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Navn E-mail

Underskrift

Dato Underskrift på Politidirektørens vegne

ByPostnr.FRA adresse

ByPostnr.TIL adresse

KlokkeslætUgedag Dato

Transportørens navn CVR-nr.

Ansøgerens fulde navn

Læs vejledning bagerst

Forbeholdt politiet

Modtaget dato

Journalnr. (brug g-kode: 50162)

Ansøgning om fravigelse af tvangsruter/ Dispensation til kørsel i 
forbudszone

Ansøgerens adresse

Postnr. By E-mail Telefon

Til transport af UN.nummer, emballagegruppe og mængde

Transportørens adresse

Postnr. By E-mail Telefon

Modtagerens navn CVR-nr.

Modtagerens adresse

Postnr. By E-mail Telefon

Dato for ansøgning

Kommunal beredskabschef orienteret den:

Tilladt rute og evt. bemærkninger eller begrundelse i tilfælde af afslag

Forslag til ruten og eventuelle bemærkninger

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



Politikreds 4 Sydøstjyllands Politi sojyl@politi.dk

Vejledning til ansøgning om dispensation

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 der ønskes afvigelse fra 
tvangsruten eller kørsel i forbudszone.

Der må forventes en vis sagsbehandlingstid, da relevante myndigheder skal høres.

Klagevejledning

Såfremt ansøger ikke får fuldt ud medhold i sin ansøgning, kan afgørelsen påklages til Rigspolitiet. Klagefristen 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 2 Østjyllands Politi ojyl@politi.dk

+45 96301448

+45 87311448

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

Politikreds 6 Fyns Politi fyn@politi.dk

kbhv@politi.dk

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

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

+45 76281448

+45 76111448

+45 66141448

+45 55311448

+45 46351448

Politikredsnr. Politikreds TelefonE-mail

+45 96141448Politikreds 3 Midt- og Vestjyllands Politi mvjyl@politi.dk

Bilag 3. 

Vejtransport af farligt gods, der er underlagt transportrestriktioner, herunder tvangsruter, i tættere bebygget område
Transportrestriktioner, herunder tvangsruter, der er fastsat i medfør af bekendtgørelsens § 32, skal følges af:

Klasse 1:
1) Transporterende enheder, hvormed der udføres transport af følgende stoffer og genstande i klasse 1, og hvor, når der er tale om transport af 
kolli, den samlede mængde pr. transporterende enhed overstiger værdierne i henhold til underafsnit 1.1.3.6 i ADR: Stoffer og genstande, som 
kan henføres til underklasse 1.1, 1.2 eller 1.5.

Klasse 2:
1) Transporterende enheder, hvormed der udføres transport i tanke med en individuel kapacitet på over 3.000 liter af følgende gasser i klasse
2: Gasser hørende til gruppe T, TF, TC, TO, TFC eller TOC.
2) Køretøjer eller vogntog med flere end 3 aksler, hvormed der udføres transport i tanke af følgende gasser i klasse 2: Gasser hørende til 
gruppe F.

Klasse 3:
1) Transporterende enheder, hvormed der udføres transport i tanke (herunder slamsugertanke) med en individuel kapacitet på over 
3.000 liter af følgende brandfarlige væsker hørende til klasse 3: Brandfarlige væsker, som kan henføres til emballagegruppe I.

Klasse 5.1:
1) Transporterende enheder, hvormed der udføres transport i tanke (herunder slamsugertanke) med en individuel kapacitet på over 
3.000 liter af følgende oxiderende stoffer hørende til klasse 5.1: UN 1745, 1746 og 2495.

Klasse 6.1:
1) Transporterende enheder, hvormed der udføres transport i tanke (herunder slamsugertanke) med en individuel kapacitet på over 
3.000 liter af følgende giftige stoffer hørende til klasse 6.1: Flydende stoffer, som kan henføres til emballagegruppe I.

Klasse 8:
1) Transporterende enheder, hvormed der udføres transport i tanke (herunder slamsugertanke) med en individuel kapacitet på over 
3.000 liter af følgende ætsende stoffer hørende til klasse 8: Flydende stoffer, som kan henføres til emballagegruppe I.

Returkørsel eller kørsel med tom, urenset tank:
Ved returkørsel eller kørsel med tom, urenset tank med en individuel kapacitet på over 3.000 liter efter transport af de ovenfor nævnte stoffer i 
klasse 2, 3, 5.1, 6.1 og 8 eller ved returkørsel eller kørsel med tom, urenset tank efter transport af de ovenfor nævnte stoffer i klasse 1 skal 
fastlagte transportrestriktioner, herunder tvangsruter, der er fastsat i medfør af bekendtgørelsens § 32, følges.

+45 49271448

+45 43861448

+45 33141448

+45 56901448

Politikreds 11 Københavns Politi kbh@politi.dk

Politikreds 12 Bornholms Politi bornh@politi.dk

Politikreds 9 Nordsjællands Politi nsj@politi.dk

Politikreds 10 Københavns Vestegns Politi
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