
 

 

- Et lidt bedre liv 
 

1 af 3 

Ansøgningsskema til anvisningsbolig 
Hvad er en anvisningsbolig? 
En anvisningsbolig er en almen familiebolig, som tildeles borgere der ikke er i stand til selv at søge 
en bolig. 

Hvem kan blive visiteret til en anvisningsbolig? 
Borgere der lider af nedsat fysisk, socialt eller psykisk funktionsniveau og er ufrivilligt boligløse. 
Boligerne bliver også visiteret til flygtninge, samt borgere der af disse grunde ikke kan være i deres 
nuværende bolig. 

Oplysninger om ansøger: 
Navn:  
Cpr. Nr.  
Fulde adresse:  
Tlf. Nr.  
E-Mail:  
Befinder ansøger sig på et 
midlertidigt opholdssted? 

□ Nej 
□ Ja      
- Hvilken?  

Ægteskabelig stilling: □ Gift 
□ Ugift 
□ Samlevende 
□ Separeret 

 

Oplysninger om ægtefælle/samlever: 
Navn:  
Cpr. Nr.  
Flytter ægtefælle/samlever 
med? 

□ Ja 
□ Nej 

 

Oplysninger vedr. børn i husstanden: 
Er der børn under 18 år i 
husstanden? 

□ Ja 
□ Nej 

Navn(e):  
Cpr. Nr.  
Skal barn/børnene bo hos 
ansøger? 

□ Ja 
□ Nej 

Hvilken institution/skole er 
barnet/børnene tilknyttet? 
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Årsag til ansøgning: (Kan evt. suppleres med bilag) 
  

 

Hvor meget kan du betale i husleje inkl. forbrug? 
Angiv beløb:  

 

Oplysninger vedr. ansøgning 
Har du en sagsbehandler i 
kommunen? 

□ Ja 
- Hvem? 
□ Nej  

Er der søgt andre boligtyper 
gennem Gribskov kommune? 

□ Ja 
□ Nej  
- Hvilke? 

Er der tidligere søgt bolig 
gennem Gribskov kommune? 

□ Nej 
□ Ja 
- Hvornår? 

Der gives ved underskrift tilladelse til, at der indhentes og/eller videregives sociale og/eller 
sundhedsfaglige oplysninger til brug ved vurderingen. 
Ansøgers underskrift og ansøgningsdato 
Ansøgers underskrift:  
Ansøgningsdato:  

Sagsbehandling 
Efter vi har modtaget ansøgningen, vil din sagsbehandler blive bedt om at lave en behovsvurdering. 
Hvis du ikke har en sagsbehandler vil du få tilsendt et oplysningsskema, som du skal udfylde og 
returnere til Gribskov Kommune. Ansøgningen vil sammen med behovsvurderingen danne baggrund 
for Boligvisitationsudvalgets afgørelse af sagen. Boligvisitationsudvalget mødes hver 14 dag. 

Ventelisten 
Det er Boligvisitationsudvalget, som vurderer om borgeren opfylder kravene for at blive skrevet på 
ventelisten. Ventelisten til anvisningsboliger i Gribskov kommune er en behovsventeliste, dvs. at 
Boligvisitationsudvalget vurderer hvem på ventelisten, som skal tilbydes en ledig bolig. 
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Hvad sker der hvis ansøgeren flytter efter ansøgning? 
Såfremt du flytter efter at have ansøgt, om en anvisningsbolig, bliver du fjernet fra ventelisten og din 
ansøgning bliver annulleret. Dette er på baggrund af, at anvisningsboligerne visiteres til borgere, som 
ikke selv er i stand til at søge en bolig. 

Yderligere spørgsmål 
Har du som ansøger eller pårørende yderligere spørgsmål, henvises til: 
Boligvisitationen på tlf. 7249 6000 

Ansøgningen returneres til: 
Til Boligvisitationen Gribskov kommune 
På E-mail Pr. brev / personligt 
boligvisitation@gribskov.dk Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 

 

Almene boligorganisationer i Gribskov kommune: 
Det anbefales, at du også søger bolig gennem de almene boligorganisationers venteliste. 
Nedenstående almene boligorganisationer har boliger i Gribskov kommune. 

Boligforeningen AAB  
Adresse: Svend Aukens Plads 9, 2300 København 
Tlf. Nr.  3376 0100 

 

Boligselskabet Nordsjælland 
Adresse: Bakkegade 25, 3400 Hillerød 
Tlf. Nr. 4826 9000 

 

Domea 
Adresse: Nygade 228, 3200 Helsinge 
Tlf. Nr. 4879 9745 

 

Postfunktionærernes Andelsboligforening 
Adresse: Stationsparken 24, 2600 Glostrup 
Tlf. Nr. 5150 9994 

 

VIBO 
Adresse: Sankt Peders Stræde 49A (Postboks 2204), 1018 KBH K 
Tlf. Nr. 3342 0000 
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