
Klageskema til Ligebehandlingsnævnet 

Navn: 

Adresse: 

Postnummer: _ 

By: 

Cpr.nr.:  

Evt. tlf.nr.:  

Evt. E-mail:   

Hvem klages der over? 

Adresse: 

Postnummer:  

By: 
Evt. tlf.nr.:  
Kort redegørelse for sagen. Supplerende redegørelse kan evt. vedlægges: 

Hvad ønsker du at opnå hos Ligebehandlingsnævnet? (Ligebehandlingsnævnet kan 

f.eks. konstatere, at et forhold er i strid med ligebehandlingslovene, fastsætte godtgørelse

samt i visse tilfælde underkende en afskedigelse):

Til brug for nævnets fastsættelse af en eventuel godtgørelse, skal du oplyse, hvilket beløb 

du mener, du skal tilkendes:  

Vedlagte nummererede bilag til sagen (f.eks. ansættelsesbrev, afskedigelsesbrev, 

lønsedler, reklame, korrespondance eller anden dokumentation for forskelsbehandling): 

den 

Underskrift 



Send med posten eller via vores kontaktformular
Du kan enten printe klageskemaet ud og sende det som almindelig brevpost, eller kan du sende 
det digitalt ved at benytte vores kontaktformular, der findes under fanen ”Kontakt os”. 

Send med post 

Hvis du sender klageskemaet med post, skal du sende det til: 

Ankestyrelsen 

Ligebehandlingsnævnet 

7998 Statsservice 

Send mail 

Hvis du sender klageskemaet via mail kan du sende det via sikker mail til sikkermail@ast.dk. 

Du skal dog være opmærksom på, at det kræver, at din mail er sat op til at kunne sende sikre 

mails for at kunne sende til sikkermail@ast.dk. 

Hvis du vælger at sende klageskemaet pr. e-mail, skal du være opmærksom på, at fortrolige 

og personfølsomme oplysninger skal sendes som sikker mail. Du kan sende sikre mails med 

dit NemID via borger.dk og e-Boks. 

Det er også muligt at sende en sikker mail via vores kontaktformular her. 

På vores hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du sender sikre mails. Du kan finde 

oplysningerne her. 

Kontakt nævnets sekretariat 

Du er velkommen til at kontakte nævnets sekretariat på tlf. 33 41 12 00. Du kan også stille 

spørgsmål til sekretariatet via mail på ast@ast.dk. 

Du skal være opmærksom på, at den mailadresse ikke er sikker, og at du derfor ikke skal sende 

fortrolige oplysninger via ast@ast.dk. 
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