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Levering
Som udgangspunkt leverer PostNord til fortovskant 
mellem kl. 8 – 16. Dog er det også muligt, at vi kan 
levere dit gods ind på en byggeplads. PostNord har 
sørget for sikkerhedsudstyr til chaufføren, så din 
modtager skal kun sikre sig at være tilstede for at 
modtage godset eller hente godset på aftalt sted.

Ønsker du tidligere levering, henvises du til fakta-
arket Tidslevering. 

Er godset ikke sendt med Flexlevering, skal der 
være en til at modtage godset. 

Krav til levering
For at kunne levere gods ind på byggepladsen skal 
ordregiver sikre, at nedenstående informationer er 
udleveret til PostNord forud for transporten. Be-
mærk at punkt 1 og 2 om kontaktoplysninger altid 
skal være opfyldte hvor punkt 3 gør sig gældende 
i bestemte situationer:

1. Kontaktperson: Ved booking skal ordregiver 
inkludere mindst en gyldig kontaktperson kan 
forklare chaufføren hvor godset skal leveres.

2. Kontaktoplysninger: Kontaktpersonernes te-
lefonnummer og eventuel mailadresse på 
kontaktpersoner skal fremgå i bookingen.

3. Kørebog: ved levering til større byggepladser 
skal ordregiver sikre at modtager har lavet en 
kørebog, som chaufføren kan køre efter. 

4. En kørebog beskriver, hvem modtager er med 
navn, adresse, beskrivelse af leveringsstedet 
samt billeder, som chaufføren kan bruge ved 
levering til ønsket sted. Et mastereksempel på 
en kørebog kan hentes på www.postnord.dk. 

5. Krav på billeder og info:
• Billede af hovedindgang 
• Billede af området set MOD drop point 
• Billede af drop point 
• I felt med forklaring, beskrives området – 

f.eks: ”Kør ind fra Peters Vej, stilles i rød 
varevogn. Nummerplade XX12345, i 
læskur til venstre for blå container” 

Ansvar 
Det er afsenders ansvar, at der foreligger kontakt-
person med dertilhørende kontaktoplysninger 
samt eventuel kørebog før levering af gods til en 
byggeplads. Er dette ikke opfyldt, vil godset blive 
returneret på ordregivers regning.

Ændres der leveringssted på større byggepladser, 
skal oplysningerne i kørebogen opdateres. 

Når PostNord har leveret godset på byggepladsen 
efter ordregivers anvisninger, overgår ansvaret for 
godset til modtager. 
 
Vil du vide mere 
Klik ind på www.postnord.dk, eller ring 70 11 12 30, 
hvis du ønsker mere information.

Levering til byggepladser 
Har du forsendelser, som skal leveres til byggepladser, klarer vi også det.


