
Jeg giver herved mit samtykke til, at Københavns Lufthavne A/S videregiver 
denne samtykkeerklæring til politiet. Politiet indhenter oplysninger om mig fra 
CPR-registret (bekræftelse af identitet) samt politiets registre, herunder evt. 
udenlandsk politis registre til brug for vurderingen af, hvorvidt jeg kan få 
udstedt adgangshjemmel til lufthavnens afspærrede og/eller 
sikkerhedsbeskyttede område, jf. paragraf 4 i bekendtgørelse nr. 979 af 2004. 
Politiet søger i politiets registre efter oplysninger om eventuelle strafbare 
forhold, jf. bilag 1 til bekendtgørelsen.

Jeg er indforstået med, at et ID-kort/adgangshjemmel til Københavns 
Lufthavn er strengt personligt og må kun benyttes i tjenstligt ærinde samt at 
denne samtykkeerklæring er gældende så længe jeg er ansat i 
nedenstående virksomhed.

Luftfartsloven paragraf 70, 2. pkt.:
”Trafikministeren kan fastsætte bestemmelser om, at der kun til personer 
godkendt af politiet, kan udstedes generel adgangshjemmel til lufthavnens 
afspærrede område.”

Bilag til forordning (EF) NR. 300/2008 pt. 1.2.4:
”Enhver person, herunder medlemmer af en flybesætning, skal have 
gennemgået en baggrundskontrol med tilfredsstillende resultat, inden 
vedkommende kan få udstedt et flybesætnings- eller et lufthavns-id-kort, der 
giver mulighed for uledsaget adgang til security-beskyttede områder.

Uddrag af bekendtgørelsen paragraf 4:
Stk. 1: ”Generel adgangshjemmel (lufthavnens ID-kort) til flyvepladsens 
afspærrede område må kun udstedes til personer, der er godkendt af politiet.”
Stk. 2: ”Adgangshjemmel af mere end en dags varighed til flyvepladsens 
sikkerhedsbeskyttede område, må kun udstedes til personer, der er godkendt 
af politiet.”
Stk. 4: ”Der kan uanset reglerne om udstedelse af adgangshjemmel i 
modelsikkerhedsplanen for flyvepladsen i ubegrænset omfang udstedes 
adgangshjemmel af en dags varighed til repræsentanter for pressen, hvis de 
pågældende er godkendt af politiet efter denne bekendtgørelse. En sådan 
godkendelse gælder for 3 år af gangen.”

7. ID-kortansøger

Firma:

Stillingsbetegnelse:

Gade, nummer, etage:

Postnummer, by:

8. Ansøgers folkeregisteradresse

Land:

3. Ansættelsesforhold

1. Årsag til udstedelse af ID-kort

Presse ID-kortet giver adgang til:

CSRA - Terminal area (Gul zone)

Kortet skal aktiveres i Adgangsregistreringen inden adgang igennem 
den Centrale passager kontrol

Adgang til øvrige zoner, kan kun ske under ledsagelse.

2.

Nyt ID-kort

Fornyelse samme firma 

Ændrede sikkerhedszoner

Ansøgningen sendes til nedenstående adresse:

Københavns Lufthavne A/S
ID-kortkontoret
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup

Sikkerhedszoner/adgang 

Efternavn(e)*:

Fornavn(e)*:

Nationalitet:

Fødeby:

Fødselsdato:

Køn:
KvindeMand

(Udfyldes af firma)

Kort tabt/stjålet

Ændrede personoplysninger 

Firmaskift

5. ID-kort og straffeattest

Har ansøgeren tidligere haft ID-kort:
NejJa

(Udfyldes af firma)

(Udfyldes af ID-kortansøger)

(Udfyldes af udenlandsk statsborger)

Adresse:

(Udfyldes af ansøger (kun hvis freelance)  eller ID-kortansvarlig)

9. Samtykkeerklæring for ID-kortansøger

6. ID-kortansvarlig/kortbestiller (Udfyldes af firma)

ID-kortansøgers underskriftDato

CPR-nummer:

Straffeattest forevist:
NejJa

-(Dansk)

ID-kortansvarlig/kortbestiller (navn): CPH-firmanummer:

Firmastempel, dato og underskrift:

UnderskriftDato

(Skal være fyldt 15 år)
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* Samtlige navne som er anført i DK folkeregister skal påføres!

Hvis ansøgeren ikke har dansk CPR-nummer vedlægges en kopi af 
passet.

Telefonnummer:

E-mail adresse:

10. Underskrift ansøger (Underskrives af presse ID-kortansøger)

ANSØGNING OM PRESSE ID-KORT 
Udfyldes elektronisk eller med blokbogstaver og fremsendes underskrevet 
til ID-kortkontoret med originale underskifter eller via CPH NOW.

Udfyldes af firma Udfyldes af presse ID-kortansøger

Baggrundskontrol foretaget:
Ja

Postnummer, by:

Ansøger eller ID-ansvarlig, navn:

Ansøger eller ID-ansvarlig, telefon:

Ansøger eller ID-ansvarlig, email:

Udfylder af punkt 3. A+nsættelsesforhold, er forpligtet til at sørge for at, 
Københavns Lufthavn altd har korrekt opdaterede oplysninger i punkt 3. 
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