
Indsendes senest den 30. juni 2022 til: 

Kultur- og Fritidsforvaltningen      

Sekretariat og Byudvikling 

Rådhuspladsen 1, 1550 København V 

Telefon: 33 66 33 66  

     

 Evt. personlig henvendelse til 

Borgerservice  

 

Se adresser på side 2 

 
 

  J.nr.                                                                                                                                                                                                                           

 (udfyldes af Sekretariatet) 

 

 
                                                       Ansøgningsskema 
 
Legatet kan kun søges ved dokumenteret slægtskab med legatstifteren 
 
                                                         Det Nissenske Kapelgods 

 
 

Udfyldes af ansøger (bedes udfyldt tydeligt): 

 

Fulde navn: .................................................................................................... 

 

Adresse: ........................................................................................................ 

 

Postnr.: ..........................................   CPR-nr.: ............................. 
 

Ægtefælle/samlever: Ja ...... Nej....... Telefonnr.: ....................................... 
 

Hvis ja: (Skal navn oplyses ……………………………………………………………………………………………………. 
da oplysningen har betydning for behandling af ansøgning. Bemærk - bofællesskab er ikke omfattet). 
 
____________________________________________________________________ 

 
På hvilken måde er du i slægt med legatstifteren? 

 
 

 
 

____________________________________________________________________ 
 
Har du tidligere modtaget legat fra  

Det Nissenske Kapelgods ?  (sæt x):Nej …….  Ja ……..                                                    

 
Ved min underskrift bekræfter jeg samtidig at være indforstået med, at Sekretariat og 
Byudvikling kontrollerer oplysninger om bopæls- og familieforhold. 

 

, den         /        - 2022 

 

…………………………………………………………….. 
Ansøgers underskrift  

 
   VEJLEDNING VEDLAGT  

NET (medsend kun dokumentation nævnt i vejledningen) 

 

 



 

Vejledning for ansøgere til  

 Det Nissenske Kapelgods 

• Legatet kan søges af slægtninge af legatstifteren. 
 

• Ansøger skal være fyldt 18 år.  

 

• Ansøgningsperioden er hvert år fra den 1. april - 30. juni. 

 

• Der skal anvendes et ansøgningsskema, som kan downloades fra Københavns kommunens 

hjemmeside www.kk.dk - (Borger – Borgerservice – økonomi og pension – Legater for 

trængende). Desuden udleveres det i Borgerservice. 

 

• Første gang legatet søges, skal ansøger dokumentere slægtskab med legatstifteren.  
Det kan ske ved dåbsattester, vielsesattester eller lignende. 

 

• Der lægges vægt på ansøgers økonomiske forhold. Følgende SKAL derfor vedlægges i 
kopi: 
 
➢ Seneste årsopgørelse fra Skattestyrelsen for ansøger og eventuel ægtefælle eller 

samlever (alle sider) 
➢ Seneste årsopgørelse fra Skattestyrelsen for ansøgers forældre, hvis ansøger er 

under 20 år (alle sider). 

  

• Der meddeles normalt afslag, såfremt ansøgers bruttoårsindtægt overstiger 311.000 kr. For 
gifte eller samlevende ansøgere er grænsen dog 499.000 kr. For ansøgere under 20 år 
meddeles der normalt afslag, når forældrenes samlede bruttoårsindtægt overstiger 
499.000 kr.  

•  
Senest den 30. juni 2022 skal ansøgningen være indsendt til enten Kultur- og 
Fritidsforvaltningen, Sekretariat og Byudvikling eller afleveret personligt til Borgerservice, se 
adresser nedenfor. 
 
Du kan skanne og maile din ansøgning til: legat@kk.dk eller hvis du ikke har mulighed for det i 
stedet sende ansøgningen til: 
Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sekretariat og Byudvikling, Rådhuset, 1550 København V 
 
Hvis du ikke har mulighed for at maile eller sende ansøgning kan du henvende dig personligt 
med ansøgningen til en af følgende adresser: 
               

Borgerservice Nyropsgade  Nyropsgade 7 1602 København V 

Borgerservice Sundby Bibliotek – (Kvarterhuset) Jemtelandsgade 3 2300  København S 

Borgerservice Biblioteket Rentemestervej  Rentemestervej 76 2400 København NV 

Borgerservice Kulturstationen Vanløse Frode Jakobsens Plads 4   2720 Vanløse 

Borgerservice Valby Bibliotek Gammel Køge Landevej 43 2500 Valby 

Borgerservice Øbro Jagtvej Bibliotek Jagtvej 227 2100  København Ø 

Borgerservice Brønshøj Bibliotek Krabbesholmvej 3 2700 Brønshøj 

Personlig henvendelse kan kun ske til Borgerservice. 

 

Legaterne uddeles senest i slutningen af september 2022, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen, 
Sekretariatet og Byudvikling sender svar til alle ansøgere – enten til ansøgers digitale postkasse 
(e-boks) eller pr. alm. post. Ansøgere, der tildeles en legatportion, vil få beløbet indsat på sin 
NemKonto. 

https://www.kk.dk/trangslegater

