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Ansøgning om overførsel til militærnægtertjeneste 
inden for 8 ugers-fristen 

 
 

Bemærk: Stamoplysningerne i første felt skal alle udfyldes, dog kan e-mail udelades. 
 Kun ét af de 3 underskriftsfelter underskrives. 

 

CPR-nr. 
Cpr-nr. 

Fulde navn 
Navn 

Adresse  
Vej/gade og nr. 

Postnr. og by 
Postnr. By 

Telefon og evt. e-mail 
Tlf. Evt. e-mail 

   

 
For værnepligtige, der 
søger om overførsel til 
militærnægtertjeneste  
før fordeling, dvs. efter 
at have været på 
Forsvarets Dag, men før 
indkaldelsesordren er 
modtaget: 
 
 
 
 

 
Begrundelse for ansøgning om overførsel til 
militærnægtertjeneste før fordeling: 
 

Da militærtjeneste af enhver art er uforenelig med min samvittighed, og 
da tjeneste i Beredskabsstyrelsen strider mod min samvittighed - idet det 
vil indebære at jeg bliver en del af et samlet totalforsvar, som kan blive 
sat ind til beskyttelse af personer og materiel i tilfælde af katastrofer eller 
lignende hidrørende fra blandt andet krigshandlinger eller terrorvirksom-
hed mod Danmark - ansøger jeg om overførsel til militærnægtertjeneste. 

 

Dato 
 

 

Underskrift 

   

 
For værnepligtige, der 
har modtaget 
indkaldelsesordre til 
forsvaret: 
 

 
Begrundelse for overførsel efter fordeling til forsvaret: 
 

Da militærtjeneste af enhver art er uforenelig med min samvittighed, 
ansøger jeg om at blive overført til militærnægtertjeneste. 

 

Dato 
 

 

Underskrift 

   

 
For værnepligtige, der 
har modtaget 
indkaldelsesordre til 
Beredskabsstyrelsen: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Begrundelse for overførsel efter fordeling til 
Beredskabsstyrelsen: 
 

Da tjeneste i Beredskabsstyrelsen strider mod min samvittighed - idet det 
vil indebære at jeg bliver en del af et samlet totalforsvar, som kan blive 
sat ind til beskyttelse af personer og materiel i tilfælde af katastrofer eller 
lignende hidrørende fra blandt andet krigshandlinger eller terrorvirksom-
hed mod Danmark - ansøger jeg om overførsel til militærnægtertjeneste. 

 

Dato 
 

 

Underskrift 

mailto:fps-vpl@mil.dk
http://www.militaernaegter.dk/


 
 
 

Hvornår skal du anvende dette ansøgningsskema? 
 

 Ansøgningen skal tidligst sendes når du har været på Forsvarets Dag.  
 

 Ansøgningen skal senest sendes 8 uger efter du har modtaget en indkaldelsesordre til 
Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. 

 
Overskrider du 8-ugers fristen, kan du kun overføres til militærnægtertjeneste, når der foreligger 
særlige omstændigheder. Disse særlige omstændigheder skal du begrunde særskilt. 
 

Hvis du indsender din ansøgning efter 8 ugers-fristen, men inden du er mødt til tjeneste i 
Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, skal du anvende skemaet ”Ansøgning om overførsel til 
militærnægtertjeneste efter 8 ugers-fristen”. 
 

Hvis du indsender din ansøgning efter du er mødt til tjeneste i Forsvaret eller Beredskabs-
styrelsen, skal du anvende skemaet ”Ansøgning om overførsel til militærnægtertjeneste fra 
værnepligt i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen som tjenstgørende”. 
 
 

Supplerende oplysninger 
 

I forbindelse med Forsvarsministeriets Personalestyrelses behandling af din ansøgning om 
overførsel til militærnægtertjeneste vil vi bl.a. kunne indhente oplysninger om dig i Det Centrale 
Personregister. 
 
 

Du kan læse mere om ansøgninger til militærnægtertjeneste i vores folder: 
 

”Vejledning for værnepligtige, der af samvittighedsgrunde ønsker at aftjene værnepligt som 
militærnægter” på www.militaernaegter.dk. 

http://www.militaernaegter.dk/

