
ANSØGNING OM FIRMA ID-KORT 
Udfyldes elektronisk og fremsendes/afleveres underskrevet til ID- 
kortkontoret med originale underskifter. 

Ansøgningen sendes/afleveres til nedenstående adresse: 

Roskilde Lufthavn 

Att.: ID-kort kontoret 

Lufthavnsvej 20 

4000 Roskilde 

1. Årsag til udstedelse af ID-kort

Nyt ID-kort 

Fornyelse i samme firma 

Ændrede adgangszoner 

Tabt / Stjålet ID-kort 

Ændring af personoplysninger 

 Firmaskift 

2. Adgangszoner

Hangarområdet 

Hangarområde, Terminal og forplads 

 Speciel (Kun efter aftale med RKE) 

Hangar, Terminal– og forpladsområde samt SAR 

Hangar, Terminal– og forpladsområde samt Naviair 

Ubegrænset (Kun efter aftale med RKE) 

4. ID-kort, straffeattest og baggrundskontrol

7. ID-kortansøger

CPR-nummer: 

(Dansk) 
- 

Fødselsdato:     

(Udfyldes af udenlandsk statsborger)          ___________________________ 

HVIS ANSØGEREN IKKE HAR DANSK CPR-NUMMER VEDLÆGGES EN KOPI 

AF PASSET. 

Fødeby: 

Efternavn(e)*: 

 Fornavn(e)*: 

Nationalitet: 

* Samtlige navne som er anført i det danske folkeregister skal påføres!

8. Ansøgers folkeregisteradresse

Gade, nummer, etage: 

Postnummer, by 

Land: 

Mobilnummer: 

E-mail adresse: 

Mobilnumret bliver brugt til kommunikation mellem ID-kort holder og kontoret. 

E-mail adressen bliver brugt til information om vigtige security og safety forhold. 

10. Underskrift fra ID-kortansøger

1) Jeg giver herved mit samtykke til, at Københavns Lufthavne A/S, Roskilde

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 sikkerhedsbeskytte-

de 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 bekendtgø-

relsen. 

2) Jeg er indforstået med, at et ID-kort/adgangshjemmel til RoskildeLufthavn er 

strengt personligt og må kun benyttes i legitimt ærinde samt at denne samtykke-

erklæring er gældende så længe jeg er ansat i bestillende virksomhed. 

3) Luftfartsloven paragraf 70, 2. pkt.:

”Trafikministeren kan fastsætte bestemmelser om, at der kun til personer god-

kendt af politiet, kan udstedes generel adgangshjemmel til lufthavnens afspærre-

de område.” 

4) 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 uledsa-

get adgang til security-beskyttede områder. 

5) Uddrag af bekendtgørelsen paragraf 4:

Stk. 1: ”Generel adgangshjemmel (lufthavnens ID-kort) til flyvepladsens afspærre-

de område må kun udstedes til personer, der er godkendt af politiet.” Stk. 2: 

”Adgangshjemmel af mere end en dags varighed til flyvepladsens sikkerhedsbe-

skyttede område, må kun udstedes til personer, der er godkendt af politiet.” 

Stk. 4: ”Der kan uanset reglerne om udstedelse af adgangshjemmel i modelsik-

kerhedsplanen for flyvepladsen i ubegrænset omfang udstedes adgangshjemmel 

af en dags varighed til repræsentanter for pressen, hvis de pågældende er god-

kendt af politiet efter denne bekendtgørelse. En sådangodkendelse gælder for 3 

år af gangen.” 

_____________    ______________________________________________ 

Dato     Underskrift 

9. Samtykkeerklæring for ID-kortansøger

6. Bilpas

Registreringsnummer:

B 

3. Ansættelsesforhold

Ansættelsessted (firma): 

Stillingsbetegnelse: 

Evt. midlertidig udløbsdato: 

Har ansøgeren tidligere haft ID-kort? 

Har ansøgeren fremvist straffeattest til firmaet? 

Har firmaet foretaget baggrundskontrol af ansøger? JA NEJ 

JA NEJ 

JA NEJ 

5. ID-kortansvarlig / kortbestiller
Navn på ID-kort- 

ansvarlig/bestiller:: 

Dato, underskrift og 

evt. firmastempel:

RKE firmanummer: 

Dato Underskrift 

Version: 8. februar 2018 

(Udfyldes af firma) 

(Udfyldes af firma) 

(Udfyldes af firma) 

(Udfyldes af firma) 

(Udfyldes af firma) 

(Udfyldes af ansøger ved privatindregistreret køretøj) (Udfyldes af ansøger) 

(Udfyldes af ansøger) 

(Udfyldes af ansøger) 

(Udfyldes af ansøger) 

D D M M Å Å

Der er mulighed for at rekvirere 1 bilpas pr. ID-kort indehaver. Køretøjet skal være privat indregistreret og må 
kun parkeres på egen matrikel, tildelt p-plads eller officiel RKE P -plads. Køretøjet skal være forsikret til at 
måtte køre på airside i en lufthavn. (Tjek venligst med dit forsikringsselskab!!) Bilpasset skal skannes
elektronisk på kortlæseren, inden hver indpassage til airside.
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