bygade 90, 
2730 Herlev. Du er også velkommen til at sende det til os på mail til 
bolig@herlev.dk  

BOLIGs åbningstider 

BOLIG administrerer den kommunale boliganvisning. Du kan på Herlev.dk 
reservere tid til en samtale med BOLIG, hvis du har en aktiv ansøgning. Du kan 
også ringe på 4452 7019. 

Åbnings- og telefontider: 
Mandag og fredag: kl. 09-14 
Tirsdag: kl. 08-14 
Onsdag: Lukket 
Torsdag: kl. 09.00-15.00 samt kl.15.30- 18.00  

Husk, at det er dig, der har ansvaret for, at BOLIG har de nødvendige oplys-
ninger til brug for behandling af din ansøgning. Du skal derfor også huske 
straks at orientere BOLIG, når der er ændringer i din situation. Flytter du, efter 
at du er skrevet op, slettes din ansøgning, medmindre du kan godtgøre, at der 
er tale om en midlertidig flytning.  

Boligerne 

Eksempler på boligstørrelser og husleje 

Antal rum Størrelse i m2 Samlet leje i ældre 
byggeri i kr. 

Samlet leje i 
nybyggeri i kr. 

1 18 - 50 2.000 – 4.500 - 

2 45 – 90 5.000 – 6.000 6.500 – 9.500 

3 70 – 100 5.500 – 7.500 7.500 – 10.000 

4 80 – 125 7.500 – 8.500 8.500 – 13.000 

5 109 - 133 9.500 – 10.000 11.000 – 13.000 

 

Læs mere på www.3b.dk, www.kab-bolig.dk samt www.dabbolig.dk 
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Ansøgere 

Navn: CPR-nr.: 

Adresse: Tlf.nr.: 

Postnr. og by: E-mail:  

Ægtefælles/samlevers navn (anføres kun hvis pågældende flytter med): CPR-nr.: 

 

Børn (under 18 år) 

Navn: CPR-nr.: 

Navn: CPR-nr.: 

Navn: CPR-nr.: 

Antal hjemmeboende børn: 

 

Ansøgningsgrund: 

 Samlivsophør/skilsmisse uden børn  

 Samlivsophør/skilsmisse med fortsat samvær med børn (vedlæg dokumentation for fælles 
forældremyndighed/samværsret) 

 Svigtende økonomi (vedlæg dokumentation) 

 Sygdom eller fysiske begrænsninger (vedlæg dokumentation) 

 Alder (over 60 år) 

 Flytter hjemmefra 

 Andet (vedlæg dokumentation om muligt)– skriv venligst her:  

  

  

  

 

 Ikke-Herlev borger (vedlæg kopi af ansættelseskontrakt – også for evt. medansøger) 

Evt. tilknytning til Herlev: 
Har boet i Herlev i følgende perioder ____________________________________________________ 

Andet ____________________________________________________________________________ 



 
 

 

Nuværende bolig 

 ejerbolig  lejebolig  andelsbolig  fremleje  kollegie/ 
ungdomsbolig 

 andet 

antal rum: antal m2: Samlet leje (inkl. forbrug): 

 

Ønsker om fremtidig bolig 

Antal rum: ___________  Max. husleje inkl.forbrug: _______________________________ 

 Behov for stuelejlighed pga. sygdom, fysiske begrænsninger eller alder 

 Tilladelse til hund 

 Tilladelse til kat 

Jeg/vi erklærer, at de anførte oplysninger er korrekte og jeg/vi er bekendte med at ændringer i 
oplysningerne skal meddeles straks. Jeg/vi giver samtykke til at der kan indhentes oplysninger fra 
andre offentlige myndigheder, der er nødvendige for sagens behandling samt at cpr-nummeret kan 
bruges til sagsregistrering og i forbindelse med anvisning af en bolig til boligselskaberne 

Dato: Ansøgers underskrift:  

 

Dato: Ægtefælles/samlevers underskrift: 

 

 
 
 
Uddybende bemærkninger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afleveres til Borgerservice eller sendes til BOLIG, Herlev Rådhus, Herlev 
Bygade 90, 2730 Herlev 



 

 

Hvornår kan du søge via den kommunale boliganvisning? 
Der kan være mange årsager til, at du ønsker at søge bolig i den kommunale 
boliganvisning. Det kan fx. være at dit boligbehov ændrer sig pga. 
familieforøgelse, efter en separation/skilsmisse eller samlivsophør - eller måske 
kan du ikke længere klare trapperne op til din nuværende bolig. Det kan også 
være, at dine indtægtsforhold har ændret sig, og du derved ikke længere har 
råd til din nuværende bolig eller måske ønsker du blot at flytte hjemmefra. 

Hvem kan søge i den kommunale boliganvisning? 
Du skal opfylde ét af følgende kriterier, når du søger bolig i den kommunale 
boliganvisning: 

Herlevborgere  
 du skal være fyldt 18 år (medmindre du er gravid) og have bopæl i Herlev 

Kommune 

Ansøgere, der ikke bor i Herlev 

 du, og din evt. partner der flytter med, skal have en fast stilling på min. 30 
timer om ugen (med fast stilling menes, at den ikke må være tidsbegrænset 
som f.eks. et vikariat) 

Vær opmærksom på, at hvis du ung og over 18 år og enten bor i Herlev 
Kommune eller er under uddannelse i Herlev Kommune, også kan blive 
skrevet op til en ungdomsbolig.  

BOLIG vurderer på baggrund af din ansøgning, om du er omfattet af den 
kommunale boliganvisning. Vær opmærksom på, at det indgår i denne 
vurdering, hvis du er flyttet til Herlev Kommune med et forudsigeligt 
boligproblem – det kan fx være, hvis du har taget ophold hos familie, venner 
m.v. i kommunen, som en midlertidig løsning af et boligproblem. 

Opskrivning og anvisning af bolig 
Ønsker du at søge bolig i den kommunale boliganvisning, skal du udfylde et 
ansøgningsskema som du kan finde på www.herlev.dk. Det udfyldte 
ansøgningsskema skal afleveres til Borgerservice eller sendes til: 

BOLIG 
Herlev Rådhus 
Herlev Bygade 90 
2730 Herlev 
 

Vær opmærksom på, at du sammen med ansøgningsskemaet skal vedlægge 
dokumentation (kopier) for en række forhold. Hvilken dokumentation, du skal 
vedlægge, fremgår af ansøgningsskemaet samt dokumentationsguiden. Det er 
vigtigt, at du husker dette, da din ansøgning ikke bliver modtaget eller 



 
 

behandlet før du har afleveret hele den nødvendige dokumentation. Når din 
ansøgning er blevet behandlet, vil du modtage et brev herfra via din digitale 
postkasse 

Ingen venteliste 
Anvisning af en bolig gennem den kommunale boliganvisning sker efter en 
konkret, individuel vurdering af behovet. Vi har ikke en venteliste, og du kan 
ikke "optjene anciennitet". 

Hvor kan jeg få mere at vide? 
Den kommunale boliganvisning administreres af BOLIG, som gerne hjælper 
dig, hvis du har spørgsmål. Du kan ringe på telefon 44 52 70 19. 

Telefontider: 
Mandag og fredag: kl. 09-14 
Tirsdag: kl. 08-14 
Onsdag: Lukket 
Torsdag: kl. 09.00-15.00 samt kl. 15.30-18.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dokumentationsguide til ansøgning om opskrivning til bolig 

 

For at ansøge om opskrivning til bolig gennem den kommunale 

boliganvisning i Herlev Kommune, skal du aflevere et udfyldt 

ansøgningsskema og følgende dokumentation der er sat kryds ved:  

Ansøgningsgrund: Skilsmisse / Samlivsophør 

 Fælles forældremyndighed / samværsret med barn/børn 

 Ansøgning om separation / separationsbevilling 

 Ansøgning om skilsmisse / skilsmissebevilling  

Ansøgningsgrund: Svigtende økonomi 

 Udfyldt budgetskema 

Ansøgningsgrund: Sygdom / fysiske begrænsninger 

 Dokumentation på sygdom / fysiske begrænsninger 

Ansøgningsgrund: Ikke Herlevborger 

 Ansættelseskontrakt 

o Flere i husstanden = ansættelseskontrakt for begge parter 

Ansøgningsgrund: Graviditet 

 Vandrejournal 

Ansøgningsgrund: Ungdomsbolig / under uddannelse 

 SU oversigt / dokumentation på uddannelse 

Anden dokumentation: 

 Lejekontrakt (ved fremleje / leje af værelse) 

 For selvstændige: Seneste regnskab (kvartals- halvårs- eller 

årsregnskab)  

 Dokumentation ikke nødvendig.  
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