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

Ansøgning om tilladelse til at udføre syn af køretøjer
1. ANSØGERVIRKSOMHED
Navn

CVR-nummer

Adresse

Telefon

Fax nr.

Virksomhedsform

E-mail

2. VIRKSOMHEDENS INDEHAVER, DIREKTØR ELLER LIGN.
(ved personligt drevne virksomheder er det virksomhedens ejer)
Navn

Titel

Adresse

CPR-nummer
Telefon

3. TEKNISK ANSVARLIG PERSON
Navn

Titel

Adresse

CPR-nummer
Telefon

Side 1 af 5

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

Dato 9. januar 2014

4. KATEGORI AF KØRETØJER
Hvilken/hvilke kategorier af køretøjer ønsker virksomheden tilladelse til

(Markér mindst én kategori)










Kategori 1
Periodisk syn af biler med en tilladt totalvægt på højst 3500 kg (periodisk syn af almindelige
person- og varebiler).
Kategori 2
Periodisk syn af biler til mere end 9 personer, føreren medregnet, eller med en tilladt totalvægt
på mere end 3500 kg, samt påhængskøretøjer til biler, hvor påhængskøretøjet har en tilladt totalvægt på mere end 3500 kg samt registreringspligtige motorredskaber (periodisk syn af tunge køretøjer).
Kategori 3
Alle syn af biler, traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer hertil, alle med en tilladt totalvægt på højst 3500 kg, for biler til mere end 9 personer dog kun periodisk syn, samt alle syn
af motorcykler, knallerter og påhængskøretøjer til motorcykler (syn af lette køretøjer).
Kategori 4
Alle syn af biler til mere end 9 personer, føreren medregnet, eller med en tilladt totalvægt på
mere end 3500 kg, blokvogne traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer hertil, samt påhængskøretøjer til biler (syn af tunge køretøjer m.m.).

Har virksomheden flere synssteder (adresser).
Skriv navn, adresse med postnummer på de enkelte synssteder samt hvilken kategori af syn, der skal foretages på hvert enkelt sted
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5. ERKLÆRINGER
Virksomheden (indehaver/ejer, direktør el. lign) erklærer, at









Virksomhedens teknisk ansvarlige person er ansat i virksomheden og har ledelsesbeføjelser,
der kan sikre overholdelse af de forpligtelser, der påhviler den teknisk ansvarlige person i
henhold til § 15
Virksomheden har ansatte, der har gennemgået og bestået den i § 17, jf. bilag 1 nævnte uddannelse, der svarer til den eller de kategorier af syn, som virksomheden ønsker tilladelse til at
foretage
Virksomhedens indehaver I ejer, direktør el. lign, er indenfor de sidste 3 år ikke dømt for
overtrædelse af reglerne i lov om godkendelse og syn af køretøjer, eller regler udstedt i medfør heraf, og ej heller dømt for forhold, der er
omfattet af straffeloven, herunder særligt straffelovens § 78, stk. 2
Virksomheden (virksomhedens ejer ved personligt drevne virksomheder, eller hvis der er tale
om en juridisk person eller medlem af bestyrelse eller direktion) har ikke betydelig forfalden
gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb på 50.000 kr. eller derover
Virksomheden er ikke under konkurs eller likvidation
Virksomheden har en gyldig ansvarsforsikring, der omfatter synsarbejde, og som friholder
køretøjsejere for tab, som vil kunne være en følge af et mangelfuldt eller fejlagtigt udført syn
(omsyn)

Den teknisk ansvarlige erklærer, at
(Ved personligt drevne virksomheder, hvor virksomhedens ejer også er teknisk ansvarlig erklærer virksomhedens ejer som teknisk ansvarlig, at — ligeledes i de situationer hvor direktøren også er teknisk ansvarlig, er det
direktøren, der erklærer som teknisk ansvarlig, at)



Jeg er uddannet (køretøjs-)mekaniker eller har bestået anden relevant teknisk uddannelse på
tilsvarende eller højere niveau, og har gennemført og bestået den i § 16 nævnte uddannelse,
der svarer til den eller de kategorier af syn virksomheden ønsker tilladelse til at foretage
Hos hvilken kursusvirksomhed er kurset blevet gennemført







Jeg er ikke umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5, eller under samværgemål
efter værgemålslovens § 7,
Jeg har ikke betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb på 50.000 kr.
eller derover
Jeg er indenfor de sidste 3 år ikke dømt for overtrædelse af reglerne i lov om godkendelse og
syn af køretøjer, eller
regler udstedt i medfør heraf, og ej heller dømt for forhold, der er omfattet af straffeloven,
herunder særligt
straffelovens § 78, stk. 2
Virksomheden er i besiddelse af det i § 20, jf. bilag 2, nævnte udstyr, der svarer til den eller de
kategorier af køretøjer virksomheden ønsker tilladelse til at syne.

Virksomheden (virksomhedens ejer ved personligt drevne virksomheder)
eller den teknisk ansvarlige erklærer, at



Virksomheden har elektronisk kommunikationsudstyr, der kan kommunikere med
Færdselsstyrelsens elektroniske kommunikationsudstyr.
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Kopi af det kvalitetsstyringssystem, som virksomheden har fået godkendt eller ansøgt
om godkendelse af jf. § 25 er indsendt til Færdselsstyrelsen.

Kopi af godkendelsen skal indsendes til Færdselsstyrelsen, så snart denne foreligger. Dette
har betyd-ning for udstedelse af tilladelse til at foretage syn af køretøjer.

Ovenstående erklæringer afgives under ansvar efter straffelovens § 163.
Ifølge borgerlig straffelovs § 163 straffes den, som til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige,
skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om. Straffen er bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

6. SAMTYKKEERKLÆRING
Ved underskriften
-

bekræftes, at de i denne ansøgning indeholdte oplysninger er afgivet under ansvar efter straffelovens § 163
(Se straffelovens § 163 i tillæg B)

-

gives samtykke i henhold til § 29 i forvaltningsloven til at indhente de i paragraffen anførte oplysninger (oplysninger fra bl.a. kommune og told- og skatteregion om økonomiske forhold, oplysninger fra politiet om eventuelle strafbare forhold). (Se forvaltningslovens § 29 i tillæg C)

-

gives endvidere samtykke til, at der på Færdselsstyrelsens hjemmeside offentliggøres
tilladelsesin-dehavers navn, adresse, cvr.nr., identifikationsnummer hos Færdselsstyrelsen, navn
på evt. godkendt teknisk ansvarlig, tilladelse, der er udstedt til den enkelte tilladelsesindehaver
samt eventuelt tilladelsesnummer.

Der henvises i øvrigt til den registreredes rettigheder i henhold til kapitel 9 og 10 i lov om behandling
af personoplysninger, herunder retten til at få indsigt i de oplysninger Færdselsstyrelsen er i
besiddelse af om ansøger.

(dato)
derskrift)

(Indehaverens/ejerens, direktørens un-

(dato)

(den teknisk ansvarliges underskrift)

Krav til uddannelse og udstyr samt øvrige regler og vilkår m.v. for tilladelsen fremgår af bekendtgørelse nr. 724 af 24. juni 2011 – som ændret ved bekendtgørelse nr. 547 af 24. maj 2013 - om synsvirksomheder.
Bemærk i øvrigt supplerende dokumentationskrav, der skal fremsendes i forbindelse med ansøgningen.
Ansøgningen skal indsendes til: info@fstyr.dk
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Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe

Persondatabeskyttelse
I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) vil vi i det følgende oplyse dig om, hvordan
styrelsen håndterer de personoplysnin-ger, som vi modtager og behandler om dig.

Telefon 7221 8899
info@fstyr.dk
www.fstyr.dk
Notat

Vi er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?
Færdselsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.
Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at
kontakte os eller databeskyttelsesrådgiver via kontaktoplysningene nedenfor:
Styrelsens kontaktoplysninger
Sorsigvej 35
6760 Ribe
Telefon: 7221 8899
E-mail: info@fstyr.dk
CVR-nr.: 40850031

Databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger
E-mail: dpo@fstyr.dk
Telefon: 41780531

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Styrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Oplysningerne indhentes til brug for behandling af ansøgninger om tilladelse til at udføre syn af køretøjer
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Bekendtgørelse nr. 724 af 24. juni 2011 som ændret ved bekendtgørelse om synsvirksomheder (BEK nr.
547 af 24. maj 2013)
Kategorier af personoplysninger
Styrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
CPR-nummer og oplysninger om strafbare forhold Navn, adresse og økonomiske forhold
Modtagere eller kategorier af modtagere
Styrelsen videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Færdselsstyrelsen
Opbevaring af dine personoplysninger
De oplysninger, styrelsen skal journalisere, afleveres løbende til Rigs-arkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers
bestemmelser herom. Oplysninger vi modtager, der ikke er omfattet af styrelsens pligt til at journalisere, vil blive slettet, når vi
ikke længere har behov for dem.
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i for-hold til vores behandling af
oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger om dig, som vi behandler (indsigtsret),
eller til at søge om aktindsigt.
Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer. Det gælder alene oplysninger, som ikke er journaliseringspligtige.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets 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 dine
personoplysninger på. Du finder Da-tatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
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