
 
Avgående   
Gods, postpaket och express/kurir-försändelser 

Gods skickas med Your Special Delivery Service (YSDS). Blankett för att skicka med YSDS finns på VHC 

Godsmottagnings hemsida https://internt.slu.se/sv/stod-och-service/lokaler/byggnader-pa-campus/valkommen-till-

vhc/for-anstallda/godsmottagning/.   Den skall bifogas digitalt med beställningen till order.uppsala@ysds.com samt 

fästas på försändelsen. YSDS kan även bistå med importer och tredjepartsfrakter. 

1. Godset skall vara väl emballerat. Avsändaren ansvarar för alla transportskador som orsakas av bristfällig 

emballering. 

2. Avsändaren skall tillhandahålla alla uppgifter och dokument som krävs. Vad som krävs beror på var paketet ska 

skickas och vad det innehåller. Här kan YSDS vara behjälpliga med konsultation och vägledning, YSDS nås på 

08-51 800 400 eller order.uppsala@ysds.com 

3. Tala med YSDS om val av lämplig transporttjänst, snabbare leveranser kostar mer 

4. YSDS kan alltid hjälpa er fylla i blanketter och formulär. 

 

• För farligt gods gäller särskilda bestämmelser. 

• En röd blankett:"Shipper's declaration for dangerous goods" ska fyllas i. Blanketten för farligt gods finns att hämta ned 

från VHC Godsmottagnings hemsida https://internt.slu.se/sv/stod-och-service/lokaler/byggnader-pa-

campus/valkommen-till-vhc/for-anstallda/godsmottagning/  och bifogas digitalt i beställningen 

•  Säkerhetsdatablad MSDS (Material Safety Data Sheet). Exempel kan hämtas från https://kemia.lul.se    

http://www.ebc.uu.se/internt/sakerhet/Kemia/Kemia-lathund/. Sigma (internt system). 

• YSDS säkerställer att korrekt märkningen finns på försändelsen.  

• Torris finns tillgängligt i godsmottagningen. Frigolitförpackningar tillhandahålls av avsändaren. Om torris eller 

frigolitförpackning saknas kan YSDS tillhandahålla båda. 

För att skydda människor, miljö och egendom finns en omfattande lagstiftning kring hur man hanterar farligt gods vid transport. 

Saknar du kunskaper i regelverket finns hjälp att få hos YSDS. 

Efter att försändelsen har bokats hos YSDS lämnas det på avsedd plats i godsmottagningen. För försändelser med 

specifika krav gällande upphämtning hämtar YSDS efter överenskommelse. Sista tid för beställning för utleverans 

samma dag är 15:00. 

 

Tullverkets information 

• Ska du föra varor in i eller ut ur Sverige? Tullguiden 

(http://www.tullverket.se/tullguiden.4.4ab1598c11632f3ba9280003131.html) finns på tullverkets hemsida med 

information om hur du kan uträtta ditt ärende. 
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• Vid import eller export av varor från eller till EU:s tullområde ska varans varukod anges enligt den förteckning som 

används inom EU. 

• Vid handel mellan EU-länder ska företagen lämna uppgift om varukod enligt den förteckning som används inom EU 

p.g.a. den statistik som förs, Intrastat. 

• TaricSöksystem (http://www.tullverket.se/sokordao/t/taric/taricsoksystem.4.4ab1598c11632f3ba9280001724.ht

ml) ger dig alla de uppgifter du behöver för att kunna lämna rätt uppgifter till Tullverket. Du kan få dagsaktuell 

information om tullsatser, varukoder, import- och exportbestämmelser, växelkurser med mera. 

• TARIC (http://taricdok.tullverket.se/taric/startsida), startsida. 

• Tullfrihet för vetenskapliga instrument och apparater 

(http://www.tullverket.se/innehallao/t/tillstand/tillstand/tullfrihetforvetenskapligainstrumentochapparatertillstandt

vtfttvtfg.4.7f666dc013f3d5de70826a1.html) 
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