
Ansøgningsskema Taxi 2017 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Edvard Thomsens Vej 14 
2300 København S 
Telefon 72 21 88 00 

www.tbst.dk  e-mail: info@tbst.dk 

Ansøgning om godkendelse til at udbyde  

kvalifikationsuddannelse for førere af biler som anvendes til 

erhvervsmæssig persontransport 

Uddannelsescentret 

Navn CVR-nummer Telefon 

Adresse Fax 

Hjemmeside E-mail 

Kontaktperson Direkte tlf. nr. E-mail 

Ovenstående ansøger herved i henhold til bekendtgørelse om taxikørsel om at blive godkendt til at 

udbyde og gennemføre kvalifikationsuddannelsen for førere af biler som anvendes til 

erhvervsmæssig persontransport. 

Såfremt undervisning foregår på andre steder end den oven for anførte adresse, skal der vedlægges 

en oversigt med angivelse af adresse og telefonnummer på de steder, hvor undervisningen i øvrigt 

skal foregå samt navn, telefonnummer og e-mailadresse på den lokale kontaktperson. 

http://www.tbst.dk/
mailto:info@tbst.dk


Følgende materiale skal vedlægges i ansøgningen: 

Undervisningsplan for det kursus, der ansøges om. Undervisningsplanen skal indeholde følgende: 

o Navn på kurset.

o Målgruppe og adgangsbetingelser.

o Antal deltagere.

o Formål med kurset.

o Varighed, mål og indhold for de enkelte emner.

o Afholdelsesform.

o Anvendte undervisningsmetoder.

o Undervisernes kvalifikationer og kompetenceområder.

o Undervisningslokaler.

o Undervisningsmaterialer.

o Udstyr til praktikdelen.

o Køretøjer.

De i denne ansøgning med bilag indeholdte faktiske oplysninger er afgivet under ansvar efter 

straffelovens § 1631.  

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens behandling af denne ansøgning er frem til indeværende år 

gebyrfri, men fra 1. januar 2018 forventes indført en afregning efter faktisk timeforbrug, pt. til en 

timetakst på kr. 800,-. 

 ______________________________________________________________ 

Dato: ___________          Underskrift (ansvarlig for uddannelsescentret)       

 ______________________________________________________________ 

  Navn 

Ansøgning samt materiale udfyldes og sendes til info@tbst.dk 

1 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. 
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