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KAPITEL A.

Allmänna villkor
DB Schenkers Transportvillkor (Sverige) gäller som norm för beräkning av frakt och
andra avgifter för transporter i DB Schenkers flygbaserade trafik.
Alla uppdrag utförs av DB Schenker enligt:
• I det enskilda fallet avtalade villkor.
• Produktspecifika villkor motsvarande kapitel B i denna
broschyr.
• Allmänna villkor, motsvarande kapitel A i denna
broschyr.
• Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser,
NSAB (f.n. NSAB 2015).
Vid avvikelser mellan ovan angivna bestämmelser ska de
ha företrädesrätt i nämnd ordning. DB Schenkers
Transportvillkor innefattar kompletteringar till och
avvikelser från bestämmelserna i NSAB 2015.

På DB Schenkers webbplats www.dbschenker.com/se
finns alltid den senast uppdaterade versionen av dessa
transportvillkor.
Sker under avtalstiden justering i NSAB 2015, DB
Schenkers Transportvillkor, tillkommer, bortfaller eller
ändras skatt eller annan avgift eller sker annan för
branschen generell justering av prissättning,
fraktförmåner eller annat ökat kostnadsläge som DB
Schenker inte kan påverka, så förbehåller sig DB
Schenker rätten att göra motsvarande prisjustering.

1. Basåtagande
1.1 Omfattning
DB Schenker åtar sig transportuppdrag med de
begränsningar som framgår nedan under punkt 1.1.1 1.1.2

För transport av livsmedel gäller bestämmelser enligt
gällande livsmedelslag och i anslutning härtill utfärdade
föreskrifter.

1.1.1 Följande godsslag mottages endast efter skriftlig
överenskommelse:

Vid överenskommelse om avsteg från ovanstående
bestäms de villkor samt priser till vilka uppdraget utförs.

a) Gods för vilket särskilda transportrestriktioner gäller
enligt lag.

1.1.2 Gods som inte mottages till transport
Levande djur, vapen, värdepapper, smittbärande ämnen
samt kontanta medel.

Gods för vilket mottagarlandet, avsändarlandet eller
eventuellt transitland utfärdat restriktioner (exempelvis
import och/eller exportrestriktioner).
b) Farligt – eller temperaturkänsligt gods, tobak, vin,
sprit, avfall, farligt avfall, stöldbegärligt gods så som
datorer, hemelektronik etc., värdeföremål såsom konst,
antikviteter, juveler etc., personliga effekter eller
flyttsaker, levande växter, färskvaror.
c) Gods som kräver särskilda anordningar för lastning,
lossning eller transport såsom t.ex maskiner.
d) Gods med otillräckligt emballage varigenom annat
gods kan skadas samt gods som inte kan lastas
tillsammans med annat gods.

DB Schenker förbehåller sig rätten att ange särskilda
villkor alternativt att avvisa transportuppdrag även
avseende andra typer av gods som inte specificerats
ovan.
Gods som omhändertagits eller avlämnats för transport
och som faller under Generella Villkor punkt 1.1, innebär
inte något åtagande från DB Schenkers sida att
transportera godset om det inte avtalats skriftligen.
DB Schenker äger rätt att oskadliggöra eller förstöra
omhändertaget gods som är av farlig beskaffenhet, om
denna åtgärd är berättigad för att undvika fara.
Föreligger inte akut fara ska DB Schenker om möjligt
underrätta uppdragsgivaren om åtgärder som kommer att
vidtas med godset.
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1.2 Avsändande av gods
1.2.1 Transportdokumentation
För att DB Schenker ska kunna utföra uppdraget och
uppfylla transportlöftet enligt angivna eller
överenskomna transporttider krävs att uppdragsgivaren
svarar för att avsändaren överlämnar erforderlig för
uppdraget relevant information t.ex bokningsinformation, handelsfaktura och packlista.

1.2.2 Leveransvillkor
Kostnadsfördelning mellan säljare och köpare av gods
sker enligt Incoterms 2020.

2. Transportuppdragens omfattning
2.1.1 Typ av uppdrag
• Flyg

• Inrikes vägtransport

1m3 = 167 kg (1:6)
Generella maxmått är:
Längd 318 cm, bredd 244 cm, höjd 155 cm (Wide body
aircraft).
I övrigt anpassade efter flygplanstyp och destination vid
respektive tillfälle.

1 m3 = 280 kg
1 flakmeter = 1950 kg
1 pallplats = 780 kg

2.1.2 Bokning
Med bokning avses begäran om hämtning av gods för
transport för de DB Schenker produkter där detta
erbjuds.

• Organisationsnr / EORI nummer
• Övrigt som kan vara av vikt gällande tullhänseende,
tullstatus

Vid användning av något av de av DB Schenker
rekommenderade TA system eller eSchenker sker
elektronisk överföring av bokningsinformation i samband
med transportbeställningen.

DB Schenkers transportåtagande omfattar transport med
hämtning och avlämning av gods under normal
kontorstid. DB Schenker beslutar om godset ska sändas i
direkttrafik eller med omlastning, om inget annat
avtalats.

Bokning görs i första hand via EDI eller e-post.
Hämtning planeras utifrån den tidpunkt
bokningsmeddelande mottagits med hänsyn till lokala
förhållanden och önskemål om hämtningstidpunkt.
En förutsättning för uppdraget är att bokning av
transport och överlämnande av gods sker i enlighet med
vid varje tid gällande Transportvillkor.
Överenskommen avvikelse från denna standard avseende
meddelandeform, bokningstidpunkt skall dokumenteras i
för DB Schenker och kunden gemensam processbeskrivning (S.O.P.)
Obligatoriska uppgifter vid bokning:
• Avsändare (namn och adressuppgifter)
• Mottagare (namn och adressuppgifter)
• Upphämtningsadress, om annan än avsändare
• Leveransadress, om annan än mottagare
• Antal kolli och kollityp
• Vikt
• Volym
• Godsdimensioner
• Leveransvillkor, enligt Incoterms 2010
• Uppgift om farligt gods
• Kundnummer hos DB Schenker

Uppdragsgivaren svarar för sådana kostnader som
uppstår till följd av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
DB Schenker har rätt att debitera samtliga extra
kostnader.
Uppdragsgivaren ansvarar för att gods är förpackat och
emballerat eller beskaffat på ett sådant sätt att det tål
normal transporthantering och lastsäkring samt inte
skadar annat gods. Uppdragsgivaren ansvarar även för att
emballage uppfyller krav enligt nationella regler och
förordningar. DB Schenker är inte ansvariga för skada på
gods på grund av frånvaro av, eller bristfällighet i,
emballage eller annan förpackning.
Allt träemballage som exporteras till länder som kräver
godkänd märkning, skall vara godkänt och märkt enligt
standarden ISPM 15. För svenskt träemballage gäller att
det ska vara godkänt av Jordbruksverket. Om godkänd
märkning saknas tillkommer extra kostnader.
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3. Farligt gods
Regelverken för farligt gods heter ADR (väg) och DGR (flyg)
och/eller RAR.
Vid transport av farligt gods ska uppdragsgivaren i samband
med bokning upplysa DB Schenker om huruvida
godset helt eller delvis omfattas av föreskrifterna för farligt
gods inom väg eller flyg. Dessutom ska uppdragsgivaren
ange uppgifter som föreskrivs i godsdeklarationen vid
bokningstillfället. Uppdragsgivaren svarar för att
transporthandlingar utfärdas enligt ADR. För farligt gods
inrikes på väg innebär detta att en fraktsedel med en farligt
gods-deklaration måste utfärdas.

Uppdragsgivaren ansvarar för att avsändaren
klassificerar, förpackar, märker och etiketterar det farliga
godset enligt gällande föreskrifter i ADR/DGR. Varje kolli
ska förses med föreskriven märkning och etikettering.
För farligt gods av skilda slag som inte får samlastas på
ett fordon ska separat dokumentation utfärdas av
uppdragsgivaren.

4. Lagring
Bestämmelserna om lagring i NSAB (NSAB 2015 §25) gäller
inte lagring i anslutning till transport, utan endast i det fall
lagringsuppdrag särskilt avtalats.

5. Varuförsäkring
En varuförsäkring täcker varans fulla värde och är inte
begränsat till DB Schenkers utökade ansvar. En
varuförsäkring täcker alla olyckliga händelser under
transporten oavsett vem som är ansvarig. Varuförsäkring
tecknas med försäkringsbolaget AIG genom DB Schenker av
transportbeställaren (varusäljaren eller köparen beroende
på av dem emellan avtalad leveransklausul).
En varuförsäkring ger
• Helförsäkring enligt AIGs Villkor För Transportförsäkring
Av Varor
• Full ersättning enligt handelsfaktura eller varuvärde (plus
frakt och 10% handelsvinst)
• Varuförsäkring tecknas per sändning.
Varuförsäkring säljs under förutsättningar som finns att
hitta på:
https://www.aig.se/affars/produkter/marina/varuforsakringschenker.
Premieberäkning
Premie beräknas med CIF-värdet (Cost Insurance and
Freight) som bas, d.v.s. (Fraktkostnad + varuvärde) + 10 %
i handelsvinst x 0,23 %. = Premien. Minimum SEK 200 per
försäkring.
Försäkringen gäller utan självrisk.
Hur tecknas försäkringen?
Vill du teckna en försäkring kontakta DB Schenker Air.
Undantag
Det finns varuslag, händelser och kostnader som undantas
från Varuförsäkring (se fullständiga villkor
https://www.aig.se/affars/produkter/marina/varuforsakringschenker
Exempel på viktiga undantag:
• Ej tillräckligt eller olämpligt förpackade varor
• Mobiltelefoner, surfplattor, spelkonsoler, datorer och
liknande elektroniska konsumentprodukter
• Läkemedel
• Antika föremål, konst, konstverk

• Tobak, snus och alkohol
• Ädelstenar (eller dyrbara stenar), pärlor eller metaller
• Bankcheckar, sedlar och pengar oavsett valuta
• Levande djur
• Växter, frukter och grönsaker
• Redan skadade varor
Varuförsäkringen gäller inte för kostnader i samband med
förseningar.
Varuförsäkringen omfattar inte skada, förlust eller
kostnad som orsakats av temperaturpåverkan på grund
av driftsavbrott i kyl-, frys- eller värmeanläggning.
Begagnade varor kan försäkras, men då under villkor som
endast täcker totalförlust.
Vad ersätts av försäkringen?
Vid skada ersätter försäkringen upp till varans fulla
värde, upp till försäkringsbeloppet, vid skadetillfället som
sker under transport.
Om varan kan repareras ersätter försäkringen kostnader
upp till försäkringsbeloppet. Har skadan
orsakat att föremålet minskat i värde ersätts även
värdeminskningen med skillnaden mellan
föremålets värde i oskadat skick jämfört med värdet i
skadat skick, högst upp till försäkringsbeloppet.
Om varan blir försenad mer än 60 dagar och anledningen
till förseningen beror på en händelse som
omfattas av försäkringen får du ersättning för
totalförlust.
Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i hela världen, med undantag för
transport till länder eller med företag och/eller
personer som är belagda med handelsrestriktion enligt
FN, USA eller EU. Vänligen se
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes-och-sakerhetspolitik/sanktioner/ för information om
aktuella sanktioner.
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6. Reklamation
Skada, minskning eller förlust som är synlig, ska anmälas
genast vid godsets mottagande och antecknas i det
kvitterade exemplaret av transportdokumentet eller
annan handling.
Skada som var synlig och inte noterades vid leverans
riskerar att avvisas vid eventuell reklamation.

Mottagare av en sändning är skyldig att i omedelbar
anslutning till mottagandet kontrollera om varan har en
av emballaget dold skada. Dold skada ska anmälas till DB
Schenker snarast, dock senast sju (7) dagar efter
mottagandet av sändningen. DB Schenker ansvarar inte
för dold skada som anmäls efter transport, om varan
tidigare transporterats eller hanterats och inte före den
sista transporten blivit kontrollerad för eventuell dold
skada.

7. Force Majeure
DB Schenker ska vara befriat från skyldighet att fullfölja
uppdrag om DB Schenker hindras av omständigheter,
varöver DB Schenker inte kunnat råda och rimligen inte
kunnat förutse. DB Schenker ska genast informera uppdragsgivaren när sådan omständighet inträffar respektive

upphör. Part äger rätt att med omedelbar verkan säga
upp avtal eller avbryta avtal, då sådan omständighet
varat längre än en (1) månad, eller då viss
uppsägningstid avtalats, efter en tid motsvarande
uppsägningstiden.

8. Betalningsvillkor
Avsändaren är betalningsskyldig för frakten för gods som
är utsatt för hastig förstöring eller vars värde inte med
säkerhet täcker fraktkostnaden. Avsändare än
betalningsskyldig för alla kostnader som vilar på en
sändning som inte utlöses av mottagaren.
Om DB Schenker fakturerar mottagaren och denne vägrar
betalning under åberopande att annat avtalats mellan
mottagaren och uppdragsgivaren, är uppdragsgivaren
skyldig att erlägga frakten. Detsamma ska gälla om
mottagaren efter betalningstidens utgång och efter
betalningspåminnelse ej betalat frakten. Frakt och andra
avgifter anges exklusive mervärdesskatt.
DB Schenkers generella betalningsvillkor är tio (10)
dagar netto från fakturadatum, såvida DB Schenker inte
kräver kontant betalning.

Förlängd kredittid kan undantagsvis beviljas, och
reglerats då i mellanvarande avtal, varvid en kreditavgift
uttas på fakturabeloppet för varje extra kreditdag utöver
generella tio (10) dagar.
Dröjsmålsränta debiteras efter fakturans förfallodag,
beräknad med på fakturan angiven, vid varje tidpunkt
inom DB Schenkers generellt tillämpad räntesats. Denna
är f.n. 1,8% per månad. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras lagstadgad påminnelseavgift.
Krav på rättelse av faktura till kund ska framställas
senast två (2) månader efter fakturadatum. Krav gällande
transportskador framställs separat för enskild
handläggning (kan ej kvittas mot oreglerade
fraktfakturor)

DB SCHENKERS TRANSPORTVILLKOR AIR 2020-10 / SID 6

9. Villkor för hantering av personuppgifter
(GDPR)
För att kunna utföra den tjänst som kund beställer av DB
Schenker behöver DB Schenker behandla personuppgifter.
Personuppgifterna används för att kunna förmedla
försändelser men även för att vid behov kunna
kommunicera med kund och mottagare. Eftersom
personuppgiftsbehandlingen både är en förutsättning för
och en del av den avtalade tjänsten som DB Schenker
tillhandahåller och DB Schenker självständigt bestämmer
ändamålen och medlen för behandlingen är DB Schenker
personuppgiftsansvarig för all behandling av
personuppgifter som sker inom ramen för tjänstens
fullgörande.
Personuppgifter som därvid kommer att behandlas av DB
Schenker är bland annat kontaktuppgifter till anställd hos
kund såsom namn, telefonnummer och mejladress, samt
personuppgifter hänförliga till mottagare av försändelser,
antingen anställd hos mottagaren eller i form av
privatperson, såsom namn, adress, telefonnummer och
mejladress.

Den personuppgiftsbehandling som utförs av DB Schenker
sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
Med personuppgiftslagstiftning avses alla tillämpliga lagar,
förordningar, föreskrifter och regler som gäller för
behandling av personuppgifter, inklusive men inte
begränsat till EU:s dataskyddsförordning 2016/679
(”GDPR”)*, lag (2018:218) med kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och lagen om
elektronisk kommunikation (2003:389) samt eventuella
ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter
sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.
Mer information om DB Schenkers behandling av
personuppgifter finns att tillgå på
https://www.dbschenker.com/se-sv/meta/privacy-policy.
* Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning) – även kallad GDPR.

10. Övriga tilläggsbestämmelser
Förfoganderätt
Avsändaren har förfoganderätt över godset till dess att
godset utlämnats till mottagaren eller ställts till dennes
förfogande på anvisad plats. Från denna tidpunkt är
mottagaren förfogandeberättigad.
Hinder för godsets utlämnande
Uppstår hinder för godsets utlämnande och lämnar
avsändaren icke erforderliga föreskrifter hur godset ska
förfaras, äger DB Schenker rätt att försälja godset a)
genast, ifråga om gods som är utsatt för förskämning eller
snar förstörelse eller som fodrar alltför kostsam vård, eller
b) ifråga om övrigt gods efter 60 dagar från godsets
mottagande till befordran. DB Schenker ska såvitt möjligt i
förväg underrätta avsändaren om godsets försäljning. Efter
avdrag av DB Schenkers fordringar på grund av
transportuppdraget och av övriga fordringar för vilka
godset kan häfta även som av kostnader för godsets
förvaring och försäljning ska försäljningsbeloppet utan
dröjsmål ställas till avsändarens förfogande försåvitt hans
adress är känd för DB Schenker. Är avsändarens adress icke
känd och gör han icke inom ett år från försäljningsdagen
sin rätt till honom tillkommande
medel gällande, ska de tillfalla DB Schenker.

Äganderättsövergång
Om DB Schenker efter reklamation till fullo har ersatt
skadat gods har DB Schenker rätt att överta äganderätten
till godset, om DB Schenker så önskar.
Priser/avgifter, som inte angivits i denna broschyr gällande
vissa slag av transporter eller gods m m, ska kunna uttas
utöver de här angivna. Om transport på grund av kundens
specifika önskemål utförs på ett sätt som avviker från DB
Schenkers normala rutiner ska speciell överenskommelse
om villkor och priser träffas.
För den händelse tjänster som utförs av DB Schenker är
föremål för förbud föreskrivet i lag eller förordning
(nationell
eller internationell, inkluderande lagstiftning härrörande
från EU och USA), särskilt såvitt avser lagstiftning relaterad
till handelsembargon eller bekämpning av terrorism, har
DB Schenker rätt att vid var tid och med omedelbar verkan
avbryta utförandet av tjänsterna utan föregående
underrättelse och utan att ådra sig ersättningsansvar av
något slag mot uppdragsgivaren/avsändaren, eller den som
trätt i dennes ställe.
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KAPITEL B.

Prisinformation
1.1 Utläggsersättning / Betalningsförmedling
Vid utlägg av tull och eventuell införselmoms uttas en ersättning om 3,2% av det totala tull och
momsbeloppet, minimum SEK 130 /sändning. Utläggsersättning debiteras ej vid kontant betalning.

1.2 Omräkningskurser
För transporter där omräkning av valuta skall ske, beräknas omräkningskursen den kurs som gäller vid
ankomstdagen på destinationen.
Omräkningskursen i offerten ska ses som en indikation på den nivå som gällde vid offerttillfället. Omräkning
av valuta görs för sändningar där utländska kostnader är betalbara i Sverige.

1.3 Terminalhyra
2 dagars fri lagringstid ingår, därefter debiteras terminalhyra.
Eventuella transiteringskostnader tillkommer.
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1.4 Tilläggstjänster
Flyg Arlanda/Landvetter/Sturup
Tilläggstjänst
Aktiv / Passiv förädling
AOG / Expresshantering
Bank / COD (Cash against documents) / Kvot
Betalningsförmedling Tull och Moms
CC-avgift (Charges Collect)
Crosstrade sped arvode 3:e land
Torr-iskontroll Export
EUR-pall
Sortering pallning EUR plastning
Extra statnummer
Farligt gods DGR / ADR hantering Import
Farligt gods DGR / ADR hantering Export
Fotografering
Försäkring
Handy carry arvode
Hantering av kyl / frys-varor
Hyra
Inspektion av gods på terminal
Neutralisering av gods
Omlagring av gods på terminal
Omtulltaxering
Pappersfaktura
PLACI kostnad (föranmälan av Export till 3dje land)
Screening Security Check
Screening Security Check "Dark Alarm"
Slipväxling / slip på disk
Snabb inprickning
Stämpling av Carnet
Stämpling av EUR certifikat
T1
Uppdelning av gods på terminal
Uppläggning tullager
VAL Värdesändningar
Vikt & Volymkontroll
Vin och spritinförsel
Väntetid vid upphämtning/leverans av gods
Överlåtelse avgift mot kund
Övertid utöver ordinarie arbetstid
Övriga terminalkostnader t.ex JBV

Pris
SEK 1 000/sändning istället för dekl.arvode, utöver
ordinarie avgifter
SEK 1 000 utöver övriga avgifter
SEK 650/sändning
3,2 % Minimum SEK 130
9 % av CC-beloppet. Minimum SEK 400
SEK 850/sändning
SEK 650/sändning inkl. 5 kolli.
Därutöver SEK 15 per kolli
SEK 210/pall
BAC SEK 550/plastad sorterad EUR-pall
CAF SEK 375/plastad sorterad EUR-pall
För företag SEK 80 per stat.nummer utöver 3
För privatpersoner SEK 120/stat.nummer utöver 3
SEK 670/sändning
SEK 1 850 inkl. 1 UN nr
SEK 300 per extra UN nr upp till 10 UN nr
SEK 450/AWB (airwaybill)
Enligt försäkringsbolagens tariffer. Min SEK 200
SEK 670 istället för speditionsarvode samt tulldekl.
SEK 270/sändning
SEK 125/100 kg eller del därav.
Vid lagring VAL, kyl och frys utgår dubbel hyra.
SEK 1 050/påbörjad timma
SEK 170/sändning
SEK 770/sändning
SEK 400/sändning
SEK 100/faktura
SEK 175/sändning
SEK 450 inkl. 5 kolli, därutöver SEK 50 per extra kolli
Enligt utlägg från terminalen
SEK 410/slip
SEK 1 350/sändning AWB (airwaybill)
SEK 600/carnet
SEK 600/certifikat
SEK 500 + 0,1 % av varuvärde/T1a
SEK 250/mottagare
SEK 570/sändning
SEK 2 000/sändning
SEK 300/sändning inkl.10 kolli. Därutöver SEK 40/kli
SEK 520/sändning utöver ordinarie avgifter
SEK 185/påbörjad 15 min period
SEK 500/sändning
SEK 5 000/sändning utöver ordinarie avgifter
SEK 400/sändning utöver offert och nettokostnader från
terminal och Jordbruksverket.
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