
ADR-ansøgning 
Ansøgning om godkendelse afkøretøjer til transport 

af farligt gods ad vej (ADR) 

 

Bemærk: Alle rubrikker skal være udfyldt før ansøgningen kan behandles ved syn, dog kan registreringsnummer for 

ikke-registreret køretøj oplyses efter registrering. 
 

1. Ansøgning om ADR-godkendelse i anledning af: 

1. gangs ADR-godkendelse Ejerskifte  Nyt registreringsnummer 

Ændret køretøjsbetegnelse Bortkommet attest Andet, skriv: 

2. Køretøjets mærke: 

3. Køretøjets stelnummer:   Alle (17) tegn skal angives  

4. Køretøjets registreringsnummer:   Angives uden mellemrum  

5. Brugers (ejers) navn: 

Virksomhedsadresse: 

Postnummer og by: 

6. Beskrivelse af køretøjet: (art og opbygning) - vælg køretøj - 
 

- vælg type - vælg opbygning - 
 

7. Køretøjsbetegnelse(r) ifølge 9.1.1.2. i ADR: EX/II EX/III FL AT MEMU 

8. Retardersystem 

Ikke påkrævet 

Afkrydses såfremt: 
◼ Motorkøretøjets tilladte totalvægt er mindre end eller lig med 16 ton og køretøjet ikke er godkendt som trækkraft for påhængs- 

køretøj på mere end 10 ton. 
◼ Køretøjet er et påhængskøretøj, eller 
◼ Køretøjet kun skal godkendes til klasse 1 eller EX/II 

 

Præstation ifølge 9.2.3.1.2. i ADR er tiltrækkelig ved totalvægt for den transporterende enhed på  t. 

(Erklæring fra køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant medbringes til syn. En værdi på 44 t begrænser ikke den 

transporterende enheds tilladte totalvægt) 

9. Beskrivelse af tank/beholderbatteri (når relevant) 

9.1 Tankfabrikat: 

9.2 Godkendelsesnummer: 

9.3 Fabrikationsnummer: 

9.4 Fabrikationsår (fx 1998): 

9.5 Tankkode ifølge 4.3.3.1 eller 4.3.4.1 i ADR: 

9.6 Eventuelle særlige bestemmelser ifølge 6.8.4 i ADR: 

10. Ønsket synshal: - vælg synshal - 

11. Bemærkninger: (Alle bemærkninger fra en evt. tankgodkendelse anføres her. Er der brug for mere plads til bemærkninger, kan disse 

vedlægges som bilag) 

12. Indsendt af: 

Navn: 

Adresse: 

   

Dato: 

 

 

Den udfyldte ansøgning skal medbringes til syn. Evt. tidligere ADR-attest(er) skal ligeledes medbringes til syn. 

Applus Danmark A/S ▪ Korsdalsvej 111 ▪ DK-2610 Rødovre ▪ Tel. +45 7013 1212 ▪ www.bilsyn.dk ▪ CVR-NR 28312725 
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