
 Oplysningsskema

TIL TJENESTEBRUG 
(NATO RESTRICTED/RESTREINT UE) 

FORTROLIGT 
(NATO CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE) 

HEMMELIGT
(NATO SECRET/SECRET UE)  

Ny sikkerhedsgodkendelse 
Fornyet sikkerhedsgodkendelse 

Jf. sikkerhedscirkulære CIR1H nr. 10338 af 17. december 2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO 
eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt. 

1. Fulde navn
(ved navneændring opgives
også tidligere navn).

 Efternavn  Fornavn(e) 

 Tidligere efternavn(e) Tidligere fornavn(e) 

2. Dansk personnummer
(Hvis ikke tildelt, da fødselsdato og -år)

3. Fødested

4. Statsborgerskab Nuværende Tidligere Indrejsedato 

5. Nuværende stilling

6. Folkeregisteradresse
(såfremt den faktiske
opholdsadresse er forskellig fra
folkeregisteradressen, anføres
begge).

Folkeregisteradresse Opholdsadresse

7. Kontaktoplysninger Telefon E-mail 

8. 

9. 

Gældsposter
(Angiv beløb og kreditor. Hvis 
ingen, anfør et nej).

Prioritetsgæld (lån optaget i realkreditinstitut) Anden gæld (f.eks. forbrugslån/studielån/boliglån)

Udland
(Udlandsophold eller tidligere 
udenlandsk adresse anføres med 
nøjagtig adresse, formål og tidsrum. 
Ferierejser skal ikke anføres. Hvis 
intet, anfør et nej).

Udenlandsk adresse/formål/tidsrum 

Vellignende foto
Klik og indsæt foto  
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YDERST HEMMELIGT 
(COSMIC TOP SECRET/TRE´S SECRET UE)

i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse til:
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10. Uddannelse og beskæftigelse
(uddannelsessteder og beskæftigelse, herunder evt. militærtjeneste, i de sidste 10 år i kronologisk rækkefølge. Perioder som selvstændig
erhvervsdrivende samt perioder uden beskæftigelse anføres også).

Tidsrum (måned/år) Uddannelsessteder, offentlige myndigheder eller arbejdssteder. Sted og fuldstændig adresse 
samt telefonnr. på kontaktperson på stedet anføres. 

Stilling/arbejdets art Fra  Til Sted og fuldstændig adresse Kontaktperson/e-mail samt telefon 

11. Evt.
supplerende
bemærkninger.
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12. Oplysninger om ægtefælle/
reg.partner/samlever/fast kæreste

(ægtefælle/reg.partner/samlever/fast 
kæreste skal underskrive 
samtykkeerklæringen på side 5).

Efternavn Fornavn(e) 

 Dansk personnummer(Hvis ikke tildelt, da fødselsdato og-år) Fødested 

Nuværende statsborgerskab  Tidligere statsborgerskab Indrejsedato 

Stilling 

Folkeregisteradresse Opholdsadresse 

Udenlandsk adresse/formål/tidsrum 

Telefon E-mail 

Oplysninger om samboende, 
herunder hjemmeboende børn over 
18 år og/ eller forældre med samme 
adresse som ansøgeren. 

Samboende 

(samboende herunder hjemmeboende 
børn og/eller samboende forældre skal 
underskrive samtykkeerklæringen på 
side 5). 

Efternavn Fornavn(e)

Dansk personnummer(Hvis ikke tildelt, da fødselsdato og -år) Fødested

 Nuværende statsborgerskab Tidligere statsborgerskab Indrejsedato

 Stilling 

Udenlandsk adresse/formål/tidsrum 

Telefon E-mail
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Folkeregisteradresse. Såfremt den faktiske opholdsadresse er forskellig fra folkeregisteradressen, anføres 
begge. (Udfyldes kun hvis folkeregisteradressen og evt. faktisk opholdsadresse er forskellig fra pkt. 6).

Udlandsophold eller tidligere udenlandsk adresse anføres med nøjagtig adresse, formål 
og tidsrum. Ferierejser skal ikke anføres. Hvis intet, anfør et nej.

Udlandsophold eller tidligere udenlandsk adresse anføres med nøjagtig adresse, formål 
og tidsrum. Ferierejser skal ikke anføres. Hvis intet, anfør et nej.

13 a.

Forældre med samme 

adresse som ansøgeren

Hjemmeboende barn over 18 år

Fast kæreste

Enlig

Ægteskab/reg.partner

Fast samlivsforhold



Oplysningsskema

Oplysninger om samboende, 
herunder hjemmeboende børn 
over 18 år og/eller forældre med 
samme adresse som ansøgeren 
(fortsat). 

(samboende herunder hjemmeboende 
børn og/eller samboende forældre skal 
underskrive samtykkeerklæringen på 
side 5). 

Efternavn  Fornavn(e)

 Dansk personnummer(Hvis ikke tildelt, da fødselsdato og-år)

 Nuværende statsborgerskab  Tidligere statsborgerskab  Indrejsedato

 Stilling

Udlandsophold eller tidligere udenlandsk adresse anføres med nøjagtig adresse, 
formål og tidsrum. Ferierejser skal ikke anføres. Hvis intet, anfør et nej.

 Udenlandsk adresse/formål/tidsrum 

Telefon E-mail

Oplysninger om samboende, 
herunder hjemmeboende børn 
over 18 år og/eller forældre med 
samme adresse som ansøgeren 
(fortsat). 

Samboende 

(samboende herunder hjemmeboende 
børn og/eller samboende forældre skal 
underskrive samtykkeerklæringen på 
side 6). 

 Efternavn Fornavn(e)

 Dansk personnummer(Hvis ikke tildelt, da fødselsdato og-år) Fødested 

 Nuværende statsborgerskab  Tidligere statsborgerskab Indrejsedato

 Stilling 

Udlandsophold eller tidligere udenlandsk adresse anføres med nøjagtig adresse, formål og tidsrum. 
Ferierejser skal ikke anføres. Hvis intet, anfør et nej.

Telefon e-mail

Oplysninger om samboende, 
herunder hjemmeboende børn 
over 18 år og/eller forældre med 
samme adresse som ansøgeren 
(fortsat). 

(samboende herunder hjemmeboende 
børn og/eller samboende forældre skal 
underskrive samtykkeerklæringen på 
side 6). 

 Efternavn  Fornavn(e) 

 Dansk personnummer(Hvis ikke tildelt, da fødselsdato og -år) Fødested 

 Nuværende statsborgerskab  Tidligere statsborgerskab  Indrejsedato

 Stilling 

Udlandsophold eller tidligere udenlandsk adresse anføres med nøjagtig adresse, formål og tidsrum. 
Ferierejser skal ikke anføres. Hvis intet, anfør et nej.
Udenlandsk adresse/formål/tidsrum 

Telefon

E-mail 
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Telefon

E-mail

Udenlandsk adresse/formål/tidsrum

Hjemmeboende barn over 18 år 

Forældre med samme 
adresse  som ansøgeren

Samboende 

13 b.

13 c.

13 d.

Hjemmeboende barn over 18 år

Forældre med samme 
adresse som ansøgeren 

Fødested

Samboende

Hjemmeboende barn over 18 år 

Forældre med samme
adresse som ansøgeren 
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Samtykkeerklæring til brug for godkendelse til klassifikationsgraderne 

TIL TJENESTEBRUG (NATO RESTRICTED/RESTREINT UE RESTRICTED)
FORTROLIGT (NATO CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE CONFIDENTIAL)
HEMMELIGT (NATO SECRET/SECRET UE SECRET)
YDERST HEMMELIGT (COSMIC TOP SECRET/TRE´S SECRET UE/FOCAL TOP SECRET) 

Ansøger: 
Jeg giver samtykke til, at der i forbindelse med behandlingen af min sag om sikkerhedsgodkendelse indhentes og videregives 
oplysninger om mig efter den procedure, der er beskrevet nedenfor på side 6. 

Dato: Underskrift:  

Ægtefælle/reg. partner/samlever/fast kæreste:

Jeg giver samtykke til, at der i forbindelse med behandlingen af min ægtefælles/reg. partners/samlevers/faste kærestes ansøgning om 
sikkerhedsgodkendelse kan indhentes og videregives oplysninger om mig i samme omfang som om ansøgeren af 
sikkerhedsgodkendelsen efter den procedure, der er beskrevet nedenfor på side 6. 

Jeg giver endvidere samtykke til, at Politiets Efterretningstjeneste/den sikkerhedsgodkendende myndighed kan videregive oplysninger om 
mig til ansøgeren i sagen om sikkerhedsgodkendelse. 

Dato: Underskrift:  
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Dato: Underskrift:  

(b) Samboende, herunder hjemmeboende barn over 18 år eller forælder med samme adresse som ansøgeren:

Jeg giver samtykke til, at der i forbindelse med behandlingen af min samboendes/fars/mors/datters/søns ansøgning om 
sikkerhedsgodkendelse kan indhentes og videregives oplysninger om mig i samme omfang som om ansøgeren af 
sikkerhedsgodkendelsen efter den procedure, der er beskrevet nedenfor på side 6. 

Jeg giver endvidere samtykke til, at Politiets Efterretningstjeneste/den sikkerhedsgodkendende myndighed kan videregive oplysninger om 
mig til ansøgeren i sagen om sikkerhedsgodkendelse. 

Dato: Underskrift:  

(a) Samboende, herunder hjemmeboende barn over 18 år eller forælder med samme adresse som ansøgeren:

Jeg giver samtykke til, at der i forbindelse med behandlingen af min samboendes/fars/mors/datters/søns ansøgning om 
sikkerhedsgodkendelse kan indhentes og videregives oplysninger om mig i samme omfang som om ansøgeren af 
sikkerhedsgodkendelsen efter den procedure, der er beskrevet nedenfor på side 6.

Jeg giver endvidere samtykke til, at Politiets Efterretningstjeneste/den sikkerhedsgodkendende myndighed kan videregive oplysninger om 
mig til ansøgeren i sagen om sikkerhedsgodkendelse. 
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Til brug for vurderingen af, om en person kan sikkerhedsgodkendes, indhenter den myndighed, der skal træffe beslutning om 
sikkerhedsgodkendelsen, oplysninger om den pågældende hos Politiets Efterretningstjeneste (PET). Myndigheden videresender i den 
forbindelse det udfyldte oplysningsskema til PET, herunder påtegningen om medarbejderens egnethed til bemyndigelse til den anførte 
klassifikationsgrad.

På baggrund af henvendelsen fra den sikkerhedsgodkendende myndighed søger PET i politiets registre herunder PET’s egne systemer.

Endvidere kan PET indhente oplysninger fra tidligere arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner. Der kan i den forbindelse bl.a. indhentes 
oplysninger om rent private forhold, herunder om eventuelle økonomiske problemer, strafbare forhold og om et eventuelt alkohol- eller 
narkotikamisbrug. 

PET kan desuden indhente oplysninger fra skattemyndighederne om økonomiske forhold, herunder om formue- og indtægtsforhold.

Ved eventuel bopæl eller ophold i udlandet - i en længere periode nuværende såvel som tidligere -  kan PET endvidere indhente 
oplysninger om eventuelle strafbare forhold samt oplysninger af sikkerhedsmæssig interesse fra det pågældende lands/de pågældende 
landes politi- og sikkerhedsmyndigheder.

Hvis den pågældende tidligere har været/er statsborger i et andet land end Danmark, kan PET endvidere indhente relevante akter 
hos udlændingemyndighederne.

Hvis beslutningen vedrørende sikkerhedsgodkendelse træffes af en anden myndighed, gives hermed tillige samtykke til, at PET kan 
videregive ovennævnte oplysninger til den sikkerhedsgodkendende myndighed, i det omfang PET skønner videregivelsen nødvendig for, at 
myndigheden kan træffe afgørelse om sikkerhedsgodkendelse på et fornødent grundlag. 

(c) Samboende, herunder hjemmeboende barn over 18 år eller forælder med samme adresse som ansøgeren:

Jeg giver samtykke til, at der i forbindelse med behandlingen af min samboendes/fars/mors/datters/søns ansøgning om 
sikkerhedsgodkendelse kan indhentes og videregives oplysninger om mig i samme omfang som om ansøgeren af 
sikkerhedsgodkendelsen efter den procedure, der er beskrevet nedenfor på side 6. 

Jeg giver endvidere samtykke til, at Politiets Efterretningstjeneste/den sikkerhedsgodkendende myndighed kan videregive 
oplysninger om mig til ansøgeren i sagen om sikkerhedsgodkendelse.  

Dato: Underskrift:

(d) Samboende, herunder hjemmeboende barn over 18 år eller forælder med samme adresse som ansøgeren:

Jeg giver samtykke til, at der i forbindelse med behandlingen af min samboendes/fars/mors/datters/søns ansøgning om 
sikkerhedsgodkendelse kan indhentes og videregives oplysninger om mig i samme omfang som om ansøgeren af 
sikkerhedsgodkendelsen efter den procedure, der er beskrevet nedenfor på side 6.

Jeg giver endvidere samtykke til, at Politiets Efterretningstjeneste/den sikkerhedsgodkendende myndighed kan videregive oplysninger 
om mig til ansøgeren i sagen om sikkerhedsgodkendelse. 

Dato: Underskrift:  
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PET behandler ovennævnte oplysninger i henhold til PET-lovens regler, hvilket betyder, at der som udgangspunkt er begrænset 
mulighed for direkte indsigt i oplysninger, som PET behandler om en person, jf. PET-lovens § 12, stk. 1. 

Det afgivne samtykke gælder så længe sikkerhedsgodkendelsen er gældende. Du har mulighed for at tilbagekalde dit samtykke ved at skrive 
til pet@pet.dk.

Manglende samtykke kan have betydning for ansøgerens sikkerhedsgodkendelse.
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