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 Avsändare:  Mottagare: 
Namn:    
Org.nr:    
Adress:    
Postadress:    

 
 
    Underskrift  ------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------  
 
 

UN-nr Transportbenämning  
(tekniskt namn) 

Etikett-
nr 

Förp. 
grupp 

Trsp. 
kategori 

Antal 
kolli 

Typ av 
kolli 

Total 
mängd 
(kilo/liter) 

Värde-
ber. 

mängd 

UN 1202 Dieselolja 3 III 3     
UN 1203 Bensin 3 II 2     

UN 1965 Kondenserad kolvätegasblandning 
n.o.s (propan) 2.2  2     

UN 1001 Acetylen, lösta gaser 2.1  2     
UN 1072 Oxygen, komprimerad (syrgas) 2.2 (5.1)  3     
UN 3295 Flytande kolväten n.o.s (spillolja >61°) 3 III 3     
UN 3295 Flytande Kolväten n.o.s (spillolja <23°) 3 II 2     
         
         
         

Total värdeberäknad mängd                                                                                                             Summa:  
 
 

Att beakta vid beräkningen av den värdeberäknade mängden: 

Vid värdeberäknade mängder behöver det farliga godset inte vara förpackat i mindre förpackningar, utan det är den totala 
mängden farligt gods på transportenheten som bestämmer om värdeberäknad mängd kan tillämpas. Värdeberäknad 
mängd tillämpas endast i ADR-S. 

 
Värdet (poängen) räknas fram genom att mängden farligt gods i: 

• Transportkategori 1 multipliceras med 50 
• Transportkategori 1 med ämnen i fotnot a) multipliceras med 20 
• Transportkategori 2 multipliceras med 3 
• Transportkategori 3 multipliceras med 1 
 
a)  för UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 och 1017 utgör högsta tillåtna totalmängd per transportenhet 50 kg 

Om värdet är högst 1000 poäng får godset transporteras som värdeberäknad mängd. 
I annat fall gäller ADRs regler fullt ut (se www.msbmyndigheten.se/farligtgods). 

DENNA GODSDEKLARATION SAMT EN 2 KG PULVERSLÄCKARE SKALL MEDFÖRAS VID TRANSPORT. 
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