
Billund, den 14. januar 2021  

Security screening af gods med særlige krav. 

Security screening er, i henhold til TBST ’s krav, ofte andet og mere end blot en x-ray scanning. 

Vi oplever i den forbindelse, at afskibere har specielle krav til behandling af deres gods og 

emballage, når vi skal foretage en fysisk security screening. 

Vi ønsker naturligvis, at opfylde både TBST ’s krav og kundens ønsker om speciel behandling. 

Hvis vi skal åbne en emballage på en speciel måde og genemballere med bånd eller lignende, tager 

det længere tid og flere ressourcer. 

Det kræver, at vi modtager godset 12 timer før departure og en skriftlig information (gerne med 

billeder) til opgaven. 

Outsourcing står for opgaven, og bookingen skal foretages til Outsourcing.  Action noten skal 

udfyldes, som en sædvanlig booking. Outsourcing kan oplyse omkostningen på opgaven. 

 

Har du spørgsmål kontakt venligst: 

Jens Skriver 

security ansvarlig  

e-mail: jsr@bll.dk    

tlf.: 2715 7651 

 

Kenneth Pedersen, 

afdelingschef outsourcing     

e-mail:  KPE@bll.dk      

tlf.: 7650 5174 

 

 

”Medlem af Danske Speditører og Nordisk Speditørforbund. 

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 

2015). Bestemmelserne begrænser speditørens ansvar som kontraktspart i henhold til § 3 B for 

bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til 

fragtbeløbet, og for alle andre tab til SDR 100.000 for hver opgave (§ 21). Speditørens ansvar som 

formidler i henhold til § 3 C er begrænset til SDR 50.000 for hver opgave og totalt for én og samme 

hændelse til SDR 500.000 (§ 24). Ved oplagring er det samlede ansvar for skade ved en og samme 

hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 25). Særlig opmærksomhed henledes på netværksklausulen 

(§ 2), at krav mod speditøren forældes efter et år (§ 28), og at pante- og tilbageholdsretten (§ 14) 

omfatter såvel aktuelle som tidligere krav.” 
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