FIIN:

HUSK: Det er dit ansvar!

http://team.msp.forsvaret.fiin.dk/sites/fmt/fdd/forsyningsafd
eling/feltpost/SitePages/Startside.aspx

FELTPOST

Internet:
https://forsvaret.dk/da/kontakt/post-til-udsendte/

Tabtgået post/erstatning.
Tabtgået eller bortkommet post erstattes jf. de
af Post Nord gældende regler, så længe posten
er i Post Nords ansvarsrute.
Tabtgået post erstattes af forsvaret i det omfang
forsvaret eller nogen i forsvaret har begået fejl
eller udvist forsømmelighed. Forsvarets
erstatningsansvar omfatter kun de private
genstande, som normalt kan forventes medbragt
på en arbejdsplads, herunder udsendt i INTOPS.
Erstatningsansvaret omfatter ikke penge og
særligt kostbare genstande.
Der ydes ikke erstatning for fremsendte pakker
med ulovligt indhold, herunder genstande der er
i strid med toldreglerne.
Der kan erstattes op til et beløb på 1000.- DKK.
Beløbet er fastsat under hensynstagen til
formålet med Feltposten.
Erstatningskrav sendes til:
FMI-KTP-SC-FELTPOST@MIL.DK

På vores FIIN og internetside vil der altid ligge den
senest opdaterede udgave af denne folder.
Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til:
Post assistenter på:
+45 2555 2137
+45 4172 4794

Eller skriv til vores kontaktpostkasse:
FMI-KTP-SC-FELTPOST@MIL.DK
Version 1.12

Information omkring feltpost
for udsendt personel

Bilag til afsnit 5, FKOBST O.096-3 2021-04

Pakker må IKKE have følgende indhold

”Feltposttjenesten har til formål at opretholde



postbetjeningen af det personel, der på grund af
tjenesten ved det militære forsvar er afskåret fra
normal civil postbetjening.”



Pakken må ikke have indhold der ved brud
kan volde skade på andre forsendelser.
Eksempelvis glas, plastik, ect. Beholdere
med mere eller mindre flydende indhold.
Intet Farligt gods/Farligt indhold.
Se post DK hjemmeside for opdaterede
regler.
http://www.postnord.dk/sende/stor-tungog-omfangsrig/farligt-indhold












væske, glas eller alkohol.
trykflasker/sprayflasker.
våben, softguns eller våbendele.
stjernekastere, krudt o. l.
lightere, tændstikker, tobak.
værdipapir.
Iet fordærvelige varer herunder madvarer.
forfalskninger eller kopi varer.
Militær udrustning.
lithium batterier.

Reglerne omkring feltpost er meget enkle. Der er
dog nogle retningsliner der skal følges. Det foregår,
som hovedregel, på samme måde som ved post
sendt via Post Nord.



Tydelig markering af modtager og afsender.
Pakken/brevet sendes til:

MA. nr. /GRAD/NAVN

”Mission/Enhed”
FELTPOST ”XXX”
Herningvej 65
7470 Karup





Pakken må max veje 5 kg.
Pakkens max længe 120 cm.
Pakkens max omkreds 300 cm.
Pakken skal være emballeret således at pakken
forhindres, i at volde skade på andre forsendelser.
Der er 2 muligheder for at få afsendt sin feltpost til
missionerne.
1. Pakken sendes via Post Nord eller andre private
transportører.
2. Pakken afleveres personligt til feltposten.
Åbningstider:
Mandag – Torsdag kl. 08.00 – 14.00
Fredag kl. 08.00 – 12.00
Lørdag, Søn- og Helligedage Lukket.

Ved lithium batterier - Se nærmere:
https://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Doc
uments/lithium-battery-update.pdf
Al post bliver før flytransport sikkerhedsscannet.
Bliver der ved sikkerhedsscanning konstateret
ulovligt indhold, vil pakken for egen regning
blive returneret til afsender, eller behandlet
efter afsenderes indhentet anvisninger.
Der er visse kulturelle hensyn der bør udvises.

Det er ikke hensigtsmæssigt at sende
militærudrustning købt på internettet, eller
sende billeder og film materiale der kan virke
anstødende på andre kulturer.
Toldregler
Følgende regler gælder hvis du har varer
med hjem fra et ikke EU land/ 3. land:
 Kommer du hjem med fly eller skib fra et
land uden for EU, må du have vare med hjem
for 3.250 kr., uden at du skal betale told og
afgifter.
Se SKAT hjemmeside for opdaterede regler.
www.skat.dk/internethandel

Ved internet handel
Betaling for varen er forsvaret
uvedkommende.

 Forsikringsforhold påhviler den
enkelte modtager.
Returpost
Her gælder samme regler som ved
afsendelse fra DK, dog må der ikke sendes
toldpligtige vare.
 Alt retur pakkepost bliver sendt til
Danmarks internationale postcenter for at
blive told-behandlet.
 Ved Danmarks internationale postcenter
er der 21 arbejdsdages behandlingstid, hvis
alt er i orden.
 Efter told behandling vil posten blive
sendt til slutmodtageren via Post Nord.

