INFORMATIONER OM ID-KORT/BILPASANSVARLIG TIL

BILLUND AIRPORT

ANSØGNING OM ID-KORT SAMT FARVEBILLEDE AF PAS/KØREKORT SENDES VIA MAIL TIL GODKENDELSER@BLL.DK (ALTERNATIVT MED POST TIL HR). ANSØGEREN SKAL HAVE GENNEMGÅET SECURITY
AWARENESS PÅ WWW.E-BLL.DK OG VÆRE GODKENDT AF POLITIET, INDEN DER KAN UDSTEDES ID-KORT.

Billund Lufthavn
HR
Passagerterminalen 10
7190 Billund

RETNINGSLINJER FOR BESTILLING AF ID-KORT OG BILPAS
HVEM KAN VÆRE ID-KORT/BILPASANSVARLIG?

Det enkelte firma afgør selv, hvem der er ansvarlig for at underskrive
ansøgningen om et id-kort eller et bilpas.
TJENSTLIGT ÆRINDE

Id-kort og bilpas kan kun udstedes på baggrund af en officiel
operativ/driftsmæssig funktion.

FIRMANAVN OG ADRESSE
KRAV OM BAGGRUNDSKONTROL AF PERONSER I FIRMAET, DER HAR ELLER SKAL HAVE ET ID-

Firmanavn

KORT TIL BILLUND LUFTHAVN

Alle personer i firmaet, der har behov for et id-kort til Billund Lufthavn, skal
have gennemført en baggrundskontrol med tilfredsstillende resultat, inden idkortet kan udstedes jf. EU forordning 2015/1998 pkt. 11.0.3; 11.1.3 og pkt. 11.1.5.
Det er firmaet selv, der skal foretage denne baggrundskontrol samt kunne
dokumentere dette.
Baggrundskontrollen indeholder tre punkter, som skal være opfyldt, før Billund
Lufthavn kan udstede id-kort:

Adresse
Postnummer og by
CVR-Nr.

1. PERSONENS IDENTITET SKAL FASTSLÅS VED FREMVISNING AF GYLDIG
BILLEDLEGITIMATION (PAS ELLER KØREKORT)

Telefonnummer
FORMÅL

Kort beskrivelse af firmaets opgave på Billund Lufthavns område.

2. STRAFFEATTEST:
Der skal fremvises en straffeattest fra alle bopælslande mindst de
foregående 5 år.
Ved bopælsland forstås lande, hvor man har haft folkeregister-adresse i
minimum 6 måneder
3. CV-KONTROL OG REFERENCER:
Der skal foretages en cv-kontrol, der skal omfatte beskæftigelse, uddannelse
og eventuelle afbrydelser i mindst de foregående 5 år.
(der skal kunne redegøres for "huller" i cv'et på mere end 28 dage)

OPLYSNINGER OM ID-KORT/BILPASANSVARLIG (PERSON 1)

VERIFIKATION AF REFERENCER:

Navn

For at en baggrundskontol er gennemført skal der foretages en verifikation af
samtlige uddannelses- og ansættelsesforhold inden for de seneste 5 år.

Stilling

Såfremt der har været afbrydelser i uddannelses- eller beskæftigelsesforløb af
mere end 28 dages varighed, så skal dette undersøges nærmere.
Denne undersøgelse betyder også at arbejdsgiver skal foretage en vurdering af
afbrydelsen/afbrydelserne; er der tale om en forklarlig afbrydelse og kan den
anførte årsag til afbrydelsen verificeres eller understøttes af dokumentation.

E-mailadresse

Baggrundskontrollen skal foretages hvert 5. år.

Telefon (direkte)

PRISER

Et id-kort + online awareness-kursus koster kr. 210 eksklusive moms.
Et bilpas koster kr. 100 eksklusive moms.
Kørekursus inklusive online e-learningskursus koster kr. 500 eksklusive moms.
Opkrævning sker løbende ved månedens udgang.

Dato

Firmastempel & Underskrift

OPLYSNINGER OM ID-KORT/BILPASANSVARLIG (PERSON 2)

UDLØBSDATO

Et id-kort er gyldigt i 5 år fra den dato Politiet godkender medarbejderen. Et
bilpas er gyldigt for ét år.

Navn
UDLØBET ID-KORT/BILPAS

+ BORTKOMMELSE

Id-kort og bilpas, der er udløbet, eller som ikke skal bruges mere, skal afmeldes
og returneres til Hovedvagten, Billund Lufthavn.
Bemærk, at firmaet bliver opkrævet kr. 600 eksklusive moms for id-kort og
bilpas, der ikke returneres straks efter endt legitimt/tjenstligt ærinde i Billund
Lufthavn.
Bortkommer id-kort eller bilpas, bliver der ligeledes opkrævet kr. 600 eksklusive
moms for genetablering.
Midlertidige id-kort eller bilpas i forbindelse med glemte id-kort eller bilpas
opkræves der kr. 100. eksklusive moms for.

Stilling

E-mailadresse

Telefon (direkte)

EKSPEDITIONSTID

Dato

Firmastempel & Underskrift

Id-kort kan udstedes i HR's ekspeditionstid: mandag-torsdag kl. 8.00-15.30 og
fredag kl. 08.00-15.00 under forudsætning af, at medarbejderen har været
igennem awareness-kursus og er blevet godkendt af Politiet.
Ved bilpas bliver der sendt en mail til firmaet, når bilpasset er klar til
afhentning.

