
1. Ansøgeren (den der søger på transportørens vegne)

2. Transportøren

3. Modtageren

4. Søger om

5. Aflæsning/pålæsningen vil foregå

6. Tilladelsen sendes til

7. Udfyldes af politiet

Godkendt Afslået

E-mail

Underskrift

Eventuelle bemærkninger eller vilkår til tilladelsen eller begrundelse i tilfælde af afslag

Dato Underskrift på Politidirektørens vegne

Transportørens navn CVR-nr.

Transportørens adresse

Postnr. By E-mail Telefon

Eventuelle bemærkninger

Modtagerens navn CVR-nr.

Ansøgernes fulde navn

Læs vejledning bagerst

Ansøgning om tilladelse til af/pålæsning af farligt gods i forbindelse med 
international transport på offentligt vej inden for tættere bebygget 
område, der er omfattet af CV1 eller S1 bestemmelserne i ADR 
Konventionen

Forbeholdt politiet

Modtaget dato

Journalnr. (brug g-kode: 50162)

Ansøgerens adresse

Postnr. By E-mail Telefon

Dato for ansøgning

Ugedag Dato Klokken

Aflæsning/pålæsning af: UN.nummer, emballagegruppe og mængde, CV eller S bestemmelse

Sted

Modtagerens adresse

Postnr. By E-mail Telefon

Navn

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



Politikreds 2 Østjyllands Politi ojyl@politi.dk

+45 96301448

+45 87311448

Vejledning til ansøgning om tilladelse til af/pålæsning af farligt gods i forbindelse med international transport, på offentligt vej inden 
for tættere bebygget område

Blanketten udfyldes i alle felter. Blanketten kan udfyldes elektronisk eller udskrives og udfyldes med maskinskrift eller blokbogstaver.

Ansøgningen sendes til politiet pr. mail eller post i henhold til nedenstående inddeling, afhængig af den by, hvor aflæsningen eller pålæsningen 
forventes at ske.

Det fremgår af § 16 i bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 med senere ændringer, at af- og pålæsning af farligt gods, der er tildelt 
tillægsbestemmelsen CV1 i henhold til afsnit 7.5.11 i ADR eller S1 i henhold til kapitel 8.5 i ADR, på offentlig vej i tættere bebygget område, må 
kun ske efter særlig tilladelse fra politiet jf. dog stk. 2.

Det fremgår af bestemmelsens stk. 2, at af- og pålæsning af kolli med farligt gods efter stk. 1 i forbindelse med national vejtransport må ske 
uden særlig tilladelse.

Det er derfor kun, såfremt det farlige gods er omfattet af CV1 eller S1 bestemmelserne, og såfremt af- pålæsningen sker på offentlig vej i 
tættere bebygget område, og transporten er international, at der kræves tilladelse fra politiet.

Der ansøges om tilladelse via ovenstående blanket.

Det påhviler ansøger at klarlægge, om det farlige gods er omfattet af CV1 eller S1 bestemmelserne. Oplysningerne kan, med udgangspunkt i 
UN nummer og emballagegruppe, findes i ADR Konventionens del 3 tabel A kolonne 18.

Tættere bebygget område afgrænses af E 55 tavlen (byzone) og E 56 tavlen (byzone ophører).

Offentlig vej er defineret i Lov om offentlige veje m.v. nr. 1520 af 27. december 2014.

Der må forventes sagsbehandlingstid

Klagevejledning

Såfremt ansøger ikke får fuldt ud medhold i sin ansøgning, kan afgørelsen påklages til Rigspolitiet. Klagefrisen er 4 uger fra afgørelsen.

En eventuel klage skal fremsendes til den politikreds, som har truffet afgørelsen. Politikredsen vil herefter fremsende sagen til Rigspolitiet. 

Politikreds 1 Nordjyllands Politi njyl@politi.dk

Politikreds 3 Midt- og Vestjyllands Politi mvjyl@politi.dk

Politikreds 4 Sydøstjyllands Politi sojyl@politi.dk

Politikreds 5 Syd- og Sønderjyllands Politi sjyl@politi.dk

Politikreds 6 Fyns Politi fyn@politi.dk

Politikreds 7 Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi ssj@politi.dk

Politikreds 8 Midt- og Vestsjællands Politi mvsj@politi.dk

kbh@politi.dk

Politikreds 12 Bornholms Politi bornh@politi.dk

Politikreds 9 Nordsjællands Politi nsj@politi.dk

Politikreds 10 Københavns Vestegns Politi kbhv@politi.dk

+45 49271448

+45 43861448

+45 33141448

+45 56901448

Politikredsnr. Politikreds TelefonE-mail

+45 96141448

+45 76281448

+45 76111448

+45 66141448

+45 55311448

+45 46351448

Politikreds 11 Københavns Politi
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