REJSE-ANKENÆVNET
INFORMATION OM
NYE REGLER FOR HÅNDBAGAGE PR. 6. NOVEMBER 2006.
Med virkning fra den 6. november 2006 har EU indført nye regler, der begrænser mængden af væske, som flypassagerer må medbringe i håndbagagen gennem sikkerhedskontrollen.
Terrorrisikoen er desværre blevet en af de almene risici ved flyvning, og de indførte nye regler for
væsker, der må medbringes i flyhåndbagagen, må ses på denne baggrund.
Ankenævnet skal derfor opfordre rejsende til at holde sig løbende orienteret om sikkerhedsforhold
ved flyvning og fx hos flyselskab/bureau, hvor rejsen eller flybilletten er købt, eller hos Statens
Lufthavnsvæsen (www.slv.dk ), Københavns Lufthavne (www.cph.dk) indhente aktuelle nærmere
oplysninger om, hvad der af sikkerhedsmæssige hensyn må medbringes som bagage i forbindelse
med flyrejser – herved opnås også en så smidig afvikling af sikkerhedskontrollen som muligt.
Ankenævnet skal henvise til ovennævnte steder/links for at få kendskab til de eksakte regler, der
kortfattet kan opsummeres således:
Hvad må medbringes i håndbagagen?
Det er kun tilladt at medbringe væske og væskelignende substanser fx tandpasta, parfume, gelé og
spray i ”mini-beholdere” (flasker, dåser, tuber) , der hver maksimalt rummer 100 milliliter (svarende til én deciliter).
Der må gerne medbringes mere end en ”mini-beholder” i håndbagagen, men så skal disse ”minibeholdere” pakkes ned i en gennemsigtig, genlukkelig plastpose, der maksimalt rummer 1 liter.
Posen skal være genlukkelig, og der må medbringes maksimalt én plasticpose pr. rejsende.
Det bemærkes, at det ikke er nødvendigt at anvende gennemsigtige plastikposer og 100 ml. beholdere, hvis væskerne placeres i den bagage, der skal indtjekkes (kufferten) og altså ikke medbringes
som håndbagage.

Hvad omfatter væsker og væskelignende substanser?
x
x
x
x
x
x

Drikkevarer som for eksempel vand, juice og saft, suppe og sirup
Parfume, barbersprit, eau de cologne og lignende
Delvist flydende stoffer som for eksempel hårshampoo og tandpasta
Olier og cremer, for eksempel håndlotion eller solcreme
Indholdet i beholdere under tryk, for eksempel deodorant, barberskum og lignende
Blandinger af faste og flydende stoffer

Beholdere kan være flasker, dåser, tuber m.v.
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Væsker og væskeformige stoffer, der gerne må medbringes i håndbagagen i større mængder
end 100 milliliter:
x
x

Babymad, medicin, væske, der indgår i diæt og lignende. Man bør dog være forberedt på, at
sikkerhedspersonalet kan forlange bevis for væskens ægthed.
Varer der købes i lufthavnene efter sikkerhedskontrollen. Varerne skal dog opbevares i en
forseglet pose, der ikke må åbnes før slutdestinationen.

Yderligere, nøjere oplysninger om bagageregler, herunder for flyafgange fra ikke-EU-lande, samt i
forbindelse med eventuelle mellemlandinger kan – som ovenfor anført - indhentes ved henvendelse
til det pågældende bureau eller flyselskab, hvor rejsen eller flybilletten er købt, eller på hjemmesiderne www.cph.dk, www.slv.dk. Om sikkerhedsmæssige forhold generelt henvises til Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk.

Virum, den 1. november 2006
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