Regler for privat

Forsendelse af frysegods
Læs denne vejledning før du sender private frysepakker til familie og venner i Danmark,
så du undgår forsinkelse og ekstra omkostninger.
Alle frysepakker, der sendes med Royal Arctic Line til Danmark,
er underlagt told- og veterinærreglerne i Danmark og EU.

Følgende må dog gerne eksporteres til Danmark:

Som afsender er det dig, der har ansvaret for at forsendelserne
opfylder reglerne.

• Hvidhval

Hvis enten Veterinæren og/eller Told & Skat i Aalborg eller
andre myndigheder konstaterer, at en privat frysepakke ikke
overholder bestemmelserne, bliver pakken tilbageholdt.
I værste fald kan pakken blive returneret eller destrueret for
afsenders regning.
Under alle omstændigheder betyder det forsinket udlevering og
ekstra omkostninger, som afsender eller modtager risikerer at
betale.
Veterinærregler
De detaljerede toldbestemmelser findes i ”Bekendtgørelse om
veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer”
www.retsinformation.dk
Kapitel 9 ”privates indførsel” Ved indlevering skal indholdet
oplyses. Der skal anføres vægt for hver art i fragtbrevet.
Max 5 kg per modtager
Der kan sendes op til 5 kg kød eller fisk per modtager
i Danmark.
Bemærk, at følgende kød ikke må eksporteres:
• Narhval
• Finhval
• Pukkelhval
• Kaskelothval
• Grønlandshval
• Grindehval
• Marsvin
• Hvalros
• Isbjørn

• Vågehval/sildepisker fra vestgrønland
Forsendelser til mere end én person
Vil du sende varer til flere modtagere i én samlet forsendelse,
der vejer over 5 kg, skal du pakke varerne til hver enkelt
modtager i en individuel pakke, der overholder vægtgrænser
og øvrige regler, og mærke den tydeligt med modtagerens
navn og adresse.
Køb transportkasse hos os
Som en service kan du på Royal Arctic Havneservicekontorer
købe en transportkasse, der passer i størrelsen til de fleste
fryseforsendelser på 5 kg.
Toldregler
Hvis værdien af en individuel 5 kilos pakke overskrider €45,
skal der tillægges moms. Denne momsopkræves hos
modtageren. Hvis værdien af en individuel pakke overskrider
€500, tillægges der både Told og moms.
Dette beløb opkræves også af modtager.
Værdien opgøres efter faste beløbsstørrelser, der fastsættes
af det danske toldvæsen.
Oplysning om gældende beløbsstørrelser fås hos Told & Skat i
Danmark.
Forsendelse
Fragten for private frysepakker skal altid betales af afsenderen
ved indlevering hvad enten pakken skal sendes til Danmark
eller internt i Grønland.
Til modtagere uden for Aalborg og Nordjylland (postnumre
under 9000) leverer Royal Arctic Line forsendelsen til det
frysehus, der ligger nærmest modtagers adresse.
Herefter får modtageren et brev om, hvor forsendelsen kan
afhentes. Denne transport betales også af afsenderen ved
indlevering.
– Spørg dit lokale havnekontor, hvis du er i tvivl

