
 Vága Floghavn 
  

 

Dokument Id:   
Version: 01.02.00 
Dato: 01.01.2012   
Godkendt af: joor 

 

SAMTYKKEERKLÆRING 
 
Jeg giver herved mit samtykke til, at P/F Vága Floghavn, videresender denne sam-
tykkeerklæring til politiet. Politiet indhenter oplysninger om mig fra CPR-registret 
(bekræftelse af identitet) samt politiets registre, herunder evt. udenlandsk politis 
registre til brug for vurderingen af, hvorvidt jeg kan få udstedt adgangshjemmel til 
Vága Floghavn afspærrede område og /eller sikkerhedsbeskyttede område, i hen-
hold til Sikkerhedsplanen for Vága Floghavn. Politiet søger i politiets registre efter 
oplysninger om eventuelle strafbare forhold i henhold til bilag 2.1.5.3.-A 
 
 
 
 
Fulde navn: ______________________________ CPR-nr.:  _____________ 
 
Fødenavn: ____________________ Fødested: _____________________ 
 
Bopæl: _______________________________________ 
 
 
Firma: _______________________________________ 
 
 
Dato: ________________      Underskrift: ____________________________  
 
 
 
 
I henhold til P/F Vága Floghavn driftstilladelse udstedet af Trafikstyrelsen (SLV) skal luft-
havnen opretholde security-status som EU lufthavn jævnført Det Nationale Sikkerheds-
program for Civil Luftfart (NASP). 
 
 
 
 
Sikkerhedsplan for Vága Floghavn afsnit 2.1.5.3  
 
Før udstedelse og fornyelse af lufthavns ID-kort skal koncessionshaveren forelægge an-
søgningen for politiet, som på baggrund af mindst de seneste 5 års indføringer i politiets 
registre skal godkende udstedelsen. 
 
 
Jeg er indforstået med at denne samtykkeerklæring er gældende så længe jeg 
er ansat i overstående virksomhed. 
  

Vend! 
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 Bilag 2.1.5.3-A 
	  
	  
Retningslinjer	  for	  politiets	  godkendelse	  af	  personer,	  der	  ønskes	  tildelt	  adgangshjemmel	  i	  
medfør	  Sikkerhedsplan	  for	  Vága	  Floghavn	  
Den	  politikreds,	  hvori	  en	  flyveplads	  er	  beliggende,	  foretager/meddeler	  de	  godkendelser,	  der	  er	  
nævnt	  i	  denne	  bekendtgørelses	  §	  4,	  jf.	  §	  6.	  
Godkendelserne	  foretages	  på	  baggrund	  af	  opslag	  i	  Det	  Centrale	  Kriminalregister.	  
Afgørelsen	  af,	  hvorvidt	  en	  person	  af	  politiet	  kan	  godkendes,	  træffes	  ud	  fra	  en	  konkret	  vurdering	  af	  bl.a.	  eventuelle	  lovover-‐
trædelsers	  antal	  og	  grovhed	  samt	  tidspunktet	  for,	  hvornår	  eventuelle	  lovovertrædelser	  blev	  begået,	  sammenholdt	  med,	  at	  
formålet	  med	  politiets	  godkendelse	  er	  forebyggelse	  af	  forbrydelser	  mod	  luftfartens	  sikkerhed.	  
Således	  vil	  navnlig	  følgende	  typer	  af	  kriminalitet	  kunne	  medføre,	  at	  en	  person	  ikke	  kan	  meddeles	  godkendelse	  (listen	  er	  ikke	  
udtømmende):	  
Tiltalerejsning	  eller	  afgørelse,	  der	  opdateres	  i	  Kriminalregistret,	  for	  overtrædelse	  af	  
	  
-‐	  straffelovens	  kapitel	  12	  -‐	  Forbrydelser	  mod	  statens	  selvstændighed	  og	  sikkerhed	  
-‐	  straffelovens	  kapitel	  13	  -‐	  Forbrydelser	  mod	  statsforfatningen	  og	  de	  øverste	  statsmyndigheder	  
m.v.	  
-‐	  straffelovens	  kapitel	  16	  -‐	  Forbrydelser	  i	  offentlig	  tjeneste	  eller	  hverv	  m.v.	  
	  
Idømt	  ubetinget	  fængselsstraf,	  eller	  rejst	  tiltale	  med	  påstand	  om	  fængselsstraf,	  hvor	  der	  forventes	  
idømt	  ubetinget	  fængsel,	  i	  medfør	  af	  
	  
-‐	  straffelovens	  kapitel	  14	  -‐	  Forbrydelser	  mod	  den	  offentlige	  myndighed	  m.v.	  
-‐	  straffelovens	  kapitel	  15	  -‐	  Forbrydelser	  mod	  den	  offentlige	  orden	  og	  fred	  
-‐	  straffelovens	  kapitel	  20	  -‐	  Almenfarlige	  forbrydelser	  
-‐	  lov	  om	  våben	  og	  eksplosivstoffer	  
-‐	  lov	  om	  euforiserende	  stoffer	  
-‐	  udlændingelovens	  §	  59,	  stk.	  1	  -‐	  Ulovlig	  indrejse	  og	  ophold	  m.v.	  
-‐	  udlændingelovens	  §	  59,	  stk.	  5	  –	  Menneskesmugling	  
	  
Idømt	  60	  dages	  ubetinget	  fængsel	  eller	  derover,	  eller	  rejst	  tiltale	  med	  påstand	  om	  fængselsstraf,	  
hvor	  der	  forventes	  idømt	  60	  dages	  ubetinget	  fængsel	  eller	  derover,	  for	  overtrædelse	  af	  
	  
-‐	  straffelovens	  kapitel	  17	  -‐	  Falsk	  forklaring	  og	  falsk	  anklage	  
-‐	  straffelovens	  kapitel	  18	  -‐	  Forbrydelser	  vedrørende	  penge	  
-‐	  straffelovens	  kapitel	  19	  -‐	  Forbrydelser	  vedrørende	  bevismateriale	  
-‐	  straffelovens	  kapitel	  21	  -‐	  Forskellige	  almenskadelige	  handlinger	  
-‐	  straffelovens	  kapitel	  22	  -‐	  Betleri	  og	  skadelig	  erhvervsvirksomhed	  
-‐	  straffelovens	  kapitel	  24	  -‐	  Forbrydelser	  mod	  kønssædeligheden	  
-‐	  straffelovens	  kapitel	  25	  -‐	  Forbrydelser	  mod	  liv	  og	  legeme	  
-‐	  straffelovens	  kapitel	  26	  -‐	  Forbrydelser	  mod	  den	  personlige	  frihed	  
-‐	  straffelovens	  kapitel	  27	  -‐	  Freds-‐	  og	  æreskrænkelser	  
-‐	  straffelovens	  kapitel	  28	  –	  Formueforbrydelser	  
	  
I	  det	  ovenstående	  er	  andre	  frihedsberøvende	  foranstaltninger	  i	  medfør	  af	  straffelovens	  §§	  68-‐70	  at	  ligestille	  med	  ubetinget	  
fængselsstraf.	  
	  
Ved	  vurdering	  af,	  om	  en	  afgørelse	  bør	  danne	  grundlag	  for	  nægtelse	  af	  godkendelse,	  tages	  der	  desuden	  
udgangspunkt	  i	  reglerne	  for,	  hvor	  længe	  en	  afgørelse	  fremgår	  af	  en	  straffeattest	  for	  private	  personer,	  
jf.	  §	  11	  i	  bekendtgørelse	  om	  behandling	  af	  personoplysninger	  i	  Det	  Centrale	  Kriminalregister:	  
-‐	  Ubetinget	  straf:	  5	  år	  fra	  prøvetidens	  udløb	  eller	  datoen	  for	  løsladelsen	  
-‐	  Foranstaltninger	  efter	  straffelovens	  §§	  68-‐70:	  5	  år	  fra	  den	  endelige	  ophævelse	  
-‐	  Betinget	  dom:	  3	  år	  fra	  afgørelsesdatoen	  
-‐	  Tiltalefrafald	  med	  vilkår:	  2	  år	  fra	  datoen	  for	  den	  endelige	  afgørelse	  
-‐	  Bøde:	  2	  år	  fra	  afgørelsesdatoen 


