
Dette dokument indeholder både information og formularfelter. For at læse informationen brug pil ned fra et 
formularfelt. 

Læs vejledning på side 2 

Ansøgning om  
tilladelse til indrejse og ophold i konfliktområde kollektiv) 

Forbeholdt politiet 

Ansøger 

Periodens længde 
fra d. til d. 

Tegningsberretiget for ovenstående virksomhed/organisation mv. 

Formålet med rejsen angives (virksomhedsudøvelse, nødhjælpsarbejde mv.)

Angivelse af hvilke funktioner mv., som de udsendte personer forventes at udføre:

Følgende dokumentation for formålet med rejsen vedlægges:

Øvrige relevante oplysninger:

Samtykke og underskrift: 
Ved indgivelse af nærværende ansøgning i underskrevet stand giver den tegningsberettigede samtykke til, at politidirektøren til brug for behandlingen af ansøgningen 
kan indsamle oplysninger om den pågældende, herunder oplysninger om rent private forhold, fra og videregive sådanne oplysninger til Politiets Efterretningstjeneste. 

Jeg erklærer endvidere under strafansvar efter straffelovens § 163*, at foranstående oplysninger er rigtige. 

* Efter straffelovens §163 straffes den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, afgiver urigtig skriftlig erklæring 
eller skriftligt bevidner noget, hvorom man ingen kundskab har, med bøde eller med fængsel indtil 4 måneder. (09/16)

Dato: Underskrift (tegningsberettiget): 

) 
 

Modtaget dato

Journalnr. 

Navn: (Virksomhed/organisation mv.) CVR/SE nr.:

Adresse: (Hovedadresse på virksomhed/organisation mv.) Postnr. By

Indrejseområde

Fornavn(e) Efternavn CPR.nr

E-mail Tlf. nr.



VEJLEDNING 

Partshøring 
Opmærksomheden henledes på, at en eventuel partshøring i sagen vil blive fremsendt 
til Dem via Offentlig Digital Post, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016 om Digital 
Post fra offentlige afsendere. Hvis der er opnået fritagelse for obligatorisk tilslutning, skal 
kontaktoplysninger oplyses ved ansøgning. 

Afgørelse om tilladelse eller afslag 
Opmærksomheden henledes på, at afgørelser om tilladelse til eller afslag på indrejse  
og ophold i konfliktområde blive fremsendt via O fentlig Digital Post, jf. lovbekendtgørelse  
nr. 801 af 13. juni 2016 om Digital Post fra offentlige afsendere. Hvis der er opnået fritagelse 
for obligatorisk tilslutning, skal kontaktoplysninger oplyses ved ansøgning. 
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