
V E J L E D N I N G  F O R  D E N  F L Y T T E N D E

BOHAVEFLYTNING I, TIL OG FRA GRØNLAND 

Flytning  i Grønland 
Rekvirerende myndighed udfylder flytterekvisition, med  
angivelse af m

3
 og forsikringssum i.h.t.  gældende 

regler. Rekvisitionen udleveres til den flyttende. Den 
flyttende udfylder og underskriver rekvisitionens 
nederste del. Rekvisitionen afleveres til flyttefirmaet i 
fraflytningsbyen. 

Tidspunkt for fraflytning aftales i god tid mellem den 
flyttende og flyttefirmaet. 

Inden flyttefirmaet møder op, skal den flyttende sørge 
for at: 
1. Alt affald er fjernet. 
2. Lamper,  fastskruede reoler, spejle, rullegardiner, 

persienner, gardinstænger m.v. er demonteret. 
3. Køleskabe og frysere er tømt for indhold og 

rengjorte. 
4. Vaske- og opvaskemaskiner samt tørretumblere er 

tømt for vand og indhold. Transportbeslag til 
vaskemaskine skal være lagt frem. Såfremt disse 
ikke monteres, kan eventuelle transportskader ikke 
forventes erstattet.  

5. EDB udstyr er demonteret og at originalemballage 
til EDB, TV, radio- og videoanlæg er sat frem, hvis 
disse haves. 

6. Den flyttende skal sikre sig at der er ryddet sne til 
indgangen, samt at alt gods er tilgængeligt. 
Pladsen hvor containeren skal stilles skal ligeledes 
være ryddet. 

 

Endvidere skal den flyttende sørge for, at tøj m.v., som 
ikke ønskes nedpakket, skal være sorteret og stillet 
separat. Den flyttende skal ikke påregne at kunne bo i 
lejligheden mens nedpakningen pågår.  

Flyttefirmaet leverer flyttekasser, emballeringsmateriale 
og containere. 

På det aftalte tidspunkt nedpakker flyttefirmaet alt 
indbo forsvarligt, hvorefter indboet pakkes i container. 
Vær opmærksom på, at visse genstande ikke er 
omfattet af fri bohaveflytning, såsom knallerter, 
motorkøretøjer af enhver art herunder også 
snescootere, luftfartøjer, både, kajakker, 
påhængsmotorer, hundeslæder, samt køle- og 
frysegods. Disse ting kan for den flyttendes regning og 
efter aftale med flyttefirmaet pakkes og sendes på 
særskilt fragtbrev, som er bohaveflytningen  
uvedkommende. 

Bemærk, at potteplanter er omfattet af almindeligt 
bohave, men at transporten sker helt på den flyttendes 
eget ansvar. Ønskes potteplanter sendt særskilt som 
f.eks. kølegods, skal de sendes på særskilt fragtbrev 
og for den flyttendes egen regning, som er 
bohaveflytningen uvedkommende. 

Flyttefirmaet udfærdiger en pakkeliste, som 
medsendes de øvrige papirer. Den flyttende får kopi af 
pakkeliste og booking tilsendt.  

 

 
Flyttefirmaet indleverer godset til forsendelse. 

Når flyttegodset ankommer til bestemmelsesstedet, 
overtager det lokale flyttefirma, som har aftale med 
Royal Arctic Line, om den videre transport til 
udpakningsstedet. 

Tidspunktet for udpakning aftales med den flyttende 
og flyttefirmaet i tilflytningsbyen. Flyttefirmaet bærer 
godset ind og fordeler det efter den flyttendes 
anvisning.  Flyttekasser skal tømmes af den flyttende, 
hvorefter kasser, emballage og containere fjernes. 
Der gøres opmærksom på, at der pålægges lager-
/containerleje efter 5 dage  
 
 

Flytning fra Grønland til Danmark 
Ved indlevering af godset til forsendelse afleveres de 
bilag, som skal anvendes ved toldbehandlingen af 
flyttegodset, når det ankommer til Danmark. Se 
afsnittet: Told-behandling af flyttegods fra Grønland. 
Når flyttegodset ankommer til Grønlandshavnen i 
Aalborg, foranlediger Royal Arctic Linieagentur A/S 
godset toldbehandlet, hvorefter flyttefirmaet overtager 
det til transport til bestemmelsesstedet efter aftale 
med den flyttende.  Flyttefirmaet bærer godset ind og 
fordeler det efter den flyttendes anvisning.   
Flyttekasser skal tømmes af den flyttende, hvorefter 
kasser, emballage og containere fjernes. Der gøres 
opmærksom på, at der pålægges lager-/containerleje 
efter 5 dage  

 

Transportskader  
Konstateres der skader, som er sket under 
transporten eller  ind-/udpakningen, anmeldes dette til 
Royal Arctic Line A/S, som foranlediger 
skadesrapport udarbejdet. Skadesrapporten udfyldes 
af den flyttende som medsender kopi af bookingen 
samt pakkelisten til Royal Arctic Lines’ 
assuranceafdeling. Der gøres opmærksom på at 
skadet gods skal besigtiges og må derfor ikke 
bortskaffes før besigtigelse  af  assurandøren har 
fundet sted. 
 
 

Toldbehandling af flyttegods fra Grønland 
Efter toldloven kan flyttegods ikke udleveres eller 
videresendes fra Royal Arctic Line A/S i Aalborg, før 
told- og afgiftsbehandling og betaling af eventuelle 
afgifter, herunder moms, har fundet sted. 
 
Når flyttegodset er ankommet til RAL i Aalborg, bliver 
modtageren skriftligt underrettet om eventuelle 
manglende bilag til toldbehandlingen, som ikke er 
fremsendt til RAL i Aalborg. 

Ved toldbehandling skelnes mellem ophold uden for 
Danmark over eller under 1 år. 

 



Ophold uden for Danmark over 1 år 
Efter ophold uden for Danmark i over 1 år kan 
flyttegods frit indføres uden afgift, told eller moms, dog 
forudsat at eventuelle indkøbte værdigenstande har 
været brugt af ejeren i mindst 6 måneder. 
Følgende bilag, som skal være originalbilag, er da 
nødvendige ved toldbehandlingen: (alle bilag samt 
angivelse af fragtbrevsnumre skal fremsendes til Royal 
Arctic Linieagentur A/S, Postboks 8100, Aalborg  Ø) 

Tolderklæring 
Erklæring "Indførsel af flyttegods fra Grønland", 
toldformular G55, udleveres af det lokale flyttefirma 
eller Royal Arctic Line’s havnekontor. 
Kvittering for anmeldt flytning til folkeregisteret i 
tilflytningskommunen i Danmark, rekvireres fra 
tilflytnings-kommunen inden afrejse fra Grønland og 
vedlægges, hvis denne ikke er vedlagt, anføres 
tilflytningskommunens navn og telefonnummer på 
formular G55 i rubrikken "Dansk postadresse". 
Toldvæsenet vil da søge tilmeldingen bekræftet. Det er 
en absolut betingelse for toldfri indførsel, at modtager 
er tilmeldt en dansk kommune. 

 

Dokumentation for grønlandsopholdets varighed 
Dokumentation for mindst 1 års ophold i Grønland, 
som f.eks. kan være bopælsattest fra folkeregisteret i 
fraflytningskommunen eller erklæring fra arbejdsgiver. 
 

Skydevåben 
En indførselstilladelse, kræves hvis der er skydevåben 
i flyttegodset, denne udstedes af politimesteren i 
tilflytningsadressens politikreds. 
Våben pakkes forrest i containeren, således, at 
toldvæsenet har let adgang til dem, da våben skal 
nummerkontrolleres. Patroner sendes separat som 
“farligt gods”  og betales af den flyttende selv. 

 

Ud- og indførselstilladelse af truede dyr og planter 
omfattet af Washingtonkonventionen skal normalt ikke 
søges, hvis flyttegodsets eventuelle indehold af 
udryddelsestruede arter eller dele heraf er en del 
bohavet eller personlige effekter. 
Er der derimod tale om gaver el.lign., skal tilladelse 
indhentes. 
 
Man kan få oplysning om, hvilke dyre- og plantearter 
det drejer sig om, ved henvendelse til Grønlands 
Hjemmestyre eller Skov- og Naturstyrelsen i Danmark. 
Specielt for grønlandske dyr drejer det sig  om: Isbjørn, 
hvalros, alle arter af hvaler eller dele deraf, f. eks. 
tupilak, skind, kranier eller smykker. 
 

Det er forbudt at udføre sneugle, havørn, vandrefalk og 

andre rovfugle eller dele heraf fra Grønland. 

Udførelsestilladelse indhentes fra: Grønlands 

Hjemmestyre Direktoratet. for Miljø & Natur, Postbox 

1614,3900 Nuuk telefon (00 299) 34 50 00 telefax 

(00 299) 32 52 86 

Indførelsestilladelse indhentes fra: Skov- og 

Naturstyrelsen Haraldsgade 5,32100 København Ø 

telefon 

 (009 45) 39 47 20 00 telefax (009 45) 39 27 98 99 

Begge ansøgningsformularer med vejledninger i 

udfyldelse kan rekvireres hos Grønlands 

Hjemmestyre, ovenanførte adresse eller hos 

flyttefirmaet. 

Først når det grå og blå eksemplar af 

indførselstilladelsen er modtaget, må godset sendes 

fra Grønland. Bilagene hæftes på fragtbrevet. 

NB! Det er vigtigt at undersøge hvilke regler, som 

er gældende på det aktuelle tidspunkt, da reglerne 

løbende kan ændres. Disse kan indhentes hos 

flyttefirmaet eller  Royal Arctic Line’s  havnekontor. 

 

Plomber 

Det indpakkende flyttefirma skal aflåse containerne 

med nummererede plomber. Plombernes numre skal 

fremgå af papirerne, som sendes til Royal Arctic Line 

i Aalborg. 

 

Toldbehandling 

Først når alle nødvendige bilag er modtaget af Royal 

Arctic Line i Aalborg, kan flyttegodset toldbehandles. 

Bilag, som er fremskaffet inden godset indleveres på 

det lokale godskontor, fremsendes til RAL i Aalborg. 

Eventuelle bilag, som ikke er til stede ved 

godsindleveringen, sendes hurtigst muligt til: 

Royal Arctic Linieagentur A/S, Postbox 8100 9220 

Aalborg Øst (telf. 009 45 99 30 32 34,  

fax 009 45 99 30 30  68) da godset kun kan henstå 

gratis i 5 dage efter udlosningen. 

 

Pakhusleje 

Hvis godset henstår i mere end 5 dage efter 

udlosningen, vil der blive beregnet pakhusleje og 

containerlejegebyr pr. ekstra dag i henhold til Royal 

Arctic Lines fragtregulativ. 

 

Ophold uden for Danmark under 1 år. 

Ved ophold uden for Danmark under 1 år, kan brugt 

bohave, som er medbragt til Grønland, frit indføres 

uden told, afgift og moms. Der skal da udfyldes en 

returerklæring, toldformular G59, som udleveres af 

det indpakkende flyttefirma eller det lokale 

havnekontor. 

Derimod kan en række værdigenstande såsom ægte 

tæpper, stereoanlæg, TV m.v., som er indkøbt under 

opholdet i Grønland, ikke indføres uden betaling af 

told, afgift og moms. 

En specificeret opgørelse over disse effekter med 

værdiangivelse, bilagt kvitteringer, skal påhæftes 

fragtbrevet til brug ved fortoldningen. 

Royal Arctic Line A/S indsender på dette grundlag en 

fortoldningsbegæring til Aalborg Distriktstoldkammer. 
 

 


