Nye sikkerhedsregler for luftfragt – er Deres virksomhed
forberedt?
Trafikstyrelsen har udsendt en ny version af det Nationale Sikkerhedsprogram for Civil Luftfart
(NASP; National Aviation Security Programme).
I den forbindelse råder vi vore kunder til at sætte sig grundigt ind i disse regler, idet det kommer
til at påvirke alt gods, der sendes som luftfragt i fremtiden.

Den underskrevne sikkerhedserklæring (Security Statement) udfases
Hovedparten af danske eksportører har i dag en underskreven sikkerhedserklæring ved deres
transportør, der erklærer, at virksomheden er Kendt Kunde /Known Consignor og dermed kan
sende godset som luftfragt uden forudgående screening i lufthavnen.
Denne sikkerhedserklæring udfases således, at den helt udgår indenfor det næste års tid.

Nye regler træder i kraft 29. april 2013
Pr. 29. april 2013 udgår sikkerhedserklæringerne helt, og det er ikke længere muligt at være
registreret som Kendt Kunde direkte ved transportøren.
Enhver eksportør, der ønsker at transportere deres gods uden forudgående screening i lufthavnen,
skal dermed registreres i EU Databasen for Kendte Kunder.
Er eksportøren ikke registreret som Kendt Kunde i denne database, skal alt luftfragt gods fra den
pågældende virksomhed screenes i lufthavnen, hvilket påfører eksportøren
screeningsomkostninger.

Forberedelser til Deres virksomhed – kom godt i gang!
EU Databasen håndteres af Trafikstyrelsen, og det er derfor også Trafikstyrelsen, der skal rettes
henvendelse til for at blive sikkerhedsgodkendt.
Der forventes et stort pres på screeningen i lufthavnene, hvis eksportørerne ikke får registreret sig
som Kendte Kunder inden 29. april 2013 - dette kan medføre mistede flyafgange og forsinkelser.
Derfor tilrådes det, at alle relevante eksportører ansøger om registrering omgående.
Behandlingstiden og omkostningen i forbindelse med registreringen afhænger af omfanget af
eksportørens virksomhed.

Yderligere information
Trafikstyrelsens hjemmeside:

Klik her

Direkte til ansøgning om sikkerhedsgodkendelse (PDF fil):

Klik her

Den Europæiske Unions Tidende (vi henviser til kapitel 6 om Fragt og Post, PDF fil): Klik her
Information fra Cargo Center Billund om den første registrerede kunde i DK:

Klik her

De er naturligvis altid velkommen til at kontakte Deres lokale kontaktperson ved Airlog Group, der
står klar til at svare på spørgsmål!
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