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Tro- og love erklæring 
 

Erklæring på tro og love til brug for dispensation fra kursus og prøve ved ansøgning om 
tilladelse til international godskørsel for fremmed regning i varebil 

 
Nærværende erklæring afgives af 

Navn:  

Adresse:  

Postnr. og by:  

Cpr. nr.:  

Tlf.:   

 
 
Erklæring om fritagelse fra kursus og prøve  
På tro og love erklærer jeg ved min underskrift efter straffelovens § 161, at jeg vedvarende i en 
periode på 10 år før den 20. august 2020 har haft ledende funktioner i en virksomhed, der udfører 
international godskørsel med varebiler i overensstemmelse med § 12, stk. 4 i bekendtgørelse om 
godskørsel. 
 
Dokumentation for en del af den vedvarende periode på 10 år er endvidere vedlagt ansøgningen. 
 
Jeg bekræfter med min underskrift at jeg opfylder ovenstående  
Bemærk, at ansøgningen skal vedlægges relevant dokumentation for, at du vedvarende har 
haft ledende funktioner i virksomheden i den del af perioden før 20. august 2020, hvor du i 
henhold til bogføringsloven er forpligtet til at opbevare regnskabsbilag mv.  
 
Det vil f.eks. sige, hvis du har ansøgt den 9. maj 2022, skal du vurdere, om nogen af de sidste 
fem år fra denne dato falder inden for 10 års perioden før den 20. august 2020. Du vil der komme 
frem til, at helårene 2018 og 2019 vil falde inden for denne, samt 2020. Du vil derfor skulle 
indsende dokumentation for de tre år om ovenstående, og denne erklæring vil dermed kun kunne 
dække for årene 2010-2017. 

 
 

 
_______________                 _______________________________________ 
Dato                                         Navn med blokbogstaver  
 
______________________________________________ 
Underskrift  
 
 
 
 
Uddrag af bekendtgørelsen om godskørsel 
 
§12. For at blive godkendt som transportleder i en virksomhed med tilladelser i henhold til 
godskørselslovens § 1, stk. 1 og 3, skal ansøgeren have gennemført et kursus og bestået en 
prøve, der er godkendt af Færdselsstyrelsen. 
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Stk. 2. Kurset skal have en varighed på mindst 144 lektioner og omfatte samtlige af de emner, 
der er angivet i bilag 1. En lektion udgør 60 minutter inklusiv op til 15 minutters pause. Kurset 
afsluttes med en skriftlig prøve, som udarbejdes og tilrettelægges af Færdselsstyrelsen. Prøven 
aflægges ved hjælp af et elektronisk prøveaflæggelsessystem. 
Stk. 3. En ansøger kan fritages for at gennemføre kursus efter stk. 1, hvis det godtgøres, at 
vedkommende igennem de seneste fem år har haft en stilling med overordnede funktioner i en 
godstransportvirksomhed. Ansøgeren skal bestå prøven efter stk. 1. 
Stk. 4. Med henblik på udstedelse af en tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 3, til 
en virksomhed, der udfører international godskørsel som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1 kan en 
ansøger, der fremlægger dokumentation for, at vedkommende vedvarende i en periode på 10 
år før den 20. august 2020 har ledet en virksomhed af samme type, fritages fra kurset og 
prøven som nævnt i stk. 1.    
Stk. 5. For gennemførelse af kurset som nævnt i stk. 1, kan kursusudbydere godkendt af 
Færdselsstyrelsen give merit svarende til et gennemført og bestået kursus i henhold til § 13. 
  
 
 
Uddrag af straffeloven  
§ 161. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som udenfor det i § 158 nævnte tilfælde 
for eller til en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende 
højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt. 
 
 
 Dine datarettigheder 
Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, 
stk. 1, litra e. Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af 
databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f. Har du sendt os oplysninger om strafbare 
forhold er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3. 
Behandling af oplysninger om CPR-nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. 
databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 
Læs mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger her:  Persondatasikkerhed (fstyr.dk) 
 

https://fstyr.dk/da/Om-styrelsen/Behandling-af-persondata

