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Ansøgning om tilladelse til
at indgå registreret partnerskab
EAN
KLE

(personer under 18 år)
Oplysninger • part 1
Nuværende efternavn

Eget efternavn

For- og mellemnavne

Personnummer

Fødselsregistreringssted (fødesogn og kommune)

Nuværende adresse

Bopælskommune

Telefonnummer • privat

Er De dansk statsborger

Ja

Telefonnummer • arbejde

Hvis nej, statsborger i

Nej

Oplysninger • part 2
Nuværende efternavn

Eget efternavn

For- og mellemnavne

Personnummer

Fødselsregistreringssted (fødesogn og kommune)

Nuværende adresse

Bopælskommune

Telefonnummer • privat

Er De dansk statsborger

Ja

Telefonnummer • arbejde

Hvis nej, statsborger i

Nej

Andre oplysninger
Er en af parterne gravid

Nej

Har en af parterne børn, der skal medtages i det registrerede partnerskab

Ja

Nej

Nej

Ja

Er der selvstændigt køkken

Har parterne fælles bolig

Ja

Hvis ja:

Nej

Antal værelser

Ja

Andre oplysninger om boligen

Nuværende indtægt • part 1
Kr. pr. måned

Evt. støtte fra andre, kr. pr. måned

Nuværende indtægt • part 2
Kr. pr. måned

Evt. støtte fra andre, kr. pr. måned

Oplysninger om parternes økonomiske forhold dokumenteres så vidt muligt. Oplysningerne er dog ikke nødvendige,
hvis en af parterne er gravid, eller en af parterne har et barn, der skal medtages i det registrerede partnerskab.

Underskrift • part 1
Dato og underskrift

Underskrift • part 2
Dato og underskrift
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Vejledning
Følgende dokumenter skal vedlægges ansøgningen:
1. Fødsels-, dåbs- eller navneattester for begge parter.
2. Dokumentation for ansøgningens begrundelse, fx graviditetsattest,
fødselsattest for barnet eller nærmere oplysninger om boligen. Hvor
boligmyndighedernes godkendelse af et lejemål er nødvendig,
skal godkendelse vedlægges.
3. Samtykke fra ansøgerens forældre (særlig blanket kan anvendes).
4. Ansøgningen sendes til kommunen, der skal prøve ægteskabsbetingelserne.
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