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Formulär för multimodal 
transport av farligt gods 

1. Avsändare

2. Godsdeklarationsnummer 3. Sida 1 av….sidor 4. Transportörens referensnummer 5. Speditörens referensnummer

6. Mottagare

7. Transportör

Avsändardeklaration 
Härmed intygar jag att innehållet I denna sändning är fullständigt och noggrant beskrivet av nedan angivna 
officiella transportbenämning och är rätt klassificerat, förpackat, märkt och etiketterat, och att det enligt 
tillämpliga internationella och nationella bestämmelser i alla avseenden befinner sig i ett för transporten 
lämpligt tillstånd. 

8. Denna sändning uppfyller föreskrivna gränsvärden för

☐ Passagerar- och fraktflyg ☐ Endast fraktflyg

9. Övrig hanteringsinformation

10. Fartygs-/flight nummer och datum 11. Hamn/lastningsplats

12. Hamn/lossningsplats 13. Bestämmelseort

14. Transportmärkning Bruttovikt (kg) Nettovikt(kg) Volym (m³) 

Antal och slag av kollin, godsbeskrivning 

14. Transportmärkning Bruttovikt (kg) Nettovikt(kg) Volym (m³) 

Antal och slag av kollin, godsbeskrivning 

14. Transportmärkning Bruttovikt (kg) Nettovikt(kg) Volym (m³) 

Antal och slag av kollin, godsbeskrivning 
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15. Containerns märknings-nummer/Fordonets registreringsnummer 16. Sigillnummer

17. Mått och typ av container/fordon 18. Travikt (kg) 19. Total bruttovikt (taravikt 
inräknad) (kg)

Stuvningsintyg 
Härmed förklarar jag att ovan beskrivet gods stuvats i ovan angiven container/ovan angivet fordon enligt 
gällande bestämmelser. 

Ska för varje lastning i container/fordon kompletteras och undertecknas av den person som är 
ansvarig för stuvningen/lastningen. 
20. Datum Ort 

Firmanamn Den intygandes namn och funktion 

Den intygandes underskrift 

21. Mottagningsbekräftelse
Ovan beskrivna antal kollin/containrar/släp har mottagits i gott skick, med undantag av följande noteringar av 
mottagande organisation: 

Transportörens namn Fordonets registreringsnummer 

Datum Fordonsförarens underskrift 

22. Datum Ort 

Firmanamn (för avsändaren som iordningställer detta dokument) Den intygandes namn och funktion 

Den intygandes underskrift 
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