
VEJLEDNING FIRMA ID-KORTANSØGNING 
Denne vejledning beskriver de enkelte felter på ansøgningen. 

Samtlige felter SKAL udfyldes korrekt. Ansøgninger der ikke opfylder dette, vil blive afvist og returneret. 

1) Her skal afkrydses årsagen
til ansøgningen. Der skal kun 
sættes et √. 

2) Her skal afkrydses hvilken
adgangszone der ønskes ID-
kort til. Der udstedes kun kort 
til den/de zoner der 
berettiger et lovligt, legitimt 
ærinde i zonen. Der skal kun 
sættes et √. 

3) Her skrives navnet på det
firma ansøgeren er ansat i 
samt ansøgerens 
stillingsbetegnelse. Hvis der 
ønskes kortere udløb end 3 år 
påføres denne ligeledes her. 

4) Her svares på 
spørgsmålene med 
afkrydsning i enten JA eller 
NEJ. BEMÆRK at der ikke kan 
udstedes ID-kort til ansøgere 
der ikke er udført 
baggrundskontrol på. 

5) Navnet på den godkendte
ID-kortansvarlige eller 
bestiller der skriver under på 
vegne af firmaet, skal skrives 
her samt det unikke 
firmanummer I har fået ved 
oprettelsen. Datoen for 
underskriften noteres 
ligeledes. 

6) Hvis ID-kortansøgeren har
PRIVAT køretøj som der 
ønskes bilpas til, noteres det 
her. Der kan kun udstedes 1 
privat bilpas pr. ID-
kortholder. Bemærk 
reglerne for brugen af bilpas. 

7) Ansøgerens DANSKE cpr-
nummer noteres her. Har 
ansøgeren ikke et sådanne, 
skal fødselsdato påføres i 
stedet og en kopi af 
ansøgerens pas skal 
vedlægges ansøgningen. 
Fødeby, Efternavn(e), 
fornavn(e) samt nationalitet 
anføres også. 
Samtlige navne der er 
registreret på cpr-numret skal 
påføres ansøgningen. 

8) Her noteres ansøgerens
folkeregisteradresse, 
postnummer og by samt 
bopælsland. 
Gyldigt mobilnummer samt e-
mail adresse bruges til 
kommunikation mellem ID-
kortkontoret og ID-
kortholderen. Det er vigtigt at 
disse holdes opdateret. 

9) Uddrag fra teksten af EU-
forordning 979 af 2004 er 
gengivet her. Dette er 
lovteksten til 
samtykkeerklæringen som ID-
kortansøgeren skriver under 
på i pkt. 10. 

10)
Dato og ID-kortansøgerens 
underskrift skrives her.

Ansøgningen udfyldes elektronisk og printes. Underskrifter fra ID-kortansvarlig/bestiller samt ID-
kortansøger skal være originale når de sendes/afleveres i Roskilde Lufthavn. Kopier og scannede versioner 

returneres. Når politigodkendelsen er returneret til Roskilde Lufthavn, sender vi en mail til den ID-
kortansvarlige. Heri står den godkendte ansøgers unikke ID-kortnummer. Dette skal bruges if. log-in til 

Security Awareness kurset som ligger online her. Kursustesten skal bestås før ID-kortet kan afhentes i ID-
kortkontorets åbningstid. Bemærk at testen først kan tages når firmaets ID-kortansvarlige har modtaget 

mailen herom. 

http://www.e2.moch.dk/cph

