Kategori
Ammunition/Vapen

Gasflaskor

Krav för transport av farligt gods, inklusive maximal
kvantitet

Vapen
Alla skjutvapen måste åtföljas av ett giltigt EU-vapenpass och/eller skjutvapenlicens
eller liknande.
Ovanstående ska finnas tillgängligt för kontroll av antingen bokningspersonalen,
hamnens säkerhetspersonal eller fartygets besättning.
Personer som transporterar skjutvapen bör vara observanta på att det finns krav på
säker förvaring av vapen och ammunition.
Ammunition
Maximalt 1000 patroner av UN 0012 och UN 0014 i klass 1.4S per fordon – som bör
transporteras i originaltillverkarens förpackning – är tillåtna utan uppvisande av
handlingar.
Kvantiteter som överstiger detta måste deklareras och transporteras i enlighet med
IMDG-kodens fullständiga bestämmelser.
Vapen och ammunition ska i övrigt hanteras i enlighet med gällande dansk
vapenlagstiftning.
Propan/Butan/Helium (max 3 cylindrar, vars totala vikt inte får överstiga 47 kg).
Flaskorna får inte vara monterade och ska vara ordentligt fastgjorda.
Utrensade cylindrar kräver uppvisande av certifikat.

Hybridbilar och
liknande

Endast modeller som har en godkänd tillverkning enligt en standardiserad
specifikation, eller där dokumentation har lämnats in om att eventuella ändringar
har utförts av en kompetent och certifierad mekaniker.

Dykarutrustning

Maximalt 6 cylindrar per fordon av storlek F eller mindre får medföras (observera att
storlek F har en vattenkapacitet på 9,4 liter, med de ungefärliga måtten 930 x 140
mm eller upp till 60 liter total vattenkapacitet) som innehåller antingen UN 1002
LUFT, KOMPRIMERAD, UN 1072 OXYGEN, UN 3156 KOMPRIMERAD GAS,
OXIDERANDE N.O.S (Syre, Kväve).
Cylindrar ska deklareras till fartygets befäl och till personal på landsidan innan
lastning.
Inget annat farligt gods (t.ex. klass 2.1 Brandfarliga gaser, klass 3 Brandfarliga
vätskor) får transporteras i samma fordon som dykgaserna.
Brandfarlig färg och färgrelaterat material (max 10 l sammanlagt).
Engångsgasbehållare (max. 1 l) för gasolbrännare eller liknande.

Hushållsartiklar

Brandsläckare

Små brandsläckare upp till en totalvikt av maximalt 5 kg per fordon/husvagn/släp får
medföras.

Fyrverkeri

Det är inte tillåtet att medföra fyrverkerier i privata fordon

Foder till djur

Får medföras. Liten hästtrailer med djur. 3 balar i standardstorlek. Balarna ska vara
övertäckta om de är utanför fordonet. Stor hästtrailer. Ytterligare balar får medföras
inuti fordonet, upp till max 3 balar per djur.

Föremål som
transporteras i
personligt bagage

Får medföras. Personliga vård- eller hygienprodukter t.ex. hårspray, toalettartiklar.
Litiumbatterier som sätts in i vanlig elektronisk utrustning, såsom kameror, datorer
och leksaker, får också medföras.

Självuppblåsande
flytvästar/pyroteknik

Får medföras. Giltiga nödraketer och flytvästar. Maximalt per fordon: 6 x flytvästar,
6 x handhållna signalbloss, 4 x fallskärmsbloss och 2 st. röksignaler för användning i
fritidsbåtar.

Medicinsk syrgas

Bensin/Diesel

Privata fordon som används för att transportera sjuka eller funktionshindrade
personer får ha upp till 6 cylindrar, storlek F eller mindre cylindrar (dvs. upp till 60 l
total vattenkapacitet) som innehåller UN 1072 OXYGEN, KOMPRIMERAD.
Patienten ska uppvisa skrivelse från läkare som fastslår att patienten är i behov av
medicinsk syrgas.
Förutom ovanstående villkor måste fartyget informeras vid bokning, och användning
av syrgas ombord på fartyget är endast tillåten i rökfria områden som anges av
fartygets befäl.
Får medföras. I en lämplig och säker behållare (maximal mängd 25 l per fordon).
Behållaren måste vara ordentligt fastgjord.
Om mängden överstiger 5 l per fordon måste detta deklareras till fartygets befäl.

