Ansøgning om overførsel til militærnægtertjeneste fra værnepligt
i forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, som tjenstgørende
Begrundelse for ansøgningen
Jeg ansøger om overførsel til militærnægtertjeneste efter, at jeg er mødt til tjeneste i forsvaret eller
Beredskabsstyrelsen.
Jeg er opmærksom på, at jeg kun kan overføres til militærnægtertjeneste, når særlige omstændigheder
taler for det.
Nedenfor har jeg nærmere redegjort for min samvittighedskonflikt, samt de særlige omstændigheder, der
begrunder, at jeg ønsker at blive overført til militærnægtertjeneste, efter jeg er mødt til tjeneste.

Bemærk:

Stamoplysninger i første felt skal alle udfyldes, dog kan e-mail udelades.

CPR-nr.
Fulde navn
Adresse

Cpr-nr.
Navn
Vej/gade og nr.
Postnr.

By

Tlf.

Evt. e-mail

Sæt kryds

Jeg søger overførsel
fra forsvaret

Jeg søger overførsel
fra Beredskabsstyrelsen

Det strider mod min
samvittighed at
aftjene værnepligt
ved ovenstående,
fordi

Redegørelse (der kan evt. vedlægges bilag med en uddybende redegørelse).

Jeg ansøger, efter jeg
er mødt til tjeneste,
fordi

Redegørelse (der kan evt. vedlægges bilag med en uddybende redegørelse).

Postnr. og by
Telefon og evt. e-mail

Dato

Underskrift

Dato og underskrift

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8, Postbox 345
2750 Ballerup

Telefon: 72 81 90 00

E-mail og Internet
fps-vpl@mil.dk
www.militaernaegter.dk

Hvornår skal du anvende dette ansøgningsskema?


Du skal tidligst anvende dette skema, hvis du indsender din ansøgning efter, at du er
mødt til tjeneste i forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.

Ansøgningen skal afleveres til dit tjenestested
Tjenestestedet skal påtegne ansøgningen, dvs. udtale sig om eventuelle særlige omstændigheder eller forhold, som har betydning for vurderingen af din ansøgning. Du skal være
opmærksom på, at der i denne forbindelse vil blive afgivet oplysninger om dit tjenesteforhold.
Tjenestestedet sørger for, at du læser deres påtegning, kvitterer herfor og fremkommer med
eventuelle bemærkninger til påtegningen.
Herefter sender tjenestestedet din ansøgning til Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
Forsvarsministeriets Personalestyrelses afgørelse
Forsvarsministeriets Personalestyrelse behandler din ansøgning om overførsel til
militærnægtertjeneste. Under behandlingen af din ansøgning skal du fortsat møde til tjeneste i
forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, medmindre dit tjenestested træffer en anden afgørelse.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse sender et brev til dig og dit tjenestested med afgørelse
om, hvorvidt du kan overføres til militærnægtertjeneste.

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.

Tjenestestedets påtegning
Vejledning til tjenestestedet
Værnepligtige kan fritages for tjeneste i forsvaret og Beredskabsstyrelsen, såfremt tjenesten efter
foreliggende oplysninger må anses for at være uforenelig med deres samvittighed.
Tjenstgørende værnepligtige kan overføres til militærnægtertjeneste, når særlige omstændigheder taler
herfor.
Tjenestestedet udfylder skemaet nedenfor med sin påtegning om den værnepligtiges ansøgning om
militærnægtertjeneste.
Tjenestestedet sørger for at indhente den værnepligtiges kvittering for at have læst påtegningen ved, at
den værnepligtige underskriver skemaet på side 4 og fremkommer med eventuelle bemærkninger.
Tjenestestedet sender ansøgning med påtegning og den værnepligtiges kvittering til Forsvarsministeriets
Personalestyrelse.

Til

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8
2750 Ballerup

Tjenestestedets udtalelse om den værnepligtiges ansøgning om overførsel til
militærnægtertjeneste
Bemærk:

Alle felter i skemaet skal udfyldes.

Værnepligtiges
CPR-nr.
Værnepligtiges
fulde navn
Udtalelse om overførsel
til militærnægtertjeneste

Cpr-nr.

Sæt kryds

Overførsel
kan anbefales

Overførsel kan
ikke anbefales

Dato

Underskrift

Navn

Tjenestestedets
Stempel

Tjenestestedets
underskrift

Den værnepligtiges kvittering og eventuelle bemærkninger vedr.
tjenestestedets påtegning
Bemærk:

Dato og underskriftsfelt skal udfyldes, dog kan bemærkning til tjenestestedets påtegning udelades.

Den værnepligtiges
eventuelle bemærkninger til tjenestestedets påtegning

Den værnepligtiges
kvittering for at have
læst tjenestestedets
påtegning

Dato

Underskrift

