
Ansøgning om dispensation for daglig rejsetid 
over 3½ time hver vej - hvis du har fået afslag
Du skal udfylde felt 2 - 6.

1.  Udfyldes af administrator/uddannelsessted    
Eventuelt stempel:

0921

2.  Personoplysninger

Telefon

E-mailadresse

 Navn

 Adresse         

  Postnr.                          By

Cpr-nummer

   2  0Modtaget den:               

3.  Dispensation søges for
Jeg har fået afslag og søger dispensation for daglig 
rejsetid over 3½ time hver vej for .........................................

Side 1 af 2

Du skal aflevere ansøgningen på dit uddannelsessted, der udfylder felt 1 og 7 
og sender ansøgningen til styrelsen. 

Adm. kode/inst.kode:        

Uddannelsestype:  

Ja Nej

Uddannelse 
med mødepligt:  

Ungdomskort        Kilometerpenge

Oplys uddannelsesaktivitet for den periode, du søger dispensation (udfyld kun en af nedenstående): 

Jeg har undervisningsaktivitet på mit uddannelsessted fra ...

Jeg er i ulønnet praktik fra ....................................................

Jeg har forlagt undervisning (herunder 
projektorienteret forløb) fra ..................................................

Jeg har forløb på kliniske undervisningssteder fra ...............

     dg.         md.                 år  
   2  0   2  0 til    dg.         md.                år  

     dg.         md.                 år  
   2  0   2  0 til    dg.         md.                år  

     dg.         md.                 år  
   2  0   2  0 til    dg.         md.                år  

     dg.         md.                 år  
   2  0   2  0 til    dg.         md.                år  

Hvis du søger dispensation for en strækning til praktiksted, forlagt undervisning eller til et klinisk undervisningssted (klinikfor-
løb), skal adressen for dette fremgå tydeligt af den vedlagte dokumentation. 



Side 2 af 2

4. Hvorfor søger du dispensation?
Jeg rejser reelt over 3½ time dagligt hver vej, 
idet jeg gennemfører returrejser på over 7 timer dagligt 
flere gange om måneden ........................................................ Sæt X for ja

Hvis ja, oplys hvor mange gange om måneden, 
du gennemfører returrejser ................................................

Antal 

Jeg søger dispensation af anden årsag, 
som jeg uddyber nedenfor ..................................................... Sæt X for ja

Der er mødepligt på min uddannelse ..................................... Ja Nej

Uddyb eventuelt her og oplys, hvis du er forsørger:

5. Dokumentation
Jeg vedlægger dokumentation for min uddannelsesaktivitet og for, at jeg reelt rejser dagligt over 3½ time hver vej.

• Dokumentation for uddannelsesaktivitet: F.eks skema, plan for undervisningsforløb, kursusplaner, praktikaftale 
eller lignende.

• Dokumentationen for rejser: eksempelvis kopi af personlig rejsehjemmel, billetter eller periodekort, log for 
rejser på rejsekort, kopi af udgifter til benzin fra egen konto, log for brobizz for eventuel færgeoverfart eller 
broafgift, dokumentation for at du har bil til rådighed, mv. Det skal fremgå, at det er dig, der har rejst. 

Du kan først søge dispensation, når du faktisk har haft daglig transport. Derfor skal du kunne dokumentere din 
transport for mindst en måned - ved korterevarende uddannelse mindst et par uger. 

Ved korte klinikforløb er det dog ikke nødvendigt at vedlægge dokumentation for faktisk gennemførte rejser. 

Se uddybende beskrivelse på ungdomskort.dk

6. Ansøgers underskrift

Jeg bekræfter under strafansvar, at de oplysninger, jeg har 
givet, er rigtige og erklærer, at jeg har vedlagt dokumenta-
tion for, at jeg reelt rejser dagligt over 3½ time hver vej ......

7. Indstilling - udfyldes af administrator/uddannelsessted

Den studerende rejser reelt dagligt over 3½ time hver vej .... Ja Nej

Den studerende opfylder øvrige betingelser for .................... Ungdomskort

Uddyb gerne her:

Kilometerpenge

https://www.ungdomskort.dk/om-ungdomskort/betingelser/dispensation-for-rejser-over-3-time/

