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Jeg ansøger herved om at aftjene dansk værnepligtstjeneste i henhold til værnepligtslovens § 3, stk. 

2 (jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. marts 2006).

Hvis ansøgningen imødekommes, er jeg opmærksom på, at en værnepligtstjeneste forudsætter, at 

jeg på Forsvarets Dag bliver bedømt egnet eller begrænset egnet til værnepligtstjeneste.

Jeg er tillige opmærksom på, at jeg efter værnepligtstjenesten, er til rådighed efter de til enhver tid 

gældende bestemmelser.

Jeg erklærer mig samtidig indforstået med, at tjenesten ikke fritager mig for eventuelle tjenestefor-

pligtelser i mit hjemland.  

 

Bemærk venligst: 

Nogle lande har forbud mod fremmed militærtjeneste, mens andre lande kræver at du søger om til-

ladelse dertil. Så undersøg hvilke regler der gælder for dig i dit land, inden du søger.

Oplysningerne i vedlagte oplysningsskema er afgivet under strafansvar efter dansk lovgivning.

                   Sted og Dato                                                                      Underskrift

Ansøgnings- og oplysningsskema
for udenlandske statsborgere,
der ønsker tilladelse til at aftjene 

dansk værnepligtstjeneste
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Fulde navn:

Fødselsdato, evt. personnummer:

Statsborgerskab:

Fødested:

Adresse:

Postnr.:                            By:

Telefonnummer:

Stilling:

Arbejdsgiver:

Evt. arbejdstelefon:

E-mail: 

Ægteskabelig stilling?

 Ugift    Gift    Separeret    Fraskilt    Enkemand    Papirløst samlevende

For gifte, separerede og samlevende oplyses ægteskabets/samlivets varighed:

For gifte, separerede og samlevende oplyses ægtefællens/samlivsfællens:

- Fulde navn:

- Fødselsdato, evt. personnummer:

- Statsborgerskab:

- Fødested:

- Adresse (hvis andet end i 1.):

I hvilket tidsrum har du opholdt dig i Danmark?

Forventer du at blive boende i Danmark?   Nej    Ja

Har du bevis for at være i besiddelse af udenlandsk statsborgerskab?   Nej    Ja

I bekræftende fald oplyses, udstedelsesdato og udstedende myndighed (evt. vedlægges kopi):

1.

2.a.

b.

c.

3.a.

c.

4.a.

b.
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Har du søgt dansk statsborgerskab?   Nej    Ja - hvis ja, hvornår?

Agter du at søge om dansk statsborgerskab?   Nej    Ja

Har du opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark?   Nej    Ja

I bekræftende fald oplyses nummer, udstedelsesdato og udstedende myndighed samt hvilket tidsrum, 

tilladelsen gælder:

Har du familie i Danmark?   Nej    Ja

I bekræftende fald oplys navn(e) og adresse(r) samt slægtsforhold:

5.a.

b.

6.a.

b.

7.a.

b.
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ANSØGNINGEN SKAL INDSENDES TIL:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8      
Postboks 345      
2750 Ballerup
      
Mail: fps-vpl@mil.dk

Har du yderligere oplysninger, kan de anføres her:8.

                   Sted og Dato                                                                      Underskrift


