
 
Regnr: SVA42047 
Utgåva: 4 

POV/VLT/Rovdjur. Lathund för insändaren eller POV:s personal, att boka en 
plåtlåda hos Schenker AB som skall skickas till SVA. 
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Alla ifyllda uppgifter i denna bokning är endast ett exempel. Du måste fylla i dina egna uppgifter 
om vart plåtlådan skall skickas ifrån. 
OBS! Mottagarstycket skall fyllas i enligt exemplet nedan i mallen. 
 
Gå till Boka landtransport direkt | DB Schenker och klicka på raden 02. 
 

 
 
Fyll i dina uppgifter enligt mallen du har fått fram hos Schenker AB: 
 

 

https://www.dbschenker.com/se-sv/produkter/landtransport/boka-landtransport-direkt
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Klicka på ”Nästa” 
 
Fortsätt fylla i dina uppgifter enligt mallen du har fått fram hos Schenker AB: 
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Plåtlådornas vikt o mått hittar du i Excelfilen som ligger i mappen ”POV:s alla rovdjurs plåtlådor” under I-
disken: POV/Vilt/STORA ROVDJUR. 
Kontrollera dina uppgifter en gång till innan du går vidare till sista steget. 
 
Klicka på ”Skriv ut via PDF” 
Nu har du bokat en transport och samtidigt så skriver du ut fraktsedlarna. 
Fraktsedel nr 1 sätts på plåtlådan. 
Fraktsedel nr 2–3 skall chauffören ha. 
Fraktsedel nr 4 skall du behålla själv men chauffören skall skriva under den.  

Jätteviktigt!!! 
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Lite extra information om bokningen. 
 
Stycket om mottagaren: Skall fyllas i enligt mallen ovanför. 
 
Stycket om kollin: Tänk på att vikten är plåtlådan + djuret/en och att det alltid skall stå ”Undantaget 
veterinärmedicinskt material” på raden för innehåll. 
 
Alla plåtlådor med tillhörande information såsom vikt, storlek, adresser, vilka är lediga mm, hittar du i 
mappen ”POV:s alla rovdjurs plåtlådor” som ligger under POV/Vilt/STORA ROVDJUR på I-disken. 
 
Till sist: Informera insändaren att plåtlådan skall vara ren på utsidan från blod och kroppsvätskor vid 
inskickandet till SVA. 


