
Forbeholdt politiet
Modtaget dato

Journalnr. 

Ansøgning om 
autorisation af vagtvirksomhed

Ansøgningens art
□ Ny ansøgning

□ Ansøgning om fornyelse

□ Ændringer i vagtvirksomhed

Virksomheden
Virksomhedens navn CVR.nr

□ Enkeltmandsvirksomhed □ Selskab eller lignende. Hvis afkrydsning her, skal tillige blanket P801 udfyldes
Adresse E-mail

Postnr. By  Tlf. nr.

□ Dokumentation for momsregistrering vedlægges

□ Oplysningsskema (P801) vedr. autorisation vedlægges for selskaber (ApS, A/S eller I/S)

□ Resume fra Erhvervsstyrelsen vedlægges for selskaber (ApS, A/S eller I/S)

Autorisationsform(er)

□ 1) ved egen eller ansattes tilstedeværelse □ 2) udfører værditransport

□ 1.1) i lokaler, hvortil der er almindelig adgang □ 3) udfører beskyttelse af andre personer

□ 1.2) ved brug af forsvarshunde □ 4) modtager og behandler alarmsignaler

□ 1.3) ved brug af pladshunde □ 5) fører kontrol med andres vagtvirksomhed (1-4)

□ 1.4) ved TV-overvågning

Ansøger
Fornavn(e) Efternavn CPR.nr

Adresse E-mail

Postnr. By Tlf. nr.

Stilling i virksomheden

Undertegnede giver samtykke til, at politiet under ansøgningens behandling og i hele autorisationsperioden kan indhente oplysninger fra CPR og Det Centrale Kriminal-
register samt oplysninger fra afgiftsmyndigheder og civile pengeinstitutter mv. om virksomhedens og ansøgerens økonomiske forhold. Endvidere gives samtykke til, at 
oplysningerne registreres i Det Centrale Rettighedsregister, som indeholder oplysninger om personer, for hvem der gælder særlige vandelskrav, herunder personer der 
er autoriserede til at drive vagtvirksomhed. Endelig gives samtykke til, at oplysningerne registreres i registret for autoriserede vagtvirksomheder, der indeholder oplys-
ninger om virksomheder, som har autorisation til at drive vagtvirksomhed. Rigspolitiet er dataansvarlig for Det Centrale Kriminalregister, Det Centrale Rettighedsregister 
og registret for autoriserede vagtvirksomheder.

Dato: Underskrift:

P 800 (05/15)

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