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Farlig gods i posten

1. Generelt
En rekke forskjellige stoffer kan være farlig å håndtere og t ransportere.
Posten Norge AS forholder seg til den klassifiseringav stoffer som er
foretatt i de internasjonale og FN-vedtatte ADR-bestemmelsene om
transport av farlig gods på vei. Disse b
 estemmelsene er tatt inn i norsk
lovverk som en forskrift, og regulerer all veitransport av farlige stoffer
i Norge. ADR - b
 estemmelsene finnes på www.dsb.no
Alle farlige stoffer er listet opp i ADR og gitt et eget UN-nummer. 
Dette UN-nr er viktig for å bestemme om stoffet kan tas imot i Posten
og eventuelt hvor mye som kan tas imot.
2. Hva er farlig gods
De farlige stoffene er oppdelt i klasser som vist under.
Klasse
1
N r.1

1

Klasse 4.1
Nr. 4.1

Eksplosive
stoffer og
g jenstander
Eksempel:
eksplosiver,
ammunisjon,
nødbluss,
fyrverkeri

Klasse
2
Nr. 2.2

Brannfarlige
faste stoffer
Eksempel:
fyrstikker,
metallpulver

Klasse
4.2
Nr. 4.2

4

4

Klasse
Nr. 5.1 5.1

5.1

2

Oksiderende
stoffer
Eksempel:
klorater,
nitrater,
peroksider,
bleke-pulver,
herdere,
kunstg jødsel

Klasse 5.2
Nr. 5.2

5. 2

Gasser
Eksempel:
hydrogen,
butan, propan,
oksygen.
Spraybokser
og gassbeholdere

Klasse 3
Nr. 3

3

Brannfarlige
væsker
Eksempel:
bensin,
maling,
tynner, lim,
alkohol,
parfyme

Selvantennende stoffer
Eksempel:
fosfor, kull,
filler eller
tvist med
løsemidler

Klasse
4.3 Brennbare
Nr. 4.3

Organiske
peroksider
Vær oppmerksom på alle
stoffer som
inneholder
ordet
peroksider

Giftige stoffer
Klasse
Nr. 6.1 6.1

4

6

gasser ved
kontakt
med vann
Eksempel:
aluminiumsslagger, litium,
natrium, kalsium

Eksempel:
plantevernmidler,
kvikksølvblandinger,
rottegift,
arsenikkforbindelser

Klasse
Nr. 6.2 6.2

6

Klasse
8
Nr. 8

8

Infeksjonsfremmende stoffer
Eksempel:
mikroorganismer og medisinske
prøver fra mennesker og dyr.
Inndelt i to kategorier og
kategori A er ikke tillatt sendt
i Posten

Klasse 7

Etsende stoffer
Eksempel:
syrer, baser, batterivæske,
kaustisk soda, malingsfjerner

Klasse
9
Nr. 9

Nr. 7B

Radioaktivt materiale
Eksempel:
radium, uran, plutonium,
radioaktive isotoper

RADIOACTIVE
CONTENT ......................
ACTIVITY ................
TRANSPORT INDEX

7

9

Forskjellige stoffer
Eksempel:
litiumbatterier,
magnetisk materiale,
kjemikalie-og førstehjelpssett,
livredningsmateriell,
kollisjonsputer, lightere

3. Hva kan sendes i posten
Posten transporterer som hovedregel ikke farlig gods.
En del stoffer er imidlertid mindre farlig i små mengder og dette betegnes
som «begrensede mengder.» Hvilke stoffer og hvor mye av det enkelte stoff
som går inn under begrepet «begrensede m
 engder» går fram av ADR kapittel
3.2 tabell A og kapittel 3.4.
4. Farlig gods forbudt med fly
Stoffer som er klassifisert som farlig, kan ikke sendes fram med fly,
dvs i A-post og Bedriftspakke ekspress over natt (hovedsakelig til/fra
post-nummer 4000-9999) samt alle typer sendinger til Svalbard og Jan
Mayen. Begrensede mengder av farlig gods kan heller ikke sendes med fly.
Unntak: UN 3373 (Biologiske stoff, Kategori B) kan sendes med fly.
5. Emballasje
Sendinger med begrensede mengder av farlig gods skal være e
 mballert i
samsvar med ADR-bestemmelsene og Postens generelle innpakningsregler.
Spesielt er det viktig at det brukes tilstrekkeligmed støtdempende og
væskeabsorberende materiale. Skadde sendinger med farlig gods kan g jøre
stor skade på personale, utstyr og andre postsendinger, og det er derfor
meget viktig at kravene til riktig emballasje blir fulgt.

6. Hvordan vite om et stoff er farlig
Det er avsenders plikt å vite om et stoff er tillatt sendt på den måte han ønsker.
For alle stoffer skal avsender eller produsent ha et HMS-datablad. I dette databladet under punkt 14 skal det stå om stoffet er klassifisert som farlig og eventuelt
stoffets UN-nummer. På grunnlag av dette UN-nummer kan vi slå opp i ADR og finne
ut om stoffet kan sendes i begrensede mengder og eventuelt hvor mye som kan
sendes i hvert kolli.
7. Merking
En sending som bare inneholder begrensede mengder, skal være merket
som eksemplene under. (Skal ikke være merket med fareseddel symbol).

UN

UNxxxx

xxxx

UNxxxx

Pakke som inneholder en type
farlig gods

Pakke som inneholder to typer
farlig gods

LQ
Pakke som inneholder to eller
flere typer farlig gods

Bare sendinger påsatt merke for begrensede mengder kan sendes
i posten, men ikke med fly.
8. Ansvar
Det er avsenders ansvar å kontrollere at det aktuelle stoffet kan sendes
som «begrensede mengder», hvilke mengder som går inn under begrepet
«begrensede mengder» og at det er emballert i samsvar med ADR og
Postens regler. Eventuelle erstatningskrav som følge av manglende
overholdelse av disse bestemmelsene, vil kunne bli rettet mot avsender.
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9. Andre forhold
Nærmere opplysninger om hva som er tillatt sendt i posten, fås ved
henvendelse til Postens Kundesenter tlf. 810 00 710 eller posten.no
Farlig gods som ikke er tillatt sendt, må sendes med transportører som
har opplegg for transport av farlig gods, f.eks. Bring Cargo tlf. 04055
eller Bring Express tlf. 04050.

Brann tlf. 110

Politi tlf. 112

Ambulanse tlf. 113

