
Færdselsstyrelsen | Sorsigvej 35| 6760 Ribe 
www.fstyr.dk | Tlf: +45 7221 8899 | info@fstyr.dk 

ANSØGNING  

om godkendelse af køretøjer til transport 

af farligt gods ad vej (ADR). 

Alle rubrikker skal være udfyldt før ansøgningen kan behandles ved syn, dog kan registreringsnummer for ikke-
registreret køretøj oplyses efter registrering. 

Den udfyldte ansøgning medbringes til syn. Evt. tidligere ADR-attest(er) skal ligeledes medbringes til syn. 

1. Ansøgning om ADR-godkendelse i anledning af:

1. gangs ADR godkendelse  Ejerskifte  Nyt registreringsnummer 
Ændret køretøjsbetegnelse  Bortkommet attest Andet, skriv:     . 

2. Køretøjets mærke:

3. Køretøjets stelnummer: Alle (17) tegn skal angives 

4. Køretøjets registreringsnummer: Angives uden mellemrum 

5. Brugers (ejers) navn:

Forretningsadresse  :

Postnummer og by  :

6. Beskrivelse af køretøjet (art og opbygning):

7. Køretøjsbetegnelse(r) ifølge 9.1.1.2. i ADR:

8. Retardersystem

Ikke påkrævet. Afkrydses såfremt:

 Motorkøretøjets tilladte totalvægt er mindre end eller lig med 16 ton og køretøjet ikke er godkendt 
som trækkraft for påhængskøretøj på mere end 10 ton, eller 

 Køretøjet er et påhængskøretøj. 

Præstation ifølge 9.2.3.1.2 i ADR er tilstrækkelig ved en totalvægt for den transporterende enhed på      t. 

(Erklæring fra køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant medbringes til syn. En værdi på 44 t begrænser ikke 

den transporterende enheds tilladte totalvægt). 

9. Beskrivelse af tank/beholderbatteri (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 ifølge 6.8.4 i ADR 

10. Ønsket synssted:

11. Bemærkninger: (Alle bemærkninger fra en evt. tankgodkendelse anføres her – i papirversion kan fortsættes på

bagsiden)

12. Indsendt af:

      Dato: 

(adresse):

(dd.mm.åååå):

(navn):
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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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