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Denne side indeholder:
Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost til FN Missioner.
Adresser.
Posttakster.
Efterlysning/Undersøgelse vedrørende brev eller pakke.
Erstatning.

Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost til FN Missioner.
-

Brev og pakkepost til udsendte i FN Missioner sendes som udgangspunkt under anvendelse af
FN egen posttjeneste. Under en FN Missions opstart vil posten typisk gå via New York, indtil der
er oprettet et FN Postkontor i den pågældende mission. Herefter vil adressen kunne ændre sig,
så posten kan sendes direkte til det land, hvori missionen har sit postkontor.

-

Der må ikke sendes farlig gods/farligt indhol i breve og pakker. Der henvises til Post Danmarks
vejledning:

http://www.postnord.dk/da/Documents/Forretningsbetingelser/farligtindhold-1.pdf
eller

http://www.postnord.dk/da/erhverv/kundeservice/produktinformation/Sider/forretningsbeting
elser.aspx
-

Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på
breve og pakker til udsendte soldater, der kan virke anstødelige.

-

Da FN Missioner kan ligge i fjerne lande og med begrænset infrastruktur, vil man opleve, at
posten kan være længe undervejs. Forsvaret har ingen indflydelse på forsendelsestiden, når
der sendes post via New York el. en direkte adresse til FN Missionens postkontor.

Brevpost, vægt og størrelse.
Brevpost følger Post Nords generelle bestemmelser på området, men der kan være enkelte
undtagelser, som vil fremgå af missionens specifikke afsnit herunder.

Pakkepost, vægt og størrelse:
Pakkepost følger Post Nords generelle bestemmelser på området, men der kan være enkelte
undtagelser, som vil fremgå af missionens specifikke afsnit herunder.

Told- og moms-regler:
Se afsnit vedr. Told- og moms-regler her på dette Websted:
www.skat.dk/internethandel

Adresser og Posttakster
FN Missioner
UNCMAC

: United Nations Command Military Armistice Commission

UNMIL

: United Nations Mission in Liberia

UNTSO

: United Nations Truce Supervision Organization (Mellemøsten)

MINUSMA : United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali

UNCMAC:

United Nations Command Military Armistice Commission

Postmodtager Bastion
Udsendt ved UNCMAC

UNMIL:

Adresse
Royal Danish Embassy
#501, Namsong Bldg
260-199, Iteaewon-dong, Yongsan-gu
Seoul 140-200
Republic of Korea

United Nations Mission in Liberia

Postmodtager Bastion
Udsendt ved UNMIL – Rute A

Udsendt ved UNMIL – Rute B

Adresse
(Funktion, Rank, Name)
(Sted hvis kendt)
UNMIL - Monrovia
P.O. 4677
Grand Central Station
New York, NY 10163-4677
USA
(Funktion, Rank, Name)
(Sted hvis kendt)
UNMIL - Monrovia
P.O. 9033
Pan African Plaza
Tubman Boulevard, 1st Street
Sinkor Monrovia, Liberia

Diverse:
UN hjemmeside vedr. UNMIL
RUTE A:
KUN til flade breve, private og officielle, men kun dokumenter, blade og andet læsestof. Genstande
kan ikke sendes denne vej. Forsendelsen tager ca. 4 uger. Portoudgifter er som andre breve til
USA. Flere forsendelser, via denne rute, er blevet tilbageholdt og kasseret i NY - som følge af ikke
påført afsender.
RUTE B:
PAKKEPOST: Pakker af alle størrelser, skal være solidt pakket. Via Post Danmark og Post Liberia.

Forsendelsen tager ca. 5 uger. Intet af høj værdi bør sendes. Er det en hastesag eller noget
værdifuldt som sendes, kan DHL anvendes.

UNTSO:

United Nations Truce Supervision Organization

Postmodtager Bastion
Udsendt ved UNTSO – Rute A

Udsendt ved UNTSO– Rute B

Udsendt ved UNTSO EUPOL COPPS

Adresse
Grad/Navn
Danish Officer
HQ/UNTSO
Goverment House
P.O.BOX 490
Jerusalem
Israel
MA/Grad/Navn
HQ UNTSO
Danish Officer
Feltpost 490
Herningvej 30
7470 Karup
MA/Grad/Navn
UNTSO EUPOL COPPS
Feltpost 490
Herningvej 30
7470 Karup

NB.: Der skal anvendes udenlandsk adressekort til Rute A.

Diverse:
UN hjemmeside vedr. UNTSO
MINUSMA : United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali

Postmodtager Bastion
Udsendt ved MINUSMA
Alternativ adresser;
Se link til: MALI – Hjemmeside

NB.: Der skal anvendes udenlandsk adressekort.

Diverse:
UN hjemmeside vedr. MINUSMA

Adresse
Grad/Navn
MINUSMA HQ
xxxxxx Grand Central Station
New York
NY 10163-5013

Takster
Portotakster og forsendelser for ovennævnte er jf. Post Nords bestemmelser (typen er Danmark,
prioritaire).
Se link på internettet:

http://www.postnord.dk/da/Privat/send/priser/Sider/priser.aspx

Kvittering for forsendelser fra Danmark.
Breve
Sendes som rekommanderet brev, eller med ”Track & Trace”.
Pakker
Sendes med indenlandsk adressekort til feltpost adressen, eller med ”Track & Trace”. FDD vil stå
som modtager over for Post Nord. Det lokale feltpostkontor ved missionen vil få kvittering ved
udlevering til adressater.
Kontakt Post Nord, hvis du ønsker andre produkter eller forsendelsestyper.
Pakker skal sendes ”med omdeling”, da feltpostkontoret ikke har tilladelse til at afhente pakker på
det lokale postkontor. I så fald vil pakken blive sendt retur efter opbevaring på Post Nords kontor.

Alle former for væske, glas, lithium batterier,
stjernekastere, nytårskrudt, ligthere (med/uden gas),
sprayflasker/trykflasker, militær udrustning, uanset
indhold, er forbudt at sende med feltpost.
Efterlysning/Undersøgelse vedrørende brev eller pakke
Hvis du mangler et brev eller en pakke, kan du kontakt Forsvarets Postkontor i Karup på mail til
FMI-KTP-SC-FELTPOST@mil.dk eller telefon +45 255 52137, +45 2455 2122, +45 4172 4794
For at vi bedst kan hjælpe, skal vi bruge:
Medarbejdernummer, Navn og Enhed og et Track & Trace
Er din forsendelse sendt som brev, og har den ikke et forsendelsesnummer, kan vi desværre ikke spore
den via Track & Trace.
Erstatning.
Post Nords erstatningsansvar for Postpakker er reguleret af postlov. LOV nr. 1536 af 21. december
2010 om koncession for Post Danmark A/S (i det følgende koncessionen).

Tabtgået eller bortkommet 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 FN- / OSCE & NATO – tjeneste.

Generelle retningslinjer for pakkepost
Der skal anvendes indenlandske adressekort.
Der modtages kun pakker op til 5 kg.
Der må ikke sendes nogen former for alkohol, da det er
forbudt.
Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder
udvendigt på breve og pakker til udsendte soldater, der kan
virke anstødelige.
Der må ikke sendes farlige stoffer i breve og pakker.
Se Post Danmarks vejledning: Hvad er farlige stoffer?

JMTO har konstateret, at når posten bliver scannet, er der flere
genstande med væske samt sprayflasker (deodoranter,
barberskum og lign.), som går igennem uden bemærkelse.
Dette har resulteret i at vi nu har sagt at der er total forbud
mod alle former for væske i pakker, da det giver en utrolig stor
arbejdsbyrde hvis vi finder dette. Derudover vil det også
resultere i at posten for alle andre bliver stoppet indtil pakker
med væske er blevet sorteret fra. Lightere (med eller uden
indhold) er ligeledes forbudt at sende.

DERFOR:
ALLE VÆSKER, GLAS, LIGHTERE OG
SPRAYFLASKER, UANSET INDHOLD

ER FORBUDT
OG VIL BLIVE RETURNERET TIL AFSENDER
ELLER TAGET UD OG DESTRUERET AF OS,
SÅFREMT DER MANGLER AFSENDER
INFORMATION!

Venligst gør jeres pårørende
opmærksomme på dette!

