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Farligt Gods 
 

Vad är farligt gods 

Farligt gods är ämnen eller substanser som utgör en risk för hälsa, säkerhet, egendom eller 

miljö och som är klassificerade som Farligt Gods enligt IATA DGR (International Air 

Transport Association - Dangerous Goods Regulations) internationella regelverk.  

 

Farligt Gods kan vara många saker kolsyreis (torris), biologiska prover och substanser, 

frätande och explosiva ämnen, lättantändliga vätskor och/eller giftiga gaser är alla exempel 

på Farligt Gods. Men även tillsynes ”vanliga” saker/ämnen som litium batterier som finns i 

alla mobiltelefoner och bärbara datorer, sprayburkar, parfymer och rengöringsmedel är även 

dem exempel på Farligt Gods. 

 

Dolt farligt gods 

Produkter och apparater kan i vissa fall innehålla farligt gods som inte är deklarerat. 

Litiumbatterier, men även campingkök, instrument till maskindelar som innehåller kvicksilver, 

vissa smörjfetter samt aerosoler är exempel på dolt farligt gods. 

 

Ansvarsregler 

Ytterst är det du som avsändare som är personligt ansvarig för att din försändelse uppfyller 

samtliga krav och regler. Bestämmelserna om transport av Farligt Gods på flyg måste följas 

av såväl flygbolag som avsändare. Avsändare av Farligt Gods behöver ha en godkänd 

Säkerhetsrådgivare samt att all hantering, förberedelse och packning av Farligt Gods inför 

skeppningar måste utföras av personal med godkänd IATA utbildning. På Your Special 

Delivery Service (YSDS) är alla medarbetare väl bekanta med Farligt Gods och majoriteten 

är licensierade i enlighet med IATA DGR.  

 

Farligt gods på väg 

För transport på väg gäller ett annat regelverk (ADR). Generellt kan man säga att reglerna 

för flygtransport är hårdare. YSDS är även certifierade för att hantera Farligt Gods på väg. 

 

Detta hjälper Your Special Delivery Service Er med 

Vi behöver information om det ni behöver skicka, ett säkerhetsdatablad (MSDS), därefter 

hjälper vi er med resten. Att förbereda en sändning av Farligt Gods tar tid, så ofta får man 

räkna med att det kan ta någon dag extra innan godset går iväg.  

 

Har Ni frågor kring Farligt Gods, kontakta då oss och be om att få tala med någon om detta. 

För beställningar så är det bara att skicka er beställning till order.swe@ysds.com som 

vanligt. 
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