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Luftfartstilsynets krav til pakking av gods for flyfrakt.
Godset må emballeres på en slik måte at det er umulig å tilføre pakken(e) uønskede
objekter uten å bryte en forsegling, rive hull i plast, stikke hull i tape eller annet.
Store kolli som må screenes med ETD (Explosive Trace Detection, også kalt 'sniff') bør
leveres med plomberte inspeksjonshull.
Et A4 ark med en - for avsender unik - utskrift/påskrift eller annet kan klebes/stiftes over
inspeksjonshull. Disse må kunne åpnes/lukkes på en rask og effektiv måte.
Viktig at kolliene også er tette i bunnen. Det skal ikke være mulig å tilføre godset
uønskede objekter.
Vær oppmerksom på løftehull i pappesker, disse må lukkes slik at ytteremballasjen er
hel.
For alt gods som skal underlegges screening er det viktig at det er tett ytteremballasje.
Hvis det ikke er det, vil selve godset anses som ytteremballasje. På f.eks en el-motor
må da motoren åpnes og godset vil bli stoppet for emballering.
På stoppet gods vil det måtte lages inspeksjonshull eller kolliet må åpnes for
inspeksjon/sniffing, og dette vil medføre ekstra kostnader for avsender . I verste fall må
godset emballeres på nytt.

Kolli som ikke går i screeningmaskinen må ha inspeksjonshull på 10x10 cm.
Maks mål for screening: 175x175 cm, vektkapasitet på 3000 kg.

DSV Air & Sea AS i Oslo og Kristiansand er på flyttefot.
Hovedkontoret i Oslo vil fra og med mandag 8. desember bli å finne i Leiraveien 13b i
Lillestrøm.
Telefon- og mailadresser forblir uendret.
Ny postadresse:
Postboks 74
2001 Lillestrøm
Kontoret i Kristiansand vil i løpet av uke 51 være på plass på ny lokasjon i
Setesdalsveien 210.
Ingen endring av telefon- og mailadresser.

Sjekk for øvrig vår nye hjemmeside på www.no.dsv.com
Her vil du kunne finne nyheter fra våre tre divisjoner - Air&Sea, Road og Solutions.

Skulle noe være uklart, eller ønskes ytterligere informasjon, ta kontakt med din faste
kontaktperson hos DSV Air & Sea AS.
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