
Køretøjspakkeattest
Denne KØRETØJSPAKKEATTEST skal udfyldes og afleveres ved ombordkørsel.
(Placeres i trailerens "postkasse" ved transport med løs trailer)

Når farligt gods lastes i en container eller på et køretøj, skal de personer, som er ansvarlige 
for containerens eller køretøjets lastning, udfylde denne KØRETØJSPAKKEATTEST, der angiver 
containerens / køretøjets identifikationsnummer eller – numre og bekræfte, at lastningen er 
sket i henhold til nedenstående betingelser. (Jf. 5.4.1.4.1 i IMDG-koden).

Markér nedenstående med       når betingelserne er opfyldt.

Containeren / Køretøjet var ren(t), tør(t) og tilsyneladende egnet til at modtage godset. Kolli, der skal holdes adskilt 

ifølge de gældende bestemmelser om adskillelse, er ikke sammenpakket på containeren / i køretøjet (medmindre 

andet er godkendt af den relevante kompetente myndighed i overensstemmelse med 7.2.2.3 (i IMDG-koden)).

Alle kolli er kontrolleret udvendig for skader, og kun intakte kolli er pålæsset.

Tromler er stuvet i opretstående stilling, medmindre andet er godkendt af den kompetente myndighed, og alt gods 

er korrekt lastet og om nødvendig forsvarligt fastgjort med henblik på den eller de transportmåde(r) der påtænkes 

anvendt under transporten.

Gods lastet i bulk er jævnt fordelt i containeren / køretøjet.

Hvis forsendelserne omfatter gods i klasse 1, bortset fra underklasse 1.4, at containeren / køretøjet er strukturelt 

brugbar.

Containeren/køretøjet og de indeholdte kolli er korrekt mærket og forsynet med faresedler. Når fast carbondioxid 

(tøris) anvendes til køling, er containeren/køretøjet på et synligt sted på ydersiden, f.eks. i nærheden af døren, 

mærket med teksten: ”DANGEROUS CO² GAS (DRY ICE INSIDE VENTILATE THOROUGHLY BEFORE ENTERING”.

Et transportdokument for farligt gods i henhold til 5.4.1 (i IMDG-koden) er modtaget for hver forsendelse af farligt 

gods, der er lastet i containeren/på køretøjet.

Sted: Dato:

Ovenstående er betingelser er opfyldt ved lastning af container/ køretøj :

(registreringsnummer): 

Underskrift , Firma
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