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Aarhus Kommune  

Teknik og Miljø, Ejendomme, Udlejning   
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand Indgået den   
Tlf. 8940 4400 
Mail: ejendomme@mtm.aarhus.dk 

  

ANSØGNING OM AKUT LEJLIGHED 
For familier eller enlige der har samvær med eller hjemmeboende børn under 18 år 
 

 
Ansøgerens fulde navn:  

Personnummer: 
 
          l          l          l          l          l          -          l          l          l          
l       

A Stilling:  Telefonnummer: 

 Nuværende adresse:  Mail: 

 Postnummer og postdistrikt:   

 Ansøgerens ægteskabelige status:   

 

 
Husstandens øvrige medlemmer:   

 
Ægtefælle/samlever fulde navn:  

Personnummer: 
 
          l          l          l          l          l          -          l          l          l           
l       

 Barn/børn, fulde navn: 
Skal udfyldes 

(Se nedenfor) 
Personnummer: 

   
 
          l          l          l          l          l          -          l          l          l 

   
 
          l          l          l          l          l          -          l          l          l 

             l          l          l          l          l          -          l          l          l 

             l          l          l          l          l          -          l          l          l 

   
 
          l          l          l          l          l          -          l          l          l 

 
1 = Forældremyndighed        2 = Fælles forældremyndighed      3 = Samkvem –     Dokumentation skal vedlægges 

 
C Der ansøges om en lejlighed på _____ værelser 

 
*) Maks. husleje pr. måned: 

 
 
 

ca. kr. 

 
 
 
________________________ 
 

 
D 

Nuværende bolig på ______ værelser skal fraflyttes den __________________ 

på grund af:    

______________________________________________________________________ 

 
E 

 
Årsagen til ansøgningen, herunder uddybning af ovennævnte spørgsmål: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
Århus, den                                          Underskrift:                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

*) Ansøgerens opmærksomhed henledes på bestemmelserne om individuel boligstøtte. Oplysninger herom gives ved henvendelse 
til boligstøttekontoret.    
 
BETINGELSE for at kunne søge akutbolig hos os: 
Er du i akut bolignød, har været udsat for en uforudseelig og akut hændelse, bor i Aarhus Kommune og har 
samvær med eller hjemmeboende børn under 18 år , kan du ansøge om et lejemål. 
VILKÅR: 

• Du er ikke garanteret et lejemål, fordi du sender en ansøgning 
• Du hører kun fra os, hvis vi kan tilbyde dig et lejemål 
• Du får kun ét boligtilbud. Afviser du tilbuddet, får du ikke et nyt 
• Ansøgningen er aktiv i 6 måneder, derefter skal du søge igen  
• Det er ikke tilladt at holde husdyr 
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Indsamling og behandling af persondata 

 

 

I forbindelse med din henvendelse til Aarhus Kommune, Udlejning, Salg og Jorder, skal vi jf. 

Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine 

oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse. 

 

• Vi behandler personoplysninger om dig elektronisk i kategorierne identitetsoplysninger 

(navn, adresse og cpr.nr), samlivsforhold og forældremyndighedsstatus. Det gør vi for at 

kunne besvare din henvendelse eller tage stilling din ansøgning om et lejemål.  

 

• Vores indsamling og behandling af personoplysninger er lovhjemlet i lejelovgivningen.  

 

• Oplysningerne opbevares sikkert hos vores leverandører og bliver også behandlet hos 

vores leverandører. 

 

• Oplysningerne kan blive videregivet til f.eks. forsyningsselskaber, håndværkere og andre 

udlejningsrelaterede samarbejdspartnere, hvis du lejer eller ønsker at leje et kommunalt 

lejemål, og det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse. Af samme årsager 

kan oplysningerne blive videregivet til andre offentlige instanser og kommunale 

afdelinger. 

 

• De oplysninger vi behandler om dig, vil blive slettet, når de ikke længere har administrativ 

og retlig betydning og i det omfang, det ikke er i strid med arkivloven med dertil hørende 

bekendtgørelser. 

 

• Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne, vi har om dig.  

 

• Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også 

bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være 

opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger, vi har 

noteret om dig, indtil slettefristen for typen af dine oplysninger indtræder.    

 

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme, Udlejning, Karen 

Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, som kan kontaktes på ejendomme@mtm.aarhus.dk. Har 

du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandling af dine oplysninger, kan du 

også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail 

databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.  
 

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af 

personoplysningerne. 
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