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Ansøgningsskema for godkendelse af assessor til
forsøg med selvkørende motorkøretøjer
Ansøgningsskema med tilhørende bilag bedes fremsendt til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe eller pr. e-mail info@fstyr.dk.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes med følgende punkter:

1. Generel information om forsøget, hvortil der ønskes en godkendelse af assessor.
2. Forsøgsansøgers erklæring om at ansøger påtænkes anvendt
som assessor. Forsøgsansøger skal med sin underskrift erklære, at ansøger påtænkes anvendt som assessor til det konkrete
forsøg. jf. paragraf 10 stk. 2 pkt. 3 i Bekendtgørelsen om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer.
3. Oplysninger om assessorvirksomheden.
4. Oplysninger om medarbejdere samt evt. underleverandører,
der skal beskæftige sig med aktiviteter relateret til assessoraktiviteter til det konkrete forsøg. Anfør venligst navn, kontakt
oplysninger og virksomhed, personen er ansat i. Der er under
punkt 3 mulighed for at tilføje ekstra kompetencer, der vurderes relevante til det konkrete forsøg.
5. En bilagsliste, hvor der anføres dokumenttitel på de vedlagte
bilag. Med ansøgningen skal være vedlagt bilag, der indeholder
CV eller anden form for dokumentation for de forskellige personer, der ønskes godkendt, en beskrivelse af forsøget samt en
beskrivelse af, hvorledes der sikres upartiskhed.
a. Forsøgsbeskrivelsen skal være så udførlig, at denne kan
danne grundlag for godkendelse af assessoren. Beskrivelsen skal være i overensstemmelse med forsøgsansøgningen, se Vejdirektoratets vejledningsmateriale til
forsøgsansøgning.
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b. Beskrivelsen af upartiskhed/uafhængighed skal indeholde en beskrivelse af, hvilken form for upartiskhed/uafhængighed assessorvirksomheden og det tilknytte personel og eventuelle underleverandører lever
op til.
6. Forsikringsoplysninger.
7. Øvrige bemærkninger. Denne udfyldes såfremt der er andre
relevante bemærkninger til ansøgningen.
8. Erklæring om at assessor overholder kravene til upartiskhed og
uafhængighed. Til denne erklæring skal der angives, hvilken
form for upartiskhed og uafhængighed der leves op til.
9. Ansøgers oplysninger.
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1

Information om forsøget

Navn på forsøget
Tidsperiode for forsøget
Virksomhedsoplysninger på
forsøgsindehaver.

(Navn/adresse/telefonnummer/e-mail)

CVR nummer
Kontaktperson i virksomheden

2

(Navn /stilling/e-mail/telefonnummer)

Forsøgsansøgers erklæring om at ansøger påtænkes anvendt som assessor
Med sin underskrift erklærer den juridiske eller fysiske person, der ansøger om det
konkrete forsøg med selvkørende motorkøretøjer, at ansøger påtænkes anvendt som
assessor, jf. § 10, stk. 2, nr. 2, i Bekendtgørelse om assessorer i forbindelse med
forsøg med selvkørende motorkøretøjer.

Navn
Dato
Underskrift

3

Information om Assessorvirksomhed

Navn
Adresse
Kontaktperson i virksomheden

CVR nummer
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(Navn /stilling/e-mail/telefonnummer)

4 Medarbejdere og evt. underleverandører der skal beskæftige sig med assessoraktiviteter
Primær kontaktperson

(Navn/stilling/e-mail/telefonnummer + virksomhedsnavn såfremt der er tale om en underleverandør)

Generel færdsel
It og data
Køretøjsteknik
Infrastruktur og vejteknik
Organisation og ressourcer
Risikostyring
Andre kompetencer der vurderes relevante i forhold til
forsøget

(Navn/stilling/e-mail/telefonnummer + virksomhedsnavn såfremt der er tale om en underleverandør)

5 Bilagsliste
Forsøgsbeskrivelse
Dokumentation for kompetencer inden for generel
færdsel
Dokumentation for kompetencer inden for IT og data
Dokumentation for kompetencer inden for køretøjsteknik
Dokumentation for kompetencer inden for infrastruktur
og vejteknik
Dokumentation for kompetencer inden for organisation
og ressourcer
Dokumentation for kompe-
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(Titel på dokumentet)

tencer inden for risikostyring
Beskrivelse af upartiskhed/uafhængighed
(Øvrige bilag)
(Øvrige bilag)

6 Forsikringsoplysninger
Forsikringsselskab
Policenummer

7 Øvrige bemærkninger

8 Erklæring om assessor overholder kravene til upartiskhed og uafhængighed
Assessor erklærer med sin underskrift at virksomheden og dets personale overholder
kravene til upartiskhed og uafhængighed jf. § 2 og 3, i Bekendtgørelse om assessorer i
forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer.
Angiv form for upartiskhed og
uafhængighed for assessor:
Angiv form for upartiskhed og
uafhængighed for medarbejdere:
Angiv form for upartiskhed og
uafhængighed for underleverandører:
Navn
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Dato
Underskrift

9 Ansøgers oplysninger
Ansøgningen er fremsendt af

Dato for ansøgning
Ansøgers underskrift
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(Navn og kontaktoplysninger)

