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Eurofins transport bestilling 
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Gå til eurofins.no, klikk deg inn på 

Environment Testing 
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Klikk på Bestill transport / Prøvemottak. 
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Tast inn postnummeret til adressen du 

ønsker transport fra 
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Tilgjengelige fraktalternativer vises nå for 

ditt postnummer 
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Fraktalternativer 

 

• Nærmeste laboratorie og/eller 

prøvemottak samt åpningstider 

• Bedriftspakke - Utskrift av 

bedriftspakke-etikett. Prøvene leveres 

på nærmeste postkontor eller post i 

butikk. Ankomst 1-4 virkedager fra 

innlevering. 

• DHL Express - Opphenting på oppgitt 

adresse og ankomst i Moss innen 

klokken 08.00 førstkommende virkedag. 

• Bedriftspakke Ekspress - Utskrift av 

bedriftspakke ekspress-etikett. Prøvene 

leveres på nærmeste postkontor eller 

post i butikk. Ankomst i Moss innen 

klokken 09.00 førstkommende virkedag. 

 

DHL Express prises som bedriftspakke 10 

kg i Sone 4. 
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Basert på ditt valg blir du nå ombedt til å 

fylle ut informasjon om transporten 
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Informasjon om transporten 

 

• Bedrift*. Bedriftens navn 

• Kontaktperson*. Kontaktperson for 

transporten 

• Gateadresse*. Adresse for opphenting av 

prøvene 

• Adresse tilleggsinformasjon. Eventuell 

tilleggsinformasjon som er nødvendig eller 

forenkler ved opphenting av prøvene 

• Beskjed til sjåfør*. Informasjon til sjåfør som 

forenkler ved opphenting 

• Prøvemateriale*. Type prøvemateriale 

• Dato for opphenting*.  Velg dato fra 

datovelgeren 

 

 

 

 

 

• Tidsvindu for opphenting*. Velg tidsvindu for 

opphenting, Fra og Til. 

 

 

 

 

• Send bestilling. Bestilling sendes direkte til 

transportfirma. 

• Endre fraktalternativer / Endre postnummer.  

 

1 2 

OBS! Når du klikker på Send bestilling er transporten bestilt hos 

transportfirma 
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Du har nå bestilt transporten og ordren er 

sent til transportfirma 
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Forbered prøver for forsendelse 

 

• For å sende prøvene trengs en 

transportetikett for hver kolli. 

• Skriv ut etiketter 

• Klikke på Skriv ut 

• Du mottar også e-post med 

transportetiketter. 
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Skriv ut etikett via e-post med 

transportetikett vedlegg 
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Skriv ut etiketter ved å klikke på “Skriv ut” 

på websiden 
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Transportetikett til hver kolli 
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Printe transportetiketter 

 

• Hver kolli skall ha en egen unik 

transportetikett. 

• Transportetiketten er lik 

dokumentet på bilde til venstre 
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Fest transportetiketten på 

prøveemballasjen med teip 
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Viktige huskeregler 

 

• Sjekk at etiketten sitter godt 

under transport. 

• Sjekk at strekkoden og annen 

transportinformasjon er synlig 
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Klargjør kolli for forsendelse 
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Viktige huskeregler 

 

• Sjekk at lokket er låst med hjelp 

av sperrene på siden av 

transportesken. 

• Dra i stroppen slik at den sitter 

stramt rundt lokket på esken. 

Dette sikrer at emballasjen ikke 

åpner seg under transport. 

• Godset må være klart til oppgitt 

hentetidspunkt.  

• Godset må være plassert på sted 

som er oppgitt i transportordren 

(adresse og eventuell 

beskrivelse av sted på adresse) 
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Du har behov for å avbestille opphentingen 

med DHL Express? 

Du har behov for å avbestille opphentingen? 

 

1. Lagre din bestilling gjennom å klikke på Skriv ut og velg lagre som. 

2. Opprett en ny e-post. 

3. E-posten sendes til keyaccno@dhl.com, med kopi til 

miljo@eurofins.no 

4. I emnefeltet skriv «Kansellert transportoppdrag». 

5. Legg ved pdf.-vedlegget du lagret i steg 1 og skriv en tekst hvor du 

informerer at du ønske å avbestille opphentingen. 
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