


Om Produkter & Services

Hver dag hjælper vi vores medlemmer med småt, stort og
større endnu. Og hvert år bliver vi lige lidt dygtigere, tilføjer lidt
mere til vores repertoire over ydelser.

Derfor udgiver vi et ydelseskatalog over de produkter og
services vi kan tilbyde vores medlemmer. Herudover vil I til 
hver en tid kunne få det aktuelle overblik over vores ydelser 
på vores hjemmeside www.dasp.dk.

Alle priser er ekskl. moms

PRODUKTER OG SERVICES
Vores medlemsydelser til speditionsbranchen

KONTAKT

Danske Speditører

Børsen, Slotholmsgade, 1217 København K 

Telefon: 3374 6565

Email: info@dasp.dk 

Website: www.dasp.dk

Vi har prøvet at undgå dem, men tager alligevel forbehold for trykfejl.

mailto:info@dasp.dk
http://www.dasp.dk/


1. Speditørernes Brancheforening

Vi har været speditionsbranchens forening siden 1909. Det giver 
indsigt og udkig. Du kan også deltage aktivt i foreningens arbejde
- på tværs af politik, interesser og fagområder.

• Repræsentation & Interessevaretagelse
• Fagudvalg
• Lokalforeninger
• Danske Luftfragtspeditørers Forening (DLF)
• Erhvervslivet Kompetencecenter for Told (EKFT)

PRODUKTER OG SERVICES
Vores medlemsydelser til speditionsbranchen

2. Speditørernes Forsikringsservice

Speditørernes Forsikringsservice er hele branchens
forsikringsformidler, som tilbyder unikke forsikringsservices og 
produkter til alle medlemmer af Danske Speditører.

• Forsikringstjek
• Din forsikringsformidler
• Vareforsikring
• Speditøransvarsforsikring
• Fragtføreransvarsforsikring for underleverandører
• Tolddækning
• Kautionsforsikring
• Logistikløsningen

3. Speditørernes Retsværn

Speditørernes Retsværn er branchens juridiske hjælper. Vi har 
ekspertise i transportlovgivning og NSAB 2015, og udmønter
den mange gange årligt - både i claims handling, tvister, 
retssager og rådgivning.

• Juridisk hotline
• Advokatrådgivning
• Kontrakt & Tender
• Told
• Moms
• Global inkassoservice - på abonnement
• Outsource din claims handling
• Retssagsbehandling
• Voldgift
• Responsumudvalg



PRODUKTER OG SERVICES
Vores medlemsydelser til speditionsbranchen

4. Speditørernes Kurser og Konferencer

Speditørernes Kurser & Konferencer udbyder hvert år en lang 
række kurser, der gør dine medarbejdere bedre klædt på til en 
verden i hastig forandring.

• Toldkonferencen
• Fremtidens Logistik
• Toldkurser
• Transportjuridisk Mødedag
• Webinarer

5. Speditørernes Uddannelser

Speditørernes Uddannelser udbyder først og fremmest 
Eksamineret Speditør uddannelsen (den eneste 
speditøruddannelse, der er adgangsgivende til HD2). Vi har også 
et uddannelsesprogram i samarbejde med Toldstyrelsen.

• Eksamineret Speditør
• Tolddiplomuddannelsen

6. Speditørernes Dokumentudsalg

Danske Speditører er eksklusiv leverandør af en række
dokumenter til speditionsbranchen i Danmark - ikke mindst
NSAB 2015, som danner rammen for al fragt og godstransport
i Norden.

• NSAB 2015
• FIATA -dokumenter
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SPEDITØRERNES 
BRANCHEFORENING



Om Danske Speditører

Danske Speditører har eksisteret i over 100 år,
og er brancheorganisation for
speditionsbranchen.

Speditionsvirksomhederne handler med transport- og 
logistikydelser og fungerer som bindeleddet mellem handels- og 
fremstillingssektoren og transportindustrien.

Medlemsvirksomhederne har en samlet bruttoomsætning
i størrelsesordenen 25 mia. kroner og har flere end 14.000 
ansatte.

Danske Speditører har stort set alle speditionsvirksomheder
i Danmark som medlemmer og er dermed hele branchens
talerør.

Vælger du at være medlem af Danske Speditører, er det din 
sikkerhed for at få en seriøs partner –med styr på forsikringer, 
jura, dokumentation og omfatning af garantifond samt de rigtige
certificerede kompetencer.

Danske Speditører har kun én eksistensberettigelse, nemlig at 
bistå speditionsbranchen i alle dens facetter.
Det har vi gjort siden 1909 - det gør vi i dag - og det kommer vi til 
at gøre igen i morgen.

DANSKE SPEDITØRER
Brancheforening for speditørerne siden 1909

MARTIN AABAK

Adm. Direktør

Telefon: 3374 6774

Mobil: 2080 5660

Email: maa@dasp.dk

mailto:maa@dasp.dk


Fagudvalg

Danske Speditører har en række fagudvalg. Hvert udvalg
består af eksperter inden for de respektive områder.

Det er fagudvalgenes opgave at håndtere konkrete
politiske problemstillinger og give fagligt indspark til
vores politiske arbejde.

Derfor udgør vores fagudvalg et vigtigt og uundværligt
element i Danske Speditører. Det er her, at de afgørende
faglige problemstillinger og udfordringer prioriteres og 
drøftes. Det er i disse udvalg løsningerne udvikles og 
implementeres.

Vores viden styrkes gennem et godt og etableret
samarbejde på tværs af udvalgene og ind i sekretariatet. 
Vores fokus er på at skabe holdbare løsninger til gavn
for hele branchen og alle parter.

Vi deler den viden, der bliver skabt i udvalgene med 
alle medlemmerne af Danske Speditører igennem
nyhedsbreve, webinarer og informationsdage.

Én gang om året samler vi alle fagudvalgsmedlemmerne
til en repræsentantskabsdag, hvor vi udveksler erfaring,
viden og politiske målsætninger.
Det er også på denne dag, at vi sætter retningen for det
kommende år.

Vi har i alt 7 fagudvalg, hver med deres specifikke
fagområde:

• Vej & Bane
• Logistik
• Luft
• Sø
• Told
• Uddannelse
• Økonomi & Finans

DANSKE SPEDITØRER
Brancheforening for speditørerne siden 1909
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Lokalforeninger

Danske Speditørers sekretariat ligger ganske vist på
Børsen i København.
Men vores medlemmer kommer fra hele landet. 
Derfor er vi også aktive i alle regioner.

Både i form af arrangementer, uddannelsessteder og 
interessevaretagelse, men også helt nede på det lokale
plan, der hvor politik møder hverdag.

Der, hvor det betyder noget, hvor omfartsvejen ligger og
om der er rastepladser. Der, hvor vores medlemmers og
deres medarbejderes hverdag foregår.

Vi har i alt 7 lokalforeninger.

• Danske Speditører Nord (Aalborg)
• Københavns Speditørforening
• Speditørforening Lillebælt (Kolding)
• Esbjerg Speditørforening
• Danske Speditører Midtjylland (Herning)
• Danske Speditører Østjylland (Aarhus)
• Padborg Speditørforening

Se mere på www.dasp.dk

PRIS

Vores lokalforeninger fastsætter selv medlemsgebyr. 
Kontakt din lokale repræsentant for at få mere at vide om 
deres arbejde, og hvilke sager, der optager dem lige nu
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Over 100 års repræsentation har givet os indsigt,
overblik og foretræde. Det betyder, at vi sidder med
ved bordet, vi bliver spurgt og der bliver lyttet, når vi
svarer.

Vi deltager i en lang række samarbejder med 
myndigheder. Ikke mindst på Toldområdet, hvor vi er  
aktive på flere flanker.

Told
Danske Speditører er en del af det udvalg, som skal
kortlægge afgifterne på toldområdet ifm. digitaliseringen
af Toldstyrelsens systemer, der løber af stablen i 2021-
2023.

Vi kommer til at arbejde for at sikre et mere simpelt, 
overskueligt og fair rammesystem for speditørernes
arbejde med told. Fagligheden henter vi i vores erfaring
og ekspertise, vores stærke forening EKFT og - ikke
mindst - vores meget kompetente Fagudvalg Told.

Vi er også løbende en del af høringer i Folketinget vedr. 
toldområdet (og mange andre områder, der vedrører
speditionsbranchen).

Høringer
Hvert år deltager vi aktivt med replikker og  
bemærkninger til langt over 30 høringer.

Mange af dem er små, måske ubetydelige, men stadig
generende ændringer, som vi arbejder imod. Andre  
gange støtter vi op om forslag, der skaber bedre vilkår
for branchen.

Det sker også en gang imellem, at vi ikke kun svarer på
høringen, men løfter problemstillingen op i pressen, 
ind på ministerkontoret eller ud i branchen. Senest har 
det bl.a. drejet sig om Arbejdsudlejeskat, CO2-vejafgift,  
Brorabat o.m.a.

Indlæg og debat
Politik bliver nemlig ikke kun skabt på Christiansborg.

Den bliver skabt i pressen, i bestyrelseslokalerne, i den 
aktive debat.

Derfor er vi også aktive debattører. Vi fremsætter,  
som den eneste organisation i Danmark, et rent 
speditionsargument. Fordi vi er speditørernes  
brancheorganisation, ikke andres.

Det giver os en skarp, præcis og vedkommende stemme, 
som andre med delinteresser ikke kan have. Det er 
vores styrke. Det er jeres styrke.

Myndighedskontakt
Det er også med jeres samlede styrke, at vi kan kontakte 
myndighederne. Det gør vi i ny og næ. For det hænder at 
vores medlemmer kommer i klemme mellem lovgivning 
og myndighed.

Og så kan det være svært at få besøgstid, som 
enkeltvirksomhed, med en enkeltsag, hos 
myndighederne.

Det er her, vi træder ind. Med vores samlede vægt 
af 150 speditionsvirksomheder kan vi tvinge døren  
op og starte samtalen. Ofte er der bare tale om en 
misforståelse - men vores juridiske afdeling har også 
assisteret, når det udvikler sig til en tvist.

Repræsentation og interessevaretagelse
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Danske Luftfragtspeditørers Forening (DLF)

Vores specialforening DLF repræsenterer, stort set, 
samtlige luftfartsspeditører i Danmark.

Gennem foreningen arbejder speditørerne sammen om
at sikre rammebetingelser og adgang til marked gennem
politisk og administrativt repræsentationsarbejde.

Foreningen har selvstændig bestyrelse og et stærkt
sammenhold. Medlemskab af foreningen er forbeholdt
luftfragtspeditører. Og foreningen er en særforening I, 
som medlemmer af Danske Speditører, selv skal melde
jer ind i.

Som en del af sit virke afholder DLF årlige
arrangementer og politiske koordinationsmøder.

Se mere på www.dasp.dk

PRIS

Medlem af Danske Speditører

3.500 kr.

Ikke tilgængelig for ikke-medlemmer

http://www.dasp.dk/
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Erhvervslivets Kompetencecenter for Told (EKFT)

EKFT blev oprettet af Danske Speditører i 2016. Formålet
med foreningen er at samle alle de aktører, som har 
behov for indsigt og indflydelse på toldområdet.

I foreningen arbejder vi sammen om at videndele og give  
faglig indsigt tilbage til det politiske arbejde med told.

Foreningen henvender sig ikke kun til speditører, 
men rækker på tværs af brancher. I samarbejde med
Erhvervstyrelsen, Udenrigsministeriet og Toldstyrelsen
er EKFT det forum, der sikrer, at din virksomhed er på
forkant med udvikling og forberedt på ændringer.

Som en del af sit virke tilbyder EKFT konferencer, kurser
og netværksarrangementer, såvel som juridisk sparring
om told og handelsudfordringer.

Se mere på www.ekft.dk

PRIS

Medlem af Danske Speditører

0 kr.

Ikke medlem af Danske Speditører

11.950 kr.

http://www.ekft.dk/
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Om Speditørernes Forsikringsservice

Speditørernes Forsikringsservice tilbyder unikke, skræddersyede
forsikringsprogrammer til medlemmer af Danske Speditører.

Vi har eksisteret i over 100 år som brancheforening og har
mere end 20 års erfaring med forsikringsprodukter til
speditionsbranchen Med den erfaring kommer en unik viden og
indsigt i branchens behov.

I særdeleshed på forsikringsområdet, hvor vi har hjulpet vores
medlemmer med at finde (og opfinde) forsikringsprodukter, 
der tager højde for de udfordringer medlemmerne møder i
hverdagen.

Vi har en juridisk afdeling, der arbejder tæt sammen med 
forsikringsafdelingen. Derfor kan vi tilbyde 360-graders service -
fra første rådgivning til afslutning af en skade.

Og fordi vi er ejet af medlemmerne, så er vores mål ikke at 
dele overskud med aktionærer, men at skabe værdi for vores
medlemmer - fra hverdagen og direkte ned på bundlinjen.

Derfor kan vi også, uden omsvøb, sige at vi har markedets
bedst dækkende og mest værdiskabende forsikringer for 
speditionsvirksomheder.

Se mere på www.dasp.dk

SPEDITØRERNES FORSIKRINGSSERVICE
En medlemsydelse fra Danske Speditører

NICOLINE HØRSMAN

Juridisk Konsulent

Ansvarlig for Speditørernes Forsikringsservice

Telefon: 3374 6719

Mobil: 4111 5115

Email: niho@dasp.dk

http://www.dasp.dk/
mailto:niho@dasp.dk


Forsikringstjek

Når du bestiller et forsikringstjek fra Danske Speditører 
vil vores forsikringsrådgivere analyserer din nuværende
forsikring og dens dækning, identificerer eventuelle gaps i
din nuværende dækning og de økonomiske risici, der 
følger, hvis jeres forsikring ikke dækker hele jeres
forretning.

Kontakt os i dag for et uforpligtende forsikringstjek.

SPEDITØRERNES FORSIKRINGSSERVICE
En medlemsydelse fra Danske Speditører

PRIS

Medlem af Danske Speditører

0 kr.

Ikke tilgængelig for ikke-medlemmer

Din forsikringsformidler

Vi kan blive jeres nye forsikringsformidler, og derigennem 
sikre jer, at I har de forsikringsløsninger, der passer til jeres 
behov – korrekt dækning til en konkurrencedygtig pris. Vi 
står med det overordnede ansvar for, at I har de mest 
optimale forsikringer, og kan sørge for den løbende 
håndtering og administration.

Vi har samarbejder med nogle få udvalgte 
forsikringsselskaber, som er specialiseret i at håndtere 
speditionsvirksomheder, og kan gennem dem tilbyde jer 
forsikringsløsninger specielt tilpasset branchens behov.

På de næste sider kan I læse mere om nogle af de særlige 
forsikringsløsninger vi tilbyder, og som I kan få adgang til 
når I benytter os som jeres forsikringsformidler.

Mulighederne er mange – og uanset hvad I vælger får I fuld 
værdi for jeres penge.

PRIS

Medlem af Danske Speditører

Honorar fastsættes individuelt

Ikke tilgængelig for ikke-medlemmer
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Vareforsikring CargoSafe

Helt simpelt er Vareforsikring forsikring af gods
under transport og ophold. Men det er uden
ansvarsbegrænsning, hvilket betyder, at din kunde er 
fuldt dækket på hele transporten.

Helt specifikt kan I dermed tilbyde jeres kunder:

• Forsikring af kundens gods under transport på all-
risk betingelser.

• Forsikring af kundens gods under ophold, iht. 
forpligtelserne i NSAB 2015 § 25

Dermed sikrer I, at kunden får fuld dækning for 
beskadiget eller bortkommet gods - og
kundeforholdet kan fortsætte upåvirket af skaden.

Og så er det helt enkelt at administrere. I går blot ind på
www.netcargosafe.com, hvor I kan booke forsikring
for hver enkelt transport.

På siden kan Iogså tjekke, hvor meget forsikringen
koster på forhånd og give kunden et tilbud inden endelig
accept.

.Der er i vareforsikringen inkluderet et regresfrafald
overfor jeres speditøransvarsforsikring. Det forbedrer
lønsomheden og minimerer præmien på
ansvarsforsikringen.

CargoSafe har eksisteret i årtier, og blev etableret af
Danske Speditører. Det var den første digitale platform 
for vareforsikring i Danmark.

Vi har, siden 2005 alene på CargoSafe, forsikret mere 
end 200 speditører og 18.000 transporter.

Vareforsikring Totalløsning

Vi tilbyder naturligvis også en totalløsning for 
vareforsikring for de speditører, som ikke vil booke hver
transport/forsikring individuelt.

Totalløsningen er udarbejdet særligt til speditørernes
behov og minimerer administrationsomkostninger.

Totalløsningen dækker alt gods, som I transporterer fra
A til B, og som Ihåndterer på jeres lager.
Godset bliver automatisk dækket under
vareforsikringen, og dermed skal der ikke bookes 
vareforsikring pr. transport eller ophold i Cargo Safe for
at opnå dækning.

Det sikrer jeres kunde fuld erstatning for sine varer -
bortkommet eller beskadiget - i enten jeres eller en af
jeres underleverandørers varetægt.

PRIS

Prisen er afhængig af forsikringsbehov.
Kontakt os i dag for at få mere vide om hvordan
vi kan hjælpe dig med vareforsikring.

PRIS

Prisen er afhængig af forsikringsbehov.
Kontakt os i dag for at få mere vide om hvordan
vi kan hjælpe dig med vareforsikring.

http://www.netcargosafe.com/
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Speditøransvarsforsikring

Forsikringen er jeres fulde dækning for ansvar iht.
NSAB 2015.
Ansvarsforsikring fra Speditørernes Forsikringsservice
skiller sig ud fra forsikringsbranchens standarder på
bl.a. følgende områder:

Dækning af grov uagtsomhed
Sikrer jeres økonomi, hvis I holdes ubegrænset ansvarlig
som følge af grov uagtsomhed, og dermed ikke kan
begrænse jeres ansvar iht. NSAB 2015 eller anden
transportlovgivning.

Fragtføreransvar Underleverandører

Fragtføreransvarsforsikring for undervognmænd er jeres
sikring mod underforsikrede - eller forkert forsikrede -
underleverandører.
Derved får Iplaceret risikoen hos et forsikringsselskab
som I har tillid til og let kontakt med - i særdeleshed
vigtigt, når Ibruger udenlandske underleverandører.

Dermed fjernes tvivl om regreskrav hos 
underleverandørerne helt. Det understøtter øget
lønsomhed og lavere præmier på jeres speditør- og 
fragtføreransvarsforsikringer.

Dækning for krav fra tredjemand
Dækning af krav fra andre end ordregiver, eksempelvis en 
leverandør, offentlig myndighed eller ordregivers kunde.

Tolddækning
Dækning for toldskyld, moms, punktafgifter, m.v. som
opstår i forbindelse med toldrelaterede opgaver, som I 
udfører for jeres kunder.

Det er jeres sikring mod utilsigtede krav mod jer som
virksomhed i forbindelse med international transport.

Øvrige

Speditørernes Forsikringsservice tilbyder selvfølgelig
360-graders dækning til din virksomhed.

Bl.a. tilbyder vi forsikringer for:
• Erhvervs- og produktansvar
• Arbejdsskade og sundhed
• Bygning og løsøre
• Køretøjer og trailere
• Cyberkriminalitet & Netbank
• Bestyrelses- & Direktionsansvar

Kautionsforsikring

Kautionsforsikring er jeres sikkerhed for dækning af dyre
toldkrav opstået ifm. EU-forsendelsesordningen.

Kautionsforsikring fra Speditørernes forsikringsservice er 
den eneste reelle forsikring mod dyre toldkrav - og altså
ikke blot en sikkerhedsstillelse.

Kautionsforsikringen findes i to modeller - enkeltkaution
og samlet kaution - og er kun tilgængelig for medlemmer
af Danske Speditører.

PRIS

Enkeltkaution

Et sikkerhedsdokument, der dækker speditøren for
et specifikt beløb.

150 kr. pr. sikkerhedsdokument, der dækker €10.000

Samlet kaution

En kautionsordning med en fast sum, under grænsen for 
hvilken speditøren kan transportere gods under EU-
forsendelsesordningen, nu forsikret for told og afgifter.

Pris afhængig af summens størrelse
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Primær dækning

Forsikring af jeres transportansvar.

• Speditøransvar

• Fragtføreransvar

Sekundære dækninger / 
tilvalgsdækninger

Kontrol af kunder og leverandørers risiko:

• Vareforsikring for alle transporter eller for 
alle transporter for udvalgte kunder

Løsningen sikrer bedre lønsomhed på speditør- og 
fragtføreransvar via regresfrafald, og samtidigt 
holdes risikoen i vareforsikringen, som kunden 
betaler via fragten.

• Lagerforsikring for gods under ophold på 
jeres lager

Løsningen sikrer altid korrekt forsikringsdækning af 
kunders gods under ophold på jeres lager.

• Meddækning af underleverandørers 
fragtføreransvar, trailere, trækkere mv.

Løsningen sikrer at underleverandører er korrekt 
forsikringsdækket, og løser jeres problemer ifm. 
egen forsikringsdækning og regres overfor fx den 
udenlandske underleverandør.

Logistikløsningen

Logistikløsningen er en pakkeløsning for speditøren, der 
ønsker fuld dækning og kontrol over hele sin kæde af 
aktører.

Logistikløsningen minimerer speditørens risici og dermed 
forsikringspræmie – og giver jer mulighed for at tilbyde 
jeres kunder og underleverandører en ydelsespakke hvori 
forsikringsdækning indgår.

PRIS

Medlem af Danske Speditører

Pris afhænger af behov og risiko

Ikke tilgængelig for ikke-medlemmer





SPEDITØRERNES  
RETSVÆRN

SPEDITØRERNES RETSVÆRN
En medlemsydelse fra Danske Speditører



Om Speditørernes Retsværn

Speditørernes Retsværn er en selvstændig enhed, som eksklusivt
leverer juridiske ydelser til Danske Speditører og foreningens
medlemmer.

Retsværnet er oprettet med henblik på at levere de juridiske
ydelser, som speditionsbranchen efterspørger og behøver, 
og som indgår som en direkte værdiskabende parameter ved
driften af en speditionsvirksomhed.

Derfor tilbyder vores advokatfunktion, Speditørernes Retsværn, 
en lang række ydelser, produkter og services, som du som
speditør kan benytte dig af.
Fordi vi er speditørernes brancheforening, kan vi tilbyde disse
ydelser til meget favorable priser.

Du kan læse mere om vores ydelser på de næste sider - eller
ringe, gratis, til juridisk afdeling på 7013 1214.

Vi udgiver også, med jævne mellemrum, nyhedsbrevet
Speditionsret.
Du kan læse tidligere udgivelser og melde dig til mailinglisten på
vores hjemmeside, så du ikke misser de næste i rækken.

Se mere på www.dasp.dk

SPEDITØRERNES RETSVÆRN
En medlemsydelse fra Danske Speditører

RASMUS KØIE

Advokat (H)

Chef for Juridisk Afdeling

Telefon: 3374 6724

Mobil: 2012 4824

Email: rak@dasp.dk

http://www.dasp.dk/
mailto:rak@dasp.dk


Juridisk Hotline

Enhver kan komme i tvivl, når transport af gods bliver 
til tvivl om ansvar, lovgivning og regler. Derfor har vi i 
mange år tilbudt alle vores medlemmer gratis adgang 
til en juridisk hotline. Den service benytter vores 
medlemmer mere end 850 gange om året.

Vores juridiske afdeling er eksperter i transport-
lovgivning, har foretræde for Højesteret, og har arbejdet 
med transportjura i mere end 25 år. Vores hotline er din 
mest kompetente kilde til juridisk information.

Ring til Juridisk Hotline i dag på 7013 1214. 
Vi kan altid hjælpe dig videre.

SPEDITØRERNES RETSVÆRN
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Vejledninger og skabeloner

Som medlem af Danske Speditører har du 
adgang til en række skabeloner og 
vejledninger, der kan hentes på 
www.dasp.dk

Hent eksempelvis følgende skabeloner og 
vejledninger:

• Toldfuldmagter

• Logistik-, vognmand- og lagerkontrakter

• Ansættelseskontrakter

• Vejledning om cabotage- og 
kombitransporter

• Vejledning om udstationering

• EU-overblik over minimumslønninger

PRIS

Medlem af Danske Speditører

0 kr.

Ikke tilgængelig for ikke-medlemmer

http://www.dasp.dk/
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Advokatrådgivning

Nogle gange er et opkald til en hotline ikke nok. Derfor
stiller vi også fuld advokatrådgivning til rådighed for alle 
vores medlemmer.

Vi kan rådgive på alle aspekter af speditionsforretningen
- fra transporten til HR-spørgsmål. Vores indgående
kendskab til branchen betyder at vi kan arbejde effektivt
og målrettet.

Mange gange har vi mødt problemstillingen andre
steder, hos andre medlemmer. Det kommer din 
virksomhed til gode - også på bundlinjen - fordi vi 
allerede kender paragraffer, retspraksis og sædvane.

Kontrakter & Tenders

Vi assisterer vores medlemmer i arbejdet
med kontrakter, som er kernen i enhver
speditionsvirksomhed.
Fordi vi udelukkende arbejder med speditionsbranchen
er vores juridiske afdeling unikt kompetente til at 
gennemgå kontrakter.

Vi sikrer:
• Overholdelse af al gældende og ufravigelig

transportlovgivning
• Sikring af back-to-back aftaler med 

underleverandører
• Tilgodeseelse af virksomhedens standardbetingelser

(NSAB 2015)

Dermed er din virksomhed sikret at kontrakten er i
orden, inden tvisten opstår.

Vi tilbyder alt fra gennemgang af konkrete punkter, en
komplet gennemgang af kontrakten, forhandling og 
udfærdigelse af kontrakten - fra første punktum til sidste
underskrift.

Vi udarbejder løbende guides og vejledninger, som ligger 
gratis til rådighed for vores medlemmer, så I selv kan
klare det meste.

Told

Området for told og afgifter er en kerneydelse for 
mange speditionsvirksomheder. Området byder på
særdeles komplekse udfordringer og regulering, og 
indebærer betydelige økonomiske risici. Det er derfor
bydende nødvendigt, at forhold vedrørende told og 
afgifter håndteres korrekt.

Speditørernes Retsværn tilbyder specialiseret rådgivning
og sagsførelse, såvel overfor SKAT og EU-myndigheder,
i Landsskatteretten og for domstolene vedrørende alle 
aspekter af told og afgifter.

Moms

Speditørernes opgave er i stigende grad international.
Typisk leverer I ydelser på tværs af landegrænser
i samarbejde med internationale kunder og 
underleverandører.

Det giver en række væsentlige problemstillinger, som
Speditørernes Retsværn har erfaring, branchekendskab
og viden til at håndtere.

Vores vejledning om momsreglerne på 
transportydelser kan findes på www.dasp.dk

PRIS

Medlem af Danske Speditører

1.450 kr/time

Ikke medlem af Danske Speditører

2.500 kr/time

http://www.dasp.dk/
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Speditionsvirksomheder opererer generelt med et lavt
dækningsbidrag. Det dækningsbidrag bliver så løbende
påvirket af dårlige betalere og tilgodehavender med 
overskredet betalingsfrist.

Derfor er inkasso en essentiel del af alle 
speditionsvirksomheders hverdag. Det kan være både
besværligt og uhåndterligt at skulle indmelde, inddrive -
og følge op på sine inkassosager - samtidig med at man 
skal drive sin virksomhed.

Det bliver ikke nemmere, når skyldnerne er 
udenlandske. Vores inkassoservice inkluderer global 
sagsvaretagelse.

Derfor tilbyder Speditørernes Retsværn en unik løsning
til vores medlemmer: Inkasso på abonnement - til en
uhørt lav pris.

I samarbejde med Nodeco* har vi udviklet en
inkassoservice, der giver dig styr på tilgodehavender og 
ro i maven.

Helt simpelt giver vores inkassoservice dig:
• Gratis udfærdigelse af lovpligtig rykkerskrivelse i

automatiseret rykkersystem.
• Gratis udenretslig inddrivelse i udvidet sagsforløb
• Gratis indberetning til RKI og Debitorregistret
• Gratis rådgivning og vejledning
• Ubegrænset oprettelse af nye sager
• Løbende overvågning af sager af Speditørernes

Retsværn, så jeres rådgiver altid er på forkant, hvis
tilgodehavende bliver til tvist.

Med Speditørernes Retsværns Inkassoservice
er du sikret mod spekulationer om dyre
indrivelsesomkostninger. Inkassoservice er tilrettelagt
efter speditørernes behov med den fulde vægt af
Speditørernes Retsværn i ryggen - og så er prisen
særdeles konkurrencedygtig.

Global inkassoservice -på abonnement

PRIS

Medlem af Danske Speditører

475 kr/år

Ikke tilgængelig for ikke-medlemmer

*Nodeco er medlem af Dansk Inkassobrancheforening
og Dansk Erhverv



Outsource din claim handling

Ved drift af en speditionsvirksomhed kan det ikke
undgås, at der forekommer reklamationer fra kunderne. 
Hvad end det handler om bortkomst, beskadigelse, 
forsinkelse eller andre potentielt ansvarspådragende
handlinger.

For speditionsvirksomheden handler det om at 
minimere omkostninger - og med Speditørernes
Retsværns Claim Handling Service kan du sikre dig at 
claims behandles effektivt, korrekt og professionelt.

Vores håndtering af claims baserer sig på over 100 års
branchekendskab og mere end 25 års juridisk betjening
af speditionsbranchen og sikrer, at dit forhold til 
leverandør, underleverandør og samarbejdspartnere
bevares intakt, uanset at der er en uundgåelig
reklamation.

Vi tilbyder en række outsourcingmodeller - og kan også
tilbyde skræddersyede løsninger - til alle medlemmer af
Danske Speditører.
Vi plejer at sige, at vi håndterer alt fra én claim til alle 
claims og vores outsourcing-modeller er tilrettelagt efter
branchens behov og tilpasset den enkelte virksomhed.

Fælles for dem alle er, at de inkluderer følgende
principper:

Hurtig og effektiv sagsbehandling
Strategisk claim handling kræver hurtig behandling og 
juridisk præcision. Vi har samlet viden fra hele branchen
til at sikre, at vi kan reagere og sætte jeres claim i system 
samme dag.

Det betyder bl.a. at transportrettens korte
forældelsesfrister altid overholdes - og at du kan have ro
i maven samme dag som uroen opstod. Vores erfaring
i branchen betyder også, at der kan ske en øjeblikkelig
vurdering af sagens juridiske stilling - både overfor
kunde, underleverandør og din virksomhed.

SPEDITØRERNES RETSVÆRN
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Med vores løsning sikres du:
• Reduktion af jeres udbetaling til skadesager
• Optimal regres hentes fra underleverandører

Vi aktiverer branchens samlede erfaring
Vi sørger løbende for at overvåge udviklingen i de 
forskellige claims på tværs af branchen, på tværs af 
modaliteter og på tværs af varetyper.

Vi analyserer udviklingen, så der kan sættes hurtigt 
ind over for uheldige tendenser, med fokus på at 
afværge fremtidige lignende tilfælde.
Dermed sikrer vi at trends, brancheerfaring og  
jura kommer dig til gode - og i forkøbet for øgede 
omkostninger.

Med dig hele vejen
Vi sidder klar til at hjælpe dig, når claim bliver til tvist.
Vores juridiske afdeling er allerede adviseret om din
claim, og kan derfor reagere hurtigt og effektivt.

Det kan f.eks. være hvis sagen overgår til domstolene
- hos os sker det gnidningsfrit, uden skift af rådgiver.

Og så sikrer vi naturligvis at din virksomhed ikke 
betaler hverken mere eller mindre end I skal - og 
ret til regres hos underleverandører, i videst muligt 
omfang.

Ring til vores skadesansvarlige i dag

Lasse Fausing

Telefon: 6010 4747
E-mail: lafa@momentumlaw.dk

Lasse har mere end 30 års skadeserfaring –
og har behandlet flere end 10.000 skader.

mailto:lafa@momentumlaw.dk
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Retssagsbehandling

Nogle gange kan det ikke undgås at en tvist bliver til en
retssag. Vi kan rådgive dig både i opløbet til en retssag,
men vi kan også varetage sagen for dig.

Hvert år hjælper vi medlemmer, der er blevet part i en
retssag - eller gerne vil have anlagt en.

Vi har et af de stærkeste jurdiske hold i 
transportbranchen og kan løfte enhver opgave - fra 
Byret til Højesteret.

Voldgift

En retssag skal helst undgås - ikke mindst fordi  
den aldrig er anonym. Derfor bistår vi også vores 
medlemmer i voldgift - også mellem medlemmer.

Vores priser er særdeles konkurrencedygtige, men 
afhænger af sagens natur og omfang.

PRIS

Prisen er afhængig af sagens natur og omfang.
Ring eller skriv til os for konkret rådgivning og prisoverslag.

Alle henvendelser behandles fortroligt.

PRIS

Medlem af Danske Speditører

1.950 kr/time

Ikke medlem af Danske Speditører

2.500 kr/time



Responsumudvalg

Danske Speditørers Responsumudvalg afgiver udtalelser
om sædvaner inden for speditørbranchen, herunder om
god skik i speditionsbranchen.

Responsumudvalget har eksisteret siden 1977 og
er uafhængigt af foreningsmyndigheder og øvrige
interesser.

Udvalgets udtalelser fra 1977-1994 er udgivet i to sæt 
kompendier, som kan rekvireres via Danske Speditørers 
Sekretariat.
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Transportjuridisk Mødeklub

Erfaring gør dig i stand til at genkende fejl, du har
begået. Med Transportjuridisk Mødeklub bliver du 
mange erfaringer rigere, for hver gang vi ses.

Transportjuridisk Mødeklub er et mødested for 
praktikere blandt medlemsvirksomhederne, der i
dagligdagen er beslutningstagere og personer, hvor
kendskab til aktuel lovgivning, retspraksis, fortolkning
og mange andre juridiske redskaber vil hjælpe
speditørernes beslutningsproces.

Det er et vilkår for deltagelse, at du er parat til at dele 
egen knowhow med deltagerne, herunder deltage
i faglige diskussioner. Kun på den måde tror vi på, 
at alle deltagere bliver en erfaring rigere. Det er en
speditørklub, hvor du selv kan være med til at bestemme
de problemstillinger, som vi tager op.

Transportjuridisk Mødeklub mødes to gange årligt, 
og du kan læse mere om møderne, samt tilmelde 
dig til de enkelte møder på www.dasp.dk

PRIS

Udtalelse (afhængig af spørgsmålets omfang)

5.000 kr (minimumspris)  

Udtalelse til verserende retssag  

9.600 kr (minimumspris)

Udvalget fastsætter det endelig salær i forbindelse med 
behandlingen af sagen





SPEDITØRERNES 
KURSER & KONFERENCER

SPEDITØRERNES KURSER & KONFERENCER
En medlemsydelse fra Danske Speditører



Om Speditørernes Kurser & Konferencer

En af de vigtigste opgaver for Danske Speditører er at sikre, 
at vores medlemmer altid har den nyeste viden præsenteret
relevant og i et format, der kan omsættes direkte til værdi i
hverdagen.

Derfor har vi, udover en række samarbejder om lovpligtige
kurser, en lang række kurser og konferencer, hvor vi hvert
år underviser, videndeler og inspirerer vores medlemmers
medarbejdere til at kunne mere, hurtigere og mere effektivt.

Speditørernes Kurser & Konferencer afholder hvert år mere en
150 kursus- og konferencedage.

Vi tilbyder også skræddersyede kurser til medlemmer, og 
kommer gerne ud til jer og gennemfører hele læringsforløb.

Se mere på www.dasp.dk

SPEDITØRERNES KURSER & KONFERENCER
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JAKOB STØRLING

Relations- & Uddannelseschef

Telefon: 3374 6727

Mobil: 2212 4444

Email: jst@dasp.dk

mailto:jst@dasp.dk
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Toldkonferencen

Toldkonferencen er en stor begivenhed.
Hvert år deltager mere end 150 told-professionelle,
og det er - vitterligt - toldnørdernes festdag, hvor der 
bliver talt- og tænkt told hele dagen.

Konferencen fokuserer på aktuelle problemstillinger og 
udfordringer i toldarbejdet. Relevante- og kompetente 
indlægsholdere inviteres, og fagligheden diskuteres.

Konferencen afholdes hvert år i november måned.
Se mere på www.dasp.dk

PRIS

SE PRISER PÅ WWW.DASP.DK/UDDANNELSE/ - TOLDKONFERENCE

Fremtidens Logistik

Fremtidens Logistik er digital - og kompliceret. Verden
bliver mindre, systemer bliver mere enkle, men spillerne
bliver flere, mulighederne større og markedsgrænser

flyder sammen. Og dertil kan vi lægge pandemier, som

med ét ryk kan ændre hele spillepladen.

Der er nok at se til for speditørerne. Derfor afholder
vi Fremtidens Logistik. Det er ikke en genvej til succes,
men en genvej til den viden og indsigt, det kommer til at 
kræve at have succes i en omskiftelig tid.

Konferencen afholdes normalt i april, i forbindelse med 
Transportmessen.

Se mere på www.dasp.dk

PRIS

SE PRISER PÅ WWW.DASP.DK/UDDANNELSE/ - FREMTIDENS LOGISTIK

http://www.dasp.dk/
http://www.dasp.dk/UDDANNELSE/
http://www.dasp.dk/
http://www.dasp.dk/UDDANNELSE/
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Toldkurser

Speditørernes Kurser & Konferencer udbyder en række
kurser i samarbejde med Toldstyrelsen:

• Forsendelse
• Forædling & Oplag
• Toldpræference
• Toldskyld

Kurserne har til formål at hæve kompetence- og 
kvalitetsniveauet i forbindelse med EU-toldarbejdet.

Kurserne er målrettet de medarbejdere, der specifikt

sidder med toldforhold som arbejdsområde.

Kurserne varer 3-4 dage afhængigt af det enkelte kursus. 
Underviserne har alle faglige spidskompetencer inden
for de specifikke områder - og blander teori og praksis

med opgaveløsning, så deltagerne kan omsætte den nye 
viden til værdi fra første dag.

Se mere på www.dasp.dk

PRIS

SE PRISER PÅ WWW.DASP.DK/UDDANNELSE/ - TOLDKURSER

Transportjuridisk Mødedag

Nogle konferencer er for alle. Andre er kun for nørderne. 
Transportjuridisk Mødedag er sidstnævnte.

Det er en konference, der tager livtag om aktuelle
transportjuridiske problemstillinger, retspleje, sædvaner
og erfaringer.

Konferencen bliver afholdt hvert år.

I2019 var emnerne bl.a. Demurrage og Dentention.

I2020 var temaet transport af pharma-produkter og  
andre højrisikovarer.

I 2021 satte vi fokus på kapacitetsudfordringer i et 
juridisk perspektiv.

Programmet bliver lagt op på vores hjemmeside - og 
vi inviterer altid ud via vores nyhedsbreve og LinkedIn-
profil.

Se mere på www.dasp.dk

PRIS

SE PRISER PÅ WWW.DASP.DK/UDDANNELSE/ -
TRANSPORTJURIDISK MØDEDAG

http://www.dasp.dk/UDDANNELSE/
http://www.dasp.dk/
http://www.dasp.dk/UDDANNELSE/
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Webinarer

COVID-19 har gjort webinarer mere aktuelle end 
nogensinde før. Derfor tilbyder Speditørernes Kurser & 
Konferencer også et bredt udvalg af webinarer og digital 
deltagelse i vores konferencer.

Vi har bl.a. afholdt webinar om EU-vejpakken, NSAB
2015, Force Majeure samt Speditørens pante- og
tilbageholdelsesret.
Vi fortsætter med fremover at tilbyde en lang række
aktuelle webinarer.

Se mere på www.dasp.dk

Kursusrabatter

I samarbejde med Bureau Veritas udbyder
Speditørernes Kurser & Konferencer en række
lovpligtige kurser og uddannelser.

Som medlem af Danske Speditører får vores
medlemmer 20% rabat for deres medarbejdere.

Kurserne inkluderer bl.a.:
• ADR
• IDG

Se mere på www.dasp.dk

http://www.dasp.dk/
http://www.dasp.dk/




SPEDITØRERNES  
UDDANNELSER

SPEDITØRERNES UDDANNELSER
En medlemsydelse fra Danske Speditører



Om Speditørernes Uddannelser

Spedition er softwaren, der får hardwaren (fly, skib, tog, bil) til 

at hænge samen. Dermed er du som speditør den software-
arkitekt, der skaber den vellykkede fulde logistikkæde.

Derfor har speditørens rolle også mange facetter. Du skal
kunne koordinere og rådgive på tværs af landegrænser, mens
du reagerer på pludseligt opståede hindringer og forsinkelser. 
Kunden forventer sine varer til tiden - det skal du kunne levere.

Der mangler speditører. Og der mangler især veluddannede
speditører. Det understøtter Speditørernes Uddannelser, med 
uddannelse og videreuddannelse af transportens fagfolk.

Vi udbyder en række produkter. Fælles for dem alle er, at de 
fører til mere. At du altid kan bevæge dig fremad og lære mere.

Som de eneste i landet tilbyder vi uddannelsen Eksamineret
Speditør. Det er ikke kun en god uddannelse for medarbejderen; 
den kan også ses på bundlinjen hos virksomheden.

Se mere på www.dasp.dk
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JAKOB STØRLING

Relations- & Uddannelseschef

Telefon: 3374 6727

Mobil: 2212 4444

Email: jst@dasp.dk

http://www.dasp.dk/
mailto:jst@dasp.dk
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Eksamineret Speditør

Eksamineret Speditør er en enestående mulighed for at 
gøre dig fagligt endnu dygtigere i dit daglige arbejde som 
speditør. Uddannelsen er en merkonomuddannelse - og 
med den i baghånden, er du kun et afgangsprojekt fra at 
have en fuld akademiuddannelse.

Udover det er uddannelsen (som den eneste 
speditøruddannelse) adgangsgivende til HD 2. del 
og Diplomuddannelsen i Transport & Supply Chain 
Optimering.

Uddannelsen er tilrettelagt af speditører, for speditører. 
Derfor er såvel teori, som praksis og eksaminer rettet 
mod speditørens hverdag. Det er viden, du kan omsætte 
til værdi - fra første dag.

Uddannelsen foregår over 8 uger, med 3x2 kursusdage 
samt en eksamensdag. Mellem undervisningsdagene er 
der forberedelse, opgaver og træning. Det er altså en 
intensiv uddannelse, der kræver fokus, forpligtelse og 
engagement.

Uddannelsen er skabt i samarbejde med IBA 
Erhvervsakademi Kolding.

Uddannelsen er SVU-berettiget.

Eksamineret Speditør

Grundfag (40 ECTS)

• Transportjura
• Transport/Warehouse  

Management
• Erhvervsøkonomi
• Økonomistyring i Praksis

Eksamineret Speditør

Valgfag (20 ECTS)

• Logistik
• Hovedopgave

Eksamineret Speditør

Valgfag (20 ECTS)

• Global Økonomi
• Hovedopgave

Derudover skal der tages 15 ECTS i 
Erhvervsøkonomisk Metode, Dataanalyse 
og Erhvervsret

HD 2. del

(Supply Chain  
Management)

Diplom

Transport &  
Supply Chain  
Optimering

Speditørelev

PRAKTISK
Eksamineret Speditør består af fire moduler og to* valgfag.

Medlem af Danske Speditører

SE PRISER PÅ WWW.DASP.DK/UDDANNELSE/ - EKSAMINERET 
SPEDITØR

*Bemærk at du kun skal vælge ét valgfag for at komme
på hhv. HD 2. del og Diplomuddannelsen i Transport & 
Supply Chain Optimering (se modellen herunder).

http://WWW.DASP.DK/UDDANNELSE/
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Tolddiplomuddannelsen

Tolddiplomuddannelserne er udviklet i samarbejde med 
Toldstyrelsen, og er målrettet de medarbejdere, der 
beskæftiger sig med toldområdet i deres hverdag.

Formålet med uddannelserne er at hæve
kompetenceniveauet for toldområdet, ved at 
give medarbejderne en grundig viden om told og 
fortoldningsarbejdet.

De medarbejdere der er beskæftiget med import, 
eksport eller transport af varer ifm. udenrigshandel, 
møder ofte toldbarrierer og -systemer.
Det kræver indgående kendskab at undgå forsinkelser
og fejl, der kan udløse ekstra toldafgifter.
Selvom det ikke kræver specifikke forudsætninger for at  

deltage, så anbefaler vi at man har en vis erfaring med  
fortoldning, inden man deltager. Det er uddannelser
lavet til toldnørderne - og det kan mærkes.

Uddannelsen er delt i fire moduler - først Toldopgaven

og efterfølgende kan de øvrige moduler tages i vilkårlig
rækkefølge.

Du kan læse mere på
www.dasp.dk

Import/EksportToldopgaven

Tarifering og 
Varekundskab

Toldværdi

PRIS
SE PRISER PÅ WWW.DASP.DK/UDDANNELSE/ -
TOLDDIPLOMUDDANNELSEN

http://www.dasp.dk/UDDANNELSE/
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NSAB 2015

Alle medlemmer af Danske Speditører har gratis adgang
til NSAB 2015 - aftaledokumentet som, på tværs af
Norden, nedsætter rammebetingelserne for fragt og 
godstransport.

Dokument ligger frit tilgængeligt for medlemmerne på
vores hjemmeside.

Vi sælger også dokumentet i løssalg - enten ved
personlig henvendelse eller via vores webshop

Se mere på www.dasp.dk

PRIS

Medlem af Danske Speditører

15 kr/ark

Ikke medlem af Danske Speditører

20 kr/ark

Om NSAB 2015

Efter fire års arbejde og internationale forhandlinger

med vores nordiske partnere, blev NSAB 2015 lanceret
1. januar 2016. Dokumentet erstattede NSAB 2000.

Det var ikke en gennemgribende nytænkning af
indholdet, men en præcisering og servicetjek af det 
eksisterende juridiske grundlag.

Mere information om NSAB 2015 og de ændringer der 
blev foretaget, er tilgængelig på vores hjemmeside.

Se mere på www.dasp.dk



SPEDITØRERNES DOKUMENTSALG
En medlemsydelse fra Danske Speditører

FIATA Dokumenter

Som medlem af Danske Speditører har I adgang til en
række eksklusive dokumenter til brug ved international 
transport.

Alle dokumenter kan bestilles ved at skrive mail til 
info@dasp.dk.

Se mere på www.dasp.dk

FBL
Negotiable FIATA Multimodel Transport  
Bill of Lading

PRIS

Medlem af Danske Speditører

4 kr/ark (3,25 v/500 stk)

Ikke tilgængelig for ikke-medlemmer

FBL Copy
Negotiable FIATA Multimodal Transport (copy)  
Bill of Lading

PRIS

Medlem af Danske Speditører

1,75 kr (1000 stk/kasse)

Ikke tilgængelig for ikke-medlemmer

FCR
FIATA

Forwarders Certificate of Receipt

PRIS

Medlem af Danske Speditører

4 kr/ark (3,25 v/500 stk)

Ikke tilgængelig for ikke-medlemmer

http://www.dasp.dk/



