
Er der behov for at medbringe egne køretøjer på det afspærrede område og hvilken 
type?

Ansøgning for firmaer
Profil og kontaktfirmaer

Udfyldes elektronisk og fremsendes underskrevet og scannet til idkortkontoret@cph.dk

Besøgsfrekvens:

Arbejdsopgaver
Beskriv alle arbejdsopgaver i Københavns Lufthavn:

Ca. antal ID-kort der er forventes behov for:
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Firmaoplysninger

Postnr., by:

Firmaadresse:

Firmanavn*:

CVR nr.*:

Telefon:

Daglig Ugentlig Månedlig Årlig

Ju
li 

20
16

* Bemærk at der gælder særlige regler for udenlandske selskaber uden
adresse i DK.. Kontakt venligst ID-kortkontoret for yderligere 
information.

Denne ansøgning danner grundlag for CPH’s vurdering og godkendelse af firmaer, der skal arbejde i Københavns Lufthavn.
Det er derfor vigtigt, at samtlige felter er udfyldt så detaljeret som muligt.

Det er en forudsætning for at kunne søge ID-kort til Københavns Lufthavn, at firmaet er godkendt og registreret af CPH, og 
CPH firmanummeret skal herefter bruges ved enhver henvendelse til CPH ID-kortkontoret. 
Når firmaet er godkendt sender vi en mail, herefter kan der søges om ID-kort.

CPH ID-kortkontoret har en behandlingstid på 8 arbejdsdage.

Hvornår forventes arbejdet at være udført:
D D M M Y Y

E-mail:

CVR-nummer:

Kontaktperson:

Mobil:

E-mail:

I nedenstående felter anføres hvilke virksomheder i lufthavnen I skal arbejde for. Herefter skal virksomheden, som I 
skal arbejde for, sende en Email til idkortkontoret@cph.dk som bekræftelse på jeres aftale, med følgende 
oplysninger:

Hvilke opgaver skal løses (så detaljeret som muligt)

Hvilke områder i lufthavnen skal der gives adgang til?

Hvornår forventes arbejdet afsluttet?

Bemærk: Vi kan først afslutte registreringen, af jeres firma i lufthavnen, når vi har modtaget alle oplysningerne

Er der behov for at medbringe egne køretøjer på det afspærrede område og hvilken 
type?

Besøgsfrekvens:

Ca. antal ID-kort der forventes behov for:

Daglig Ugentlig Månedlig Årlig

Hvornår forventes arbejdet at være udført:
D D M M Y Y

Firmanavn:CVR-nummer:

Kontaktperson:

Mobil:

E-mail:

Firma 2

Side 1 af 2

Besøgsfrekvens:

Ca. antal ID-kort der forventes behov for:

Daglig Ugentlig Månedlig Årlig

Hvornår forventes arbejdet at være udført:
D D M M Y Y

Firmanavn:CVR-nummer:

Kontaktperson:

Mobil:

E-mail:

Firma 1



Firmaprofil
Ansvarsaftale
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Jeg har læst  og accepterer vilkårene:

Direkte telefon:

Underskrift, firmastempelDato

Mobil:

E-mail:

Ledelse

Stilling

(Udfyldes af en ansvarlig person fra ledelsen)

Ju
li 

20
1

6

Side 2 af 2

Vilkår for:

Firmaets ledelse:
Udpeger en medarbejder som ID-kort ansvarlig (vi anbefaler at vælge en medarbejder, der ofte er tilstede i firmaet) og et 
begrænset antal navngivne stedfortrædere for den ID-kortansvarlige, der kan bestille ID-kort og være kontakt til CPH i 
den ID-kort ansvarliges fravær.
Medarbejderen gives fuldmagt til at træffe beslutninger på firmaets vegne ifht. ID-kortkontorets ydelser og til at udpege et 
givent antal stedfortrædere.
Det er firmaets pligt altid at holde CPH ID-kortkontoret opdateret på ændringer af de oplysninger, der er indeholdt i 
ansøgningen for firmaet, ved at fremsende en ny ansvarsaftale (blanket 13) med de ændrede oplysninger.

Den ID-kortansvarlige/stedfortræder:
Skal holde sig informeret om de regler og bestemmelser, der gælder for CPH ID-kort og bilpas til lufthavnens afspærrede 
område
Kan bestille CPH ID-kort, bilpas og tilladelser til firmaets egne ansatte, der skal arbejde i lufthavnen
Må IKKE bestille CPH ID-kort til underleverandører eller andre.
Skal holde sig selv og evt. stedfortrædere informeret om regler og bestemmelser der gælder for CPH ID-kort og bilpas til 
lufthavnens afspærrede område 
Sørge for at ansøgninger er udfyldt korrekt og vedlagt den dokumentation, der fremgår af ansøgningerne.
Kontrollere at der er udført CV kontrol, se detaljer længere nede på siden. 

ID-kortansvarlig Stedfortræder

Stilling:

Postnr., by:

Firmaadresse:

Firmanavn:

Direkte telefon: Mobil:

E-mail:

Jeg har læst  og accepterer vilkårene:

UnderskriftDato

Alle felter skal udfyldes

Jeg har læst  og accepterer vilkårene:

Stilling:

Postnr., by:

Navn:

Direkte telefon: Mobil:

Firmaadresse:

E-mail:

Dato Underskrift

Firmanavn:

Alle felter skal udfyldes

Der må kun udstedes ID-kort til medarbejdere, der har operationelt 
behov og som har gennemgået en baggrundskontrol med 
tilfredsstillende resultat.

Baggrundskontrollen iht. EU forordningen består af 3 dele:
a) fastslå en persons identitet på grundlag af dokumentation
b) omfatte strafferegistre i alle bopælslande mindst i de foregående
fem år og
c) omfatte beskæftigelse, uddannelse og eventuelle afbrydelser i
mindst 5 år tilbage. Afbrydelser på mere end 28 dage skal der 
redegøres for.

En baggrundskontrol tjener flere formål. Som minimum verificerer 
den en evt. ansøgers udsagn om uddannelse og tidligere 
beskæftigelse. 
Endvidere anvendes baggrundskontrollen som led i vurderingen af, 
om personen bør have uledsaget adgang til security-beskyttede 
områder.
Registreringerne om den enkelte medarbejder opbevares lokalt i 
eget firma og skal kunne fremvises eller fremsendes på 
forlangende.

Navn:

Navn:

Udfyldes elektronisk og fremsendes underskrevet og scannet til idkortkontoret@cph.dk

Ledelse
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