Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses Boligavis
Nr.:
Dato:

1
Oktober 2021

Udgivet af:
Boligkontoret
Arsenalvej 55
9800 Hjørring
Tlf. 72813230
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses Boligavis udsendes i henhold til Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelses bestemmelse FESBST 610-1.
Boligavisen indeholder opslag på samtlige ledige lejeboliger inden for Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelses ansvarsområde.
Ansøgning:
Forsvarets lejeboliger kan søges af alle ansatte i Forsvaret. Værnepligtige i Forsvaret kan ikke
søge og få tildelt Forsvarets lejeboliger.
Lejeboliger kan alene søges efter opslag i boligavisen, der føres ikke ventelister over
boligsøgende.
Såfremt der ansøges om flere lejeboliger, skal der kun indsendes ét ansøgningsskema, hvor
ansøger afkrydser, hvilke boliger der ansøges om.
Ansøgning indsendes på mail via FIIN på fes-ktp-boligkontor eller fes-ktp-bolig@mil.dk
Ansøgningsfrist:
Hvis intet andet er anført, skal ansøgningen være Boligkontoret i hænde senest 15/11-2021
kl. 12:00 på dagen for ansøgningsfristens udløb. Ansøgninger, der modtages efter fristens
udløb, behandles ikke. Boligkontoret tager umiddelbart efter fristens udløb telefonisk kontakt
til de ansøgere, der får tildelt en bolig, såfremt du ikke har hørt noget senest 5 dage efter
fristens udløb, er du ikke kommet i betragtning til en bolig.
Tildeling:
Lejeboliger tildeles jf. FESBST 610-1, kapitel 7. Ansøgere skal være opmærksomme på, at der
fra 1. februar 2005 kun tildeles lejeboliger med tidsbegrænset lejekontrakt.

Boligkontorets åbningstider:
Daglige telefontider i Boligkontoret:
Mandag – fredag: kl. 0900 – 1300
Skriftlig henvendelse rettes til:
fes-ktp-bolig@mil.dk
Meddelelser fra Boligkontoret:
Tildeling efter gældende FES-Bestemmelsesgrundlag 610-1 Kapitel 7 bilag 3.
Boligerne tildeles efter kvote 1 og kvote 2 ansøgninger.
Kvote 1
Disse boliger tildeles kun efter en liste via Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Listen afleveres til
Boligkontoret, og dem som står på listen, vil få tildelt en bolig, såfremt der er en bolig ledig i det
område, de søger. Det er Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der alene vurderer, hvem der kan
komme på denne liste. For at komme i betragtning via kvote 1 skal man kontakte
Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
Såfremt der ikke er ansøgere, som opfylder ovenstående kriterier, kan boligerne gives til andre
ansøgere eller tildeles via kvote 2.
Kvote 2
Boligerne i kvote 2 tildeles efter følgende pointsystem:
5 point pr. påbegyndt 10 årig anciennitet i Forsvaret.
10 point pr. forestående udsendelse af min. 6 mdr´s karakter indenfor de kommende 12 mdr. 10
point pr. gennemført udsendelse af min. 6 måneders karakter indenfor de seneste 6 måneder.
20 point pr. barn under 18 år i husstanden.
Oplysning herom kan indhentes fra Boligkontoret i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

ANSØGNING OM LEJEBOLIG – KVOTE 2
Skemaet skal udfyldes så fyldestgørende som muligt
CPR-nr.:

MA – nr.:

Ansøgers fulde navn:
Ægtefælles/samlevers navn:
Privatadresse:
Postnr./By:
Tjenestested/enhed:
Fremtidigt tjenestested:
Telefon privat:
E-mail:

Mobiltelefon:
FIIN-adresse:

Anciennitet i Forsvaret
Skal du udsendes i mindst 6 mdr. indenfor de næste 12 mdr.
Har du været udsendt i min. 6 mdr. med hjemkomst indenfor
de sidste 6 mdr.
Antal børn under 18 år i husstanden

Antal år
Ja ____ Nej ____
Ja ____

Nej ____

Antal børn

Ovenstående skal udfyldes – endvidere bedes oplyst barnets/børnenes navn og fødselsdato på
nedenstående linjer:

Evt. begrundelse hvorfor der søges, skal ikke medsendes, da det ikke bliver taget med i
betragtning. Det er udelukkende ovennævnte kriterier som afgør om du får tildelt en bolig eller
ej.
Undertegnede erklærer herved, at ansættelsesmæssige og personlige oplysninger er
korrekte.

Dato

Underskrift

Husk at afkrydse hvilke boliger, du er interesseret i på de næste sider

FØLGENDE BOLIGER ER LEDIGE – KRYDS AF, HVILKE BOLIGER, DU SØGER:
Boligerne kan kun udlejes på en 4-årig kontrakt.
Lejeboliger i Nyboder
Bolig nr.
2624-817

Oplysninger om boligen
Sankt Pauls Plads 1, 1 th.
189,30 M2
7 værelser, køkken, bad/toilet
Husleje: 17.988,61 – antenne 198,58
Aconto varme 1.700,Herudover kommer el forbrug

Postnr.
1314

Udlejes pr.
1/12

Sæt kryds

