
Metro Service A/S Formular                  PER-FO-0-023-02 
   

Type 1 og 2 tilladelser – presse, godgørende formål, 
kommercielle og ikke-kommercielle aktiviteter 

Udarb.: JCL                                                             Review: KAR, LTK, NDE, BER, JAR                                                Godkendt: TDI 
  
   Dato: 04.09.2018 

 
Kære Nanna, 
Vi giver jer hermed tilladelse til at færdes i metroen og/eller på metrostationer på den angivne dato og med 
det angivne formål. 
Nedenfor har vi beskrevet de generelle betingelser, der gælder for tilladelsen. Vi beder jer læse 
betingelserne nøje igennem og medbringe denne tilladelse i print.  
God fornøjelse! 
Venlig hilsen 
Susan 
 

Formål Landsindsamling 

Firma Red Barnet 

Antal deltagere  2 pr. station 

Navn(e) Nanna Vinther Ehlers (tel. 35365555) 

Stationer/strækning Hele strækningen 

Dato 01/09-2019 

Tidsrum 10:00-18:00 

Særlige vilkår N/A 

Assistance fra Metro 
Service 

N/A 

Honorar opkrævet N/A 

Dato for udstedelse 18/03-2019 

 
Generelle retningslinjer: 
▪ Din/jeres tilstedeværelse må ikke forstyrre driften eller give anledning til sikkerhedsmæssige risici.  

▪ Der må ikke opstilles udstyr og/eller stativer med mindre, der er givet særlig tilladelse hertil 

▪ Der må ikke ryges på metroens område, herunder i tog og på stationsområdet (både overjordiske og underjordiske 

stationer). Forbuddet gælder også e-cigaretter.   

▪ Der må ikke anvendes udstyr af brændbart materiale 

▪ Du/I må ikke være til gene for Metroens passagerer eller medarbejdere, d.v.s. du/I må ikke placere dig/jer i 

umiddelbar nærhed af tog- eller perrondøre, trapper, rulletrapper eller elevator 

▪ Du/I skal respektere, hvis kunder eller personale ikke ønsker at blive fotograferet 

▪ Fotos af Metroens personale, tog, anlæg og stationer må kun anvendes til det aftalte formål 

▪ Personalets eventuelle anvisninger skal altid følges og forhold kan gøre, at optagelserne kan afbrydes uden varsel 

▪ Nærværende tilladelse gælder samtidig som gyldig rejsehjemmel d.v.s. billet til ophold på perron og/eller i Metroen i 

ovennævnte tidsrum for nævnte antal personer 

▪ Indsamlere skal bære synlig identifikation på tilhørsforhold  

▪ Indsamlere/uddelere skal sikre, at der til enhver tid er rydeligt på metroens område. Metro Service forbeholder sig ret 
til at kræve omkostninger til oprydning dækket efterfølgende 

▪ Presse og enkeltpersoner i øvrigt skal på forlangende kunne fremvise gyldigt ID med billedlegitimation som fx 

pressekort 

 
Bemærk venligst, at enhver skade på Metroens passagerer, anlæg eller inventar, som måtte forekomme i forbindelse 
med ovennævnte aktivitet, sker på rekvirentens ansvar, ligesom manglende overholdelse af ovennævnte betingelser 
vil medføre øjeblikkelig bortvisning. 
 
I øvrigt henvises til Letbanebekendtgørelsen, BEK nr. 73 af 2. februar 2009, Færdsel og Ophold på Jernbaneområde, 
samt til Jernbaneloven nr. 686 af 27. maj 2015. 


