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Retningslinier for brug af tjenestebiler. 
 

 

Med udgangspunkt i Finansministeriets cirkulære af 16. juni 2003 om Statens tjenestebiler er der 

udarbejdet følgende retningslinier for brug af DPUs tjenestebiler: 

 

Anvendelse: 

 Tjenestebilen må kun anvendes til tjenstlige formål og af medarbejdere med gyldigt førerbevis 

til biler af den pågældende type. 

 Kun personer med tjenstlige opgaver og Campus Emdrups gæster må transporteres i 

tjenestebilen. 

 Ved anvendelse i udlandet – se under forsikringsforhold. 

 

Udlån: 

 Aftaler om lån og udlevering af nøgle foretages gennem serviceportalen eller ved henvendelse 

til Berit Granum.. 

 Der skal føres kørebog for alle ture i bilen. Kørebogen udleveres sammen med nøglen. I 

kørebogen skal der indføres kilometerstand ved start og slut, førerens navn, ansættelsesområ- 

de og bestemmelsessted. 

 

Vedligeholdelse: 

 Det påhviler brugeren at sørge for almindelig oprydning i bilen efter brug. Betjentservice sørger 

for, at bilen bliver vasket udvendig ca. hver 14. dag. 

 Der udleveres et benzinkort sammen med bilnøgle og kørebog. Koden til kortet er de sidste 4 

cifre i registreringsnummeret. 

 Bil og nøgle afleveres hvor de blev afhentet, hvis ikke andet er aftalt. 

 Opdager brugeren fejl eller mangler ved bilen, skal dette meddeles til Berit Granum. 

 

Færdselsuheld: 

 I forbindelse med inddragelse i færdselsuheld/tyveri skal følgende forholdsregler følges: 

 I tilfælde af personskade foretages opkald til 112. 

 Ved materiel skade skal skadesskemaet (er placeret i handskerummet) udfyldes. Skemaet 

afleveres snarest muligt efter uheldet til Planlægning, Campus Emdrup. 

 Er der tvivl om ansvarsplacering skal politiet kontaktes med henblik på optagelse af  

politirapport. Ved tyveri kontaktes politiet. 

 Ved materiel skade af større omfang skal Falck rekvireres. DPU har et Falck abonnement med 

medlemsnummer 10 90 22 90. Telefonnummer til Falck er 70 10 20 30. 

 

Forsikringsforhold: 

 Campus Emdrup er med i Statens selvforsikringsordning, som dækker de udgifter til reparation 

på tjenestebilen eller andres biler, som føreren måtte være ansvarlig for i forbindelse med 

tjenstlig kørsel. Det samme er gældende for udgifter til personerstatninger. 

 Ved kørsel i udlandet (herunder også i Norden) skal der oprettes en korttidsforsikring. 

Forsikringen tegnes af brugeren, i TrygVesta, Tlf. 70 33 38 28. 

 

 

Campus Emdrup, Planlægning 12. september 2014 

 

 


