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                                           Tro og love erklæring for logiværter  

 
 

Kost og logi i forbindelse med indkvartering af personer, der er 
fordrevet fra Ukraine 

 
Oplysninger om logivært: 

Navn:  

Cpr. nr.: 

Adresse: 

Mail: 

Telefonnummer: 

Dato for henvendelse til kommunen:  

 

1. Oplysninger om den logerende: 

Navn:  
 

Fødselsdato: 
 

Legitimationsnummer fra pas, kørekort, ID: 
 

Telefonnummer/mailadresse: 
 

Periode for indkvartering: 
 

Dato for ansøgning om ophold efter særloven: 

 

2. Oplysninger om den logerende: 

Navn:  
 

Fødselsdato: 
 

Legitimationsnummer fra pas, kørekort, ID: 
 

Telefonnummer/mailadresse: 
 

Periode for indkvartering: 
 

Dato for ansøgning om ophold efter særloven: 
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3. Oplysninger om den logerende: 

Navn:  
 

Fødselsdato: 
 

Legitimationsnummer fra pas, kørekort, ID: 
 

Telefonnummer/mailadresse: 
 

Periode for indkvartering: 
 

Dato for ansøgning om ophold efter særloven: 

 

4. Oplysninger om den logerende: 

Navn:  
 

Fødselsdato: 
 

Legitimationsnummer fra pas, kørekort, ID: 
 

Telefonnummer/mailadresse: 
 

Periode for indkvartering: 
 

Dato for ansøgning om ophold efter særloven: 

 

5. Oplysninger om den logerende: 

Navn:  
 

Fødselsdato: 
 

Legitimationsnummer fra pas, kørekort, ID: 
 

Telefonnummer/mailadresse: 
 

Periode for indkvartering: 
 

Dato for ansøgning om ophold efter særloven: 

 
 
Jeg erklærer hermed på tro og love, at ovennævnte oplysninger er korrekte, og at jeg vil give besked, 
såfremt der sker ændringer i mine oplysninger, herunder når den logerende fraflytter eller får 
opholdstilladelse.  
  
 
Dato og navn: 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
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Hvad består kost og logi af: 

• 3.080 kr. pr. voksen pr. måned 
• 1.210 kr. pr. barn pr. måned 
• 5.720 kr. for ægtepar pr. måned 
 
Taksterne er fastsat af Byrådet i Allerød Kommune og udbetales for det antal dage de 
fordrevne personer fra Ukraine har været privat indkvarteret. Allerød Kommune tager 
forbehold for eventuelle ændringer med henvisning til gældende regler og lovgivning på 
området. 
 
Praktiske oplysninger:  
Der kan ydes dækning af kost og logi i forbindelse med indkvartering fra tidspunktet for 
henvendelse, og frem til den logerende får opholdstilladelse i Danmark, og denne fortsat 
opholder sig på adressen hos logiværten.  
 
Ydelsen er bagudbetalt, og udbetales til logiværtens NEM-konto ved udgangen af 
måneden, hvor der er rettet henvendelse.  
 
Såfremt der fortsat ønskes hjælp, skal der rettes henvendelse på ny. Der ydes hjælp fra 
henvendelsestidspunktet i pågældende måned.  
 
Logiværten kan få udbetalt kost og logi i henhold til Lov nr. 324 af 16. marts 2022 om 
midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, kapitel 4 a.  
 
Hvis der sker ændringer i ovenstående oplysninger, og den logerende fraflytter i den givne 
periode, skal gives besked.  
 
Lovhenvisning: 
Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, nr. 324 af 16. 
marts 2022, kapitel 4 a. 
 
Din oplysnings- og dokumentationspligt 
1. Din oplysnings- og dokumentationspligt 
Du bedes udfylde blanketten, for at kommunen kan behandle din henvendelse på et 
fyldestgørende grundlag, jf. retssikkerhedslovens § 11, stk. 1.  
Hvis du undlader at besvare spørgsmålene på blanketten eller at vedlægge tilstrækkelig 
dokumentation, behandler kommunen din henvendelse ud fra de oplysninger, kommunen 
har i forvejen eller kan indhente fra andre uden dit samtykke. Manglende oplysninger kan 
betyde, at du ikke får tildelt kost og logi i forbindelse med indkvartering af personer, der er 
fordrevet fra Ukraine jf. retssikkerhedslovens § 11b. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan 
besvare, så kontakt kommunen. Efter retssikkerhedslovens § 11, stk. 2, har du pligt til straks 
at oplyse kommunen om ændringer i oplysningerne på ansøgningen, 
som kan have betydning.  
 
2. Manglende eller forkerte oplysninger 
Forkerte eller manglende oplysninger kan medføre, at du skal betale hjælpen tilbage, jf. lov 
om en aktiv socialpolitik, § 91. 
Hvis du giver forkerte, mangelfulde eller vildledende oplysninger – enten bevidst eller ved 
grov uagtsomhed – kan du blive idømt bøde efter retssikkerhedslovens § 12b eller tiltales 
efter straffelovens § 289a. 
 



Rådhuset | Bjarkesvej 2 | 3450 Allerød | +4548100100 | kommunen@alleroed.dk | www.alleroed.dk 

 
 
3. Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger 
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre 
offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på 
oplysningerne eller samarbejder med kommunen. Kommunen sletter oplysningerne når 
opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. 
Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem. Du 
har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte 
oplysninger rettet eller slettet. 
 
4. Kommunens databeskyttelsesrådgiver 
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til 
databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens 
behandling af dine personlige oplysninger. På datatilsynet.dk kan du læse mere om 
databeskyttelsesrådgiverens rolle. 
 
Forbeholdt kommunen at udfylde:  
 
Beløb til udbetaling: ________________kr.   
 
Dato: _____________________ 
 
Sagsbehandler: _____________________ 


