
Ansøgning om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og 

reparation af takografer 

Læs vejledning om behandling af personoplysninger inden udfyldelse af ansøgningen 

Se vejledning på side 3 

Førstegangsansøgning

Ansøgning om fornyelse

Ansøgning om A-autorisation D-autorisation I-autorisation 

1. Installatørens, værkstedets eller køretøjsfabrikantens oplysninger:

CVR-nummer Installatørens, værkstedets eller køretøjsfabrikantens navn 

Adresse (CVR-adresse) 

Adresse (Installatørens, værkstedets eller 

køretøjsfabrikantens adresse) 

Postnummer og by (CVR-adresse) 

Postnummer og by (Installatørens, værkstedets eller 

køretøjsfabrikantens adresse) 

2. Hvis virksomheden drives personligt:

Ejer: Navn Cpr-nr. 

Adresse 

Postnr. By 

E-mail Telefonnummer 

Hvis ejer ikke er stedlig, daglig 

leder hos installatøren, 
værkstedet eller 

køretøjsfabrikanten angives 

tillige oplysninger om den 

stedlige, daglige leder: (Den 

stedlige, daglige leder skal i 

givet fald underskrive 

ansøgningen) 

Navn Cpr-nr. 

Adresse 

Postnr. By 

E-mail Telefonnummer 

3. Hvis virksomheden drives i selskabsform (A/S, ApS m.v.):

Stedlig, daglig leder: Navn Cpr-nr. 

Adresse 

Postnr. By 

E-mail Telefonnummer 

Tegningsberettiget for 

selskabet*: 

Navn 

Adresse 

Postnr. By 

Tegningsberettiget for 

selskabet*: 
Navn 

Adresse 

Postnr. By 

* Oplysninger om tegningsregel for selskabet fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Nuværende autorisationsnummer (anføres) 
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4. Videregivelse af oplysninger mv.:

Ved min underskrift erklærer jeg under strafansvar efter straffelovens § 163 (se vejledning), at oplysningerne i 

ansøgningen er rigtige. Jeg giver samtykke til, at Færdselsstyrelsen under ansøgningens behandling kan kontrollere 

oplysningerne, og at Færdselsstyrelsen til brug for behandling af ansøgningen kan indhente oplysninger om mig og 

virksomheden i CPR-registeret og takografkortregisteret samt i Kriminalregisteret om eventuelle strafbare forhold. 

Om selskaber kan endvidere indhentes oplysninger hos Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). 

Oplysninger om autorisationsansøgninger og autorisationer, der meddeles af danske myndigheder, registreres i Trafik-, 

Bygge- og Boligstyrelsens og politiets registre, ligesom Kommissionen orienteres herom. Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsen, Rigspolitiet og politikredsene er dataansvarlige for registrene. 

 Godkendelsesrapport udfærdiget af en godkendt tilsynsvirksomhed vedlagt.

Uddannelsesbeviser som dokumentation for opfyldelse af kravet om behørig uddannet vedlagt.

Installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten er ikke under konkursbehandling eller likvidation.

 Værkstedet er ikke berettiget til virksomhedskort, og værkstedets øvrige faglige virksomhed frembyder ikke

en mulig fare for takografsystemets overordnede sikkerhed som defineret i bilag 1C, tillæg 10 til 

Kommissionens gennemførelsesforordning 2016/799/EU. 

5. Hvis virksomheden drives personligt:

Dato: Underskrift fra ejer: 

Dato: Underskrift fra stedlig, daglig leder: (Hvis ejer ikke er stedlig, daglig leder) 

6. Hvis virksomheden drives i selskabsform (A/S, ApS m.v.):

Dato: Underskrift fra tegningsberettiget for selskabet: 

Dato: Underskrift fra tegningsberettiget for selskabet: 

Dato: Underskrift fra stedlig, daglig leder: 
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Vejledning 

Blanketten kan udfyldes på skærmen og udskrives. Klik i første felt og udfyld feltet. Skift fra 

felt til felt med tabulatortasten.  

Bestemmelserne om autorisation af installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter findes i 

bekendtgørelse nr. 1318 af 22. november 2018 om autorisation til installering, eftersyn, 

kontrol og reparation af takografer. 

Ansøgning om autorisation skal sendes til Færdselsstyrelsen pr. post til Sorsigvej 35, 6760 

Ribe. 

Betingelser for autorisation 

Det er en betingelse for at opnå autorisation, at installatøren, værkstedet eller 

køretøjsfabrikanten sammen med ansøgningen indsender en godkendelsesrapport udfærdiget 

af en godkendt tilsynsvirksomhed. Godkendelsesrapporten må ved ansøgningens indlevering 

ikke være over 1 måned gammel. 

Det er derudover en betingelse for at opnå autorisation, at der, som dokumentation for at 

personalet er behørigt uddannet, indsendes uddannelsesbeviser udstedt af et godkendt 

uddannelsessted. 

Det er endvidere en betingelse for at opnå autorisation, at installatøren, værkstedet eller 

køretøjsfabrikanten erklærer, at de ikke er under konkursbehandling eller likvidation. 

Desuden er det en betingelse for at opnå autorisation, at Færdselsstyrelsen vurderer, at 

installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten eller dets ejer og/eller stedlig, daglig leder 

lever op til et vandelskrav. På blanketten angives, hvem der er ejer eller tegningsberettiget for 

installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten og/eller stedlig, daglig leder.  

Endeligt erklærer ejeren eller den/de tegningsberettigede for installatøren, værkstedet eller 

køretøjsfabrikanten og/eller den stedlige, daglige leder ved markering i afkrydsningsfeltet og 

ved underskrift på ansøgningen, at installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten ikke er 

berettiget til virksomhedskort. 

Førstegangsansøgning 

Er installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten ikke tidligere meddelt autorisation, er der 

tale om en førstegangsansøgning. 

Er installatørens, værkstedets eller køretøjsfabrikantens autorisation bortfaldet eller 

tilbagekaldt, eller søger installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten først om fornyelse, 

efter at autorisationen er udløbet, er der tillige tale om en førstegangsansøgning.  

Fornyelse 

Installatøren, værkstedet og køretøjsfabrikanten kan søge om fornyelse, inden autorisationens 

gyldighed udløber. Ansøgning om fornyelse skal vedlægges en godkendelsesrapport 

udfærdiget af en af Færdselsstyrelsen godkendt tilsynsvirksomhed. Godkendelsesrapporten må 

ved ansøgningens indlevering ikke være mere end 1 måned gammel. 

Frist 

Færdselsstyrelsen træffer afgørelse om autorisation senest 60 dage efter modtagelse af 

ansøgningen og alle nødvendige dokumenter.  
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Fristen kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Færdselsstyrelsen 

begrunder inden 60 dages fristens udløb forlængelsen over for ansøger og oplyser en ny frist 

for, hvornår afgørelsen vil blive truffet. 

Gyldighedstid 

Autorisationen udstedes med en gyldighed på 5 år. 

Meddelelse af autorisation 

Autorisation vil blive meddelt ved fremsendelse af et autorisationsbevis. Beviset vil blive sendt 

til den adresse, som er angivet som installatørens, værkstedets eller køretøjsfabrikantens 

adresse på ansøgningsblanketten. 

Autorisationen kan gives som en A-, D- eller I-autorisation. En I-autorisation kan desuden 

begrænses til alene at gælde konkrete fabrikater af intelligente takografer. 

Straffeloven 

Efter straffelovens § 163 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, som i øvrigt 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. 
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