
Godkendelsesattest 
for køretøjer til transport af visse typer farligt gods 

Zulassungsbescheinigung 
für Fahrzeuge zur Beförderung bestimmter Typen gefährlicher Güter 

Med denne attest bekræftes, at det nedenfor anførte køretøj opfylder betingelserne i Den Europæiske Konvention om 
International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) 

Mit dieser Bescheinigung wird bestätigt, daß das nachstehend bezeichnete Fahrzeug die Anforderungen des Europäischen Übereinkommens über Die 
Internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) erfüllt 

1. Attest nr. 

-DK

2. Køretøjets mærke 3. Stelnr. 4. Registreringsnr.

5. Brugers (ejers) navn og forretningsadresse 

6. Beskrivelse af køretøjet 

7. Køretøjsbetegnelse(r) ifølge 9.1.1.2 i ADR 

8. Retardersystem 

 Kræves ikke 

 Præstationen ifølge 9.2.3.1.2 i ADR er tilstrækkelig ved en totalvægt for den transporterende enhed på  t1 

9. Beskrivelse af fast tank/batteri (når relevant)

9.1 Tankfabrikat:

9.2 Godkendelsesnummer:

9.3 Fabrikationsnummer: 

9.4 Fabrikationsår: 

9.5 Tankkode ifølge 4.3.3.1 eller 4.3.4.1 i ADR:

9.6 Eventuelle særlige bestemmelser TC og TE ifølge 6.8.4 i ADR 

10. Farligt gods der må transporteres 

Køretøjet opfylder betingelserne for transport af farligt gods svarende til køretøjsbetegnelsen i punkt 7

10.1 Ved EX/II eller EX/III køretøj 

 Stoffer i klasse 1 inklusive forenelighedsgruppe J 

 Stoffer i klasse 1 eksklusive forenelighedsgruppe J 

10.2 Ved tankkøretøj eller batterikøretøj/ 

 Kun stoffer der er tilladt i kraft af tankkoden og evt. særlige bestemmelser i punkt 9 må transporteres2 
 Kun følgende stoffer (klasse, UN-nr. og om nødvendigt emballagegruppe og officiel godsbetegnelse) må transpor-
teres    

Kun stoffer der ikke reagerer farligt med tankmateriale, pakninger, udstyr og evt. foring må transporteres 
11. Bemærkninger/Bemerkungen 

12. Gyldig til Myndighedsstempel Dato Underskrift Sted 
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Persondatabeskyttelse 

Vi er dataansvarlig – hvordan kontakter du os? 
Færdselsstyrelsen er dataansvarlig for behandlin-
gen af de personoplysninger, som vi modtager om 
dig. Hvis du har spørgsmål til styrelsens behand-
ling af dine personoplysninger, er du altid velkom-
men til at kontakte os eller vores uafhængige da-
tabeskyttelsesrådgiver via kontaktoplysningerne 
nedenfor: 

Færdselsstyrelsens 
kontaktoplysninger 

Telefon: 72218899 
E-mail: info@fstyr.dk
Sorsigvej 35, 6760
Ribe
CVR-nr.: 40850031

Databeskyttelsesrådgi-
vers kontaktoplysninger 

E-mail: dpo@fstyr.dk

Formålene med behandlingen af dine 
personoplysninger
Styrelsen behandler dine personoplysninger til 
følgende formål:
Oplysningerne indhentes og behandles til brug for 
behandling af sager om godkendelse af køretøjer 
til transport af visse typer farligt gods

Retsgrundlaget for behandlingen af dine 
personoplysninger
Retsgrundlaget for vores behandling af dine 
personoplysninger følger af:
Konvention om International Transport af Farligt 
gods ad vej (ADR)

Kategorier af personoplysninger  
Færdselsstyrelsen behandler følgende kategorier 
af personoplysninger om dig: Navn, oplysninger 
om køretøjer, ansættelsesforhold og evt. CVR-nr. 
i tilfælde af enkeltmandsvirksomheder.  

Modtagere af dine personoplysninger 
Færdselsstyrelsen videregiver eller overlader dine 
personoplysninger til følgende modtagere: 
Synsvirksomheder  

Opbevaring af dine personoplysninger 
De oplysninger, styrelsen skal journalisere, afleve-
res løbende til Rigsarkivet efter arkivlovens regler 
og Statens Arkivers bestemmelser herom. Oplys-
ninger vi modtager, der ikke er omfattet af styrel-
sens pligt til at journalisere, vil blive slettet, når vi 
ikke længere har behov for dem. 

Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen følgen-
de rettigheder i forhold til vores behandling af op-
lysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine ret-
tigheder, skal du kontakte os. 
Ret til at se oplysninger 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi 
behandler om dig. 

Ret til berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv 
berigtiget. 

Ret til sletning 
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger 
om dig. Dette gælder alene oplysninger, som ikke 
er journaliseringspligtige.  

Ret til begrænsning af behandling:  
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af 
dine personoplysninger begrænset. 

Ret til indsigelse: 
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers 
lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsy-
nets vejledning om de registreredes rettigheder, 
som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, 
hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler di-
ne personoplysninger på. Du finder Datatilsynets 
kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 
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