
Kategori Krav til transport af Farligt gods, herunder max mængde  
 Ammunition / Våben  Våben  

Alle skydevåben skal være ledsaget af et gyldigt EU-våbenpas og/eller 
våbentilladelse eller lignende.  
Ovenstående skal være tilgængelig for inspektion af enten bookingpersonalet, 
havnens sikkerhedspersonale eller skibets besætning.  
Personer, der transporterer skydevåben, bør være opmærksomme på krav til at 
sikre sikker opbevaring af våben og ammunition.  
Ammunition  
Maksimum på 1000 patroner af UN 0012 og UN 0014 i klasse 1.4S pr. køretøj, som 
bør transporteres i den originale producents emballage, er tilladt uden 
dokumentation.  
Mængder, der overstiger dette, skal deklareres og transporteres i 
overensstemmelse med de fulde bestemmelser i IMDG-koden.  
 
Våben og Ammunition skal i øvrigt håndteres jfr. Gældende Dansk Våbenlovgivning. 

Gas flasker  Propan / Butan / Helium (maksimalt 3 cylindre, hvis samlede vægt ikke må overstige 
47 kg) Flaskerne må ikke være tilsluttet, og skal være forsvarligt surret. 
Udrensede cylindre kræver, at der fremvises certifikater.  

Hybridbiler og 
lignende  

Kun anerkendte fremstillede modeller med standardspecifikation, eller hvor der er 
forelagt dokumentation for, at eventuelle ændringer er blevet udført af en 
kompetent certificeret mekaniker.  

Dykkerudstyr  Der må maksimalt medbringes 6 cylindre pr. køretøj af størrelse 'F' eller mindre 
(Bemærk størrelse F har en vandkapacitet på 9,4 liter, med omtrentlige dimensioner 
930 mm x 140 mm eller op til 60 L samlet vandkapacitet), der indeholder enten  
UN1002 LUFT, KOMPRESSET, UN1072 OXYGEN, UN3156 KOMPRESSET GAS  
OXIDERENDE N.O.S (Oxygen, Nitrogen).  
Cylindre skal deklareres til skibets officer og landsidepersonale inden lastning.  
Intet andet farligt gods (f.eks. Klasse 2.1 brandfarlige gasser, Klasse 3 brandfarlige 
væsker) må transporteres i samme køretøj som dykkergasserne.  

Husholdningsartikler  Brandfarlig maling og malingsrelateret materiale  
(maks. 10L kombineret). Engangsgasbeholder (Maks. 1L) til gasbrænder eller 
lignende.  

Brandslukkere  Der må medbringes, små brandslukkere op til en maksimal totalvægt på 5 kg pr. 
køretøj / campingvogn / trailer.  

Fyrværkeri  Private køretøjer må ikke medtage fyrværkeri  

Foder for dyr  Der må medbringes. Lille "heste" trailer med dyr. 3 baller standardstørrelse. Baller 
skal dækkes, hvis de er uden for køretøjet. Stor "heste" trailer. Yderligere baller kan 
transporteres inde i køretøjet, op til maksimalt 3 baller pr. dyr.  

Genstande 
transporteret i 
personlig bagage  

Der må medbringes. Personlige pleje- eller hygiejneprodukter f.eks. hårspray, 
toiletartikler. Litium-batterier isat almindelig elektronisk udstyr, f.eks. camera, 
computere og legetøj, må også medbringes.  

Selvoppustelige 
redningsveste / 
pyroteknik  

Der må medbringes. Gyldigt nødblus og redningsveste. Maksimalt pr. køretøj på 6 x 
redningsveste, 6 x håndholdte signalblus, 4 x faldskærmsblus og 2 røgsignaler til 
brug i fritidsfartøjer.  

  



Medicinsk ilt  Private køretøjer, der bruges til at transportere syge eller handicappede personer, 
kan have op til 6 cylindre, størrelse 'F' eller mindre cylindre (dvs. op til 60 L samlet 
vandkapacitet) indeholdende  
UN 1072 OXYGEN, KOMPRIMERET.  
Patienten skal forevise et brev fra en læge, der angiver, at de har brug for medicinsk 
ilt.  
Ud over ovenstående betingelser skal skibet informeres ved reservation og brug af 
ilt om bord på skibet er kun tilladt i ikke-ryger områder udpeget af skibsføreren.  

Benzin / Diesel  Der må medbringes. I en egnet og sikker beholder (maksimal mængde 25 L pr. 
køretøj). Beholderen skal være forsvarligt surret. 
Hvis mængden overstiger 5 L pr. køretøj, så skal det deklareres til skibets officer.  

 
 
 


