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

FIRMAANSØGNING - PROFIL

Udfyldes elektronisk eller med blokbogstaver og fremsendes til ID-
kortkontoret eller som scannet kopi til idkortkontoret@cph.dk

Ansøgningen sendes til nedenstående adresse:

Københavns Lufthavne A/S

ID-kortkontoret

Lufthavnsboulevarden 6

DK-2770 Kastrup

Besøgsfrekvens:

Arbejdsopgaver
Beskriv arbejdsopgaver i Københavns Lufthavn:

Antal ID-kort der forventes behov for:

NejJa
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Firmaoplysninger

Postnr., by:

Firmaadresse:

Firmanavn*:

CVR-nummer*:

Telefon:

Daglig Ugentlig Månedlig Årlig
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Bemærk at der gælder særlige regler for udenlandske firmaer. 
Kontakt venligst ID-kortkontoret for yderligere information.

Denne firmaansøgning (side 1-4) danner grundlag 

for CPH´s vurdering og eventuelle godkendelse af 

firmaer, der skal arbejde i Københavns Lufthavn. 

Det er derfor vigtigt, at samtlige felter på firma-

ansøgningen er udfyldt så detaljeret som muligt.

ID-kortkontoret har typisk 8 dage til at behandle 

firmaansøgningen og sender herefter enten en 

godkendelse med CPH-firmanummer eller et 

begrundet afslag.

CPH-firmanummeret er en forudsætning for at 

kunne søge CPH ID-kort. ID-kortkontoret kan 

derfor først behandle ID-kortansøgninger, når 

firmaet er endeligt godkendt.

Tidsbestemt til:
D D M M Y Y

Direkte telefon:

Underskrift og evt. firmastempelDato

Mobil:

E-mail:

Navn:

Ledelse*

Stilling:

* Udfyldes af en person fra firmaets ledelse.

E-mail:

Side 1 af 4

*

skalAlle felter         udfyldes



FIRMAANSØGNING - KONTAKTFIRMAER

Ansøgningen sendes til nedenstående adresse:B
la
n
ke
t 
1
0

Københavns Lufthavne A/S

ID-kortkontoret

Lufthavnsboulevarden 6

DK-2770 Kastrup

Firmanavn:CVR-nummer:

Kontaktperson: Mobil:

E-mail:

Kontaktfirmaer
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Side 2 af 4

skalAlle felter         udfyldes

Firmanavn:CVR-nummer:

Kontaktperson: Mobil:

E-mail:

skalAlle felter         udfyldes

Firmanavn:CVR-nummer:

Kontaktperson: Mobil:

E-mail:

skalAlle felter         udfyldes

Her påføres samtlige kontaktfirmaer i 

Københavns Lufthavn (brug gerne flere 

sider).

Kontaktfirmaet er det firma, der bor i 

lufthavnen, og som skal have opgaven 

udført. Det vil sige et herboende firma, 

som kan bekræfte opgavens legitimi-

tet.

Udfyldes elektronisk eller med blokbogstaver og fremsendes til ID-
kortkontoret eller som scannet kopi til idkortkontoret@cph.dk

Direkte telefon:

Underskrift og evt. firmastempelDato

Mobil:

E-mail:

Navn:

Ledelse*

Stilling:

* Udfyldes af en person fra firmaets ledelse.

skalAlle felter         udfyldes



Jeg har læst  og accepterer vilkårene:

Blanketten sendes til nedenstående adresse:

Københavns Lufthavne A/S

ID-Kortkontoret

Lufthavnsboulevarden 6

DK-2770 Kastrup
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Den ID-kortansvarlige/stedfortræderen

- skal holde sig ajour med de regler og 

bestemmelser, der gælder for CPH ID-kort 

og bilpas til lufthavnens afspærrede 

område.

- bestiller CPH ID-kort, bilpas og tilladelser til 

egne ansatte, som skal arbejde i lufthavnen.

- må ikke bestille CPH ID-kort til under-

leverandører o. lign.

- kan udpege et begrænset antal personer, 

som også må bestille ID-kort; benyt side 4 i 

firmaansøgningen.

- skal holde eventuelle ID-kortbestillere ajour 

med de regler og bestemmelser, der gælder 

for CPH ID-kort og bilpas til lufthavnens 

afspærrede område.

- sørger for, at ansøgninger er korrekt ud-

fyldt, læsbare og vedlagt den dokumen-

tation, som fremgår af ansøgningerne.

- fremsender opdateringer, hver gang der 

sker ændringer i kundeforhold, adgange o. 

lign.

Misligholdelse af ovenstående kan medføre, at firmaets ID-

kortansvarlig/stedfortræder/ID-kortbestillere mister retten 

til at administrere ID-kort og bilpas. I grovere tilfælde kan 

firmaet miste retten til at ansøge om ID-kort og bilpas.

Firmaets ledelse

- udpeger en ledende medarbejder som ID-

kortansvarlig samt en stedfortræder for den 

ID-kortansvarlige, så der altid er en person til 

stede med kompetence til at træffe nød-

vendige securitymæssige beslutninger på 

firmaets vegne.

- fremsender en ny ANSVARSAFTALE (blanket 

13), hvis der sker ændringer i forhold til den 

ID-kortansvarlige eller stedfortræder. 

Vilkår:

skalID-kortansvarlig

Stilling:

Postnr., by:

Navn:

Direkte telefon: Mobil:

Stedfortræder

Firmaadresse:

E-mail:

Dato Underskrift

Firmanavn:

Stilling:

Postnr., by:

Navn:

Firmaadresse:

Firmanavn:

Direkte telefon: Mobil:

E-mail:

Jeg har læst  og accepterer vilkårene:

UnderskriftDato

Alle felter         udfyldes

A
u
g
u
st
 2
0
1
1

Side 3 af 4

FIRMAANSØGNING - ANSVARSAFTALE

Udfyldes elektronisk eller med blokbogstaver og fremsendes til ID-
kortkontoret eller som scannet kopi til idkortkontoret@cph.dk

Direkte telefon:

Underskrift og evt. firmastempelDato

Mobil:

E-mail:

Navn:

Ledelse*

Stilling:

* Udfyldes af en person fra firmaets ledelse.

CVR-nummer:

Firmanavn:

skalAlle felter         udfyldes

skalAlle felter         udfyldes



Blanketten sendes til nedenstående adresse:

Københavns Lufthavne A/S

ID-Kortkontoret

Lufthavnsboulevarden 6

DK-2770 Kastrup

ID-kortansvarlig
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Du har som ID-kortansvarlig mulighed for at udpege 

et begrænset antal ID-kortbestillere, der også må 

bestille ID-kort og bilpas. Det kan du gøre ved at 

udfylde denne blanket sammen med den/de 

personer, du ønsker at udpege.  

Det er dit ansvar at sørge for, at alle ID-kortbestillere 

er fuldstændig ajour med reglerne for at bestille CPH 

ID-kort og bilpas. 

Firmaadresse:

Postnr., by:

Firmanavn:

Telefon:

E-mail:
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Stilling:

Postnr., by:

Navn:

Telefon:

Mobil:

Underskriftsprøve:

ID-kortbestiller

Firmaadresse:

E-mail:

Stilling:

Postnr., by:

Navn:

Telefon:

Mobil:

Underskriftsprøve:

ID-kortbestiller

Firmaadresse:

E-mail:

Stilling:

Postnr., by:

Navn:

Telefon:

Mobil:

Underskriftsprøve:

ID-kortbestiller

Firmaadresse:

E-mail:

Stilling:

Postnr., by:

Navn:

Telefon:

Mobil:

Underskriftsprøve:

ID-kortbestiller

Firmaadresse:

E-mail:

UnderskriftDato

skalAlle felter         udfyldes

Side 4 af 4

FIRMAANSØGNING – ID-KORTBESTILLERE

Udfyldes elektronisk eller med blokbogstaver og fremsendes til ID-
kortkontoret eller som scannet kopi til idkortkontoret@cph.dk

ID-kortansvarlig (navn):

skalAlle felter         udfyldesskalAlle felter         udfyldes

skalAlle felter         udfyldesskalAlle felter         udfyldes
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