
 

 

 

 

Clas Ohlson är ett detaljhandelsföretag med 
försäljning i Sverige, Norge, Finland, 
Storbritannien och Tyskland. 

 

Huvudkontor och distributionscentral finns i 
Insjön, Sverige. 

 

Vi samarbetar med ett stort antal leverantörer 
i främst Europa och Asien. 

 

För att vårt arbete ska fungera smidigt och på 
ett kostnadseffektivt sätt är det viktigt att ni 
som leverantör följer våra leverans- och 
förpackningsvillkor som finns  
i denna leverantörsmanual. 
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01  Inköp
 

1.1 Inköpsorder 

För alla varubeställningar till er skickar vi en inköpsorder. 
Där anges följande: 
•  Clas Ohlson AB ordernummer 
•  Clas Ohlson AB artikelnummer 
•  Benämning 
•  Pris 
•  Belopp 
•  Leveransdatum i enlighet med överenskommet leveransvillkor 
•  Betalningsvillkor 
• Leveransvillkor i enlighet med Incoterms®2010 
•  Transportsätt 
•  Antal i styck 
•  Eventuella produktspecifika förbehåll 
  
 
 

1.2 Orderbekräftelse 

Orderbekräftelse ska inom sju dagar returneras till er kontaktperson på Clas 
Ohlson AB. 
 
Om det finns avvikelser från inköpsordern ska de tydligt markeras. 
 
Leveransdatum ETD/ETA* och leverantörens ordernummer ska alltid anges. 
  
 
 

1.3 Faktura 

Varje inköpsorder från oss ska faktureras separat. 
Fakturan ska innehålla följande punkter. 
•  Clas Ohlson AB ordernummer 
•  Clas Ohlson AB artikelnummer 
•  Antal 
•  Pris 
•  Eventuella miljöavgifter skall specificeras separat 
•  Betalningsvillkor 
•  Leveransvillkor i enlighet med Incoterms®2010 
•  Kontaktperson på Clas Ohlson AB 
•  Ursprungsland för samtliga artiklar 
•  Eventuell avtalad pallkostnad/emballage (antal*pris) 
 
Vid undantag ex. samlingsfaktura, ska det tydligt framgå på fakturan vilka 
artikelnummer/faktura rader som tillhör respektive ordernummer. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ETD = Expected time of departure, ETA= Expected time of arrival 
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Faktureringsalternativ: 

 
 E-faktura 

 Operatör: Pagero AB 

 GLN: 7393173000001 

  

 PDF-faktura: 

 invoice@clasohlson.se 

 

   

 

1.4 Betalningsvillkor 

Betalningsvillkor är 60 dagar netto, om inte annat avtalats. 

 

 

1.5 CSR-information 

I Clas Ohlsons uppförandekod anges de krav vi har på oss själva och på våra 
leverantörer av produkter och tjänster beträffande arbetsvillkor, arbetsmiljö och 
miljö. Leverantörer till Clas Ohlson måste respektera principerna i vår 
uppförandekod och följa denna.  

 

Innan Clas Ohlson kan köpa produkter eller tjänster från leverantören måste 
leverantören ta del av uppförandekoden och skriva under deklarationen om 
uppfyllande av kraven i Clas Ohlsons uppförandekod. 

 

Om leverantören använder tillverkare för produktion av produkter/tjänster som 
Clas Ohlson köper: 

 måste leverantören på begäran från Clas Ohlson informera vilka 
tillverkare de använder 

 är leverantören ansvarig för att dessa tillverkare genomför 
uppförandekoden 

 

Om en leverantör inte skriver under koden, kan Clas Ohlson inte köpa 
produkter eller tjänster från tillverkaren 
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02  Leverans
 

2.1 Frakthandling  

Varje leverans ska åtföljas av en fraktsedel. Den ska innehålla följande: 
 
• Fraktsedel- alternativt sändningsnummer för aktuell leverans 
• Avsändningsdatum 
• Leverantörs namn och adress 
• Clas Ohlson AB ordernummer 
• Kontaktperson på Clas Ohlson AB 
• Antal produkter angivet i styck, meter o.s.v.   
• Bruttovikt på leveransen 
• Antal kollin 
• Antal pallar 
• Antal godkända EUR-pallar  
 
När leveransvillkoret är FCA (ange platsen för avlämnande), fritt 
fraktförarens/säljarens fabrik/lager enligt Incoterms®2010, ska leverans ske 
enligt inköpsordern angivet fraktbolag och kundnummer.  
 
Om leveransen innehåller farligt gods, se punkt 5.3, ska detta tydligt framgå på 
frakthandling samt åtföljas av en godsdeklaration. 
 
Leveransadress; 
Clas Ohlson AB 
Distribution Center 
Vabäcksvägen 14 
S-793 41 Insjön 
 
När transportvillkoret är FOB (free on board) enligt Incoterms®2010 via 
sjöfrakt från Asien, se instruktion i manualen “Supplier Manual Asia”. 
 
Containrar ska före leverans alltid aviseras till importavdelningen på Clas 
Ohlson: import@clasohlson.se 
 
 
 

2.2 Leveranshandling  

Varje leverans ska åtföljas av en följesedel/packsedel. Den ska vara fasthäftad 
med fraktsedel och innehålla följande: 
 
• Följesedelnummer för aktuell leverans 
• Leverantörs namn och adress 
• Clas Ohlson AB ordernummer 
• Clas Ohlson AB artikelnummer 
• Kontaktperson på Clas Ohlson AB 
• Uppgift om levererat antal per artikel i styck, meter o.s.v.  
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2.3 Märkning yttre emballage   

Varje enskilt kolli som levereras till Clas Ohlson ska tydligt märkas enligt 
följande: 
 
• Clas Ohlson AB 
• Clas Ohlson AB ordernummer 
• Clas Ohlson AB artikelnummer på kort och långsida. 
• Godkänd viktsymbol, se punkt 2.5 
• Antal produkter 
• Antal i ”Multipack” / sekundärförpackning & ”Lagerpack” / 

tertiärförpackning. 
• Om ett kolli innehåller farligt gods, måste detta märkas och etiketteras 

enligt gällande version av ADR/ ADR-S och IMDG-koden. Märkningen 
ska finnas på både ”Multipack” och ”Lagerpack”.  

• Om ett kolli Innehåller glas/porslin ska detta särskilt markeras. 
 
Inga streckkoder av typen EAN-13 får finnas på ett kolli. 
 
 
 

2.4 Viktsymbol 

Varje kolli som levereras till Clas Ohlson ska märkas med viktsymbol.  
Detta enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter.  
 
 

2.5 Palleterat gods  

Vid leverans ska hänsyn tas till de maxmått vi kan hantera i vårt automatlager.  
Godset måste rymmas inom pallstorleken 1200 x 800 mm.  
 
Notera följande maxvärden för pall med gods: 

 1300 mm hög inklusive lastpall 

 Maxvikt per pall är 500 kg  

 3 pallkragar per pall 
 
Vid behov av dispens rörande vikt, höjd eller antal pallkragar per pall skall 
detta ske i samråd med er kontakt på Clas Ohlson.  
 
Palleterat gods ska levereras på godkänd EUR-pall, se bilaga 7.3  
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Pallen skall hållas sortren dvs vara lastad med samma artikelnummer på 
samtliga ytterförpackningar alternativt bestå av sortrena lav/varv där olika 
artiklar separeras med en lastbärare (EU-pall), se bild 2.61. 
 

 

Blandpallar med mixade artikelnummer på samma lav/varv får endast 
förekomma i undantagsfall och då i samråd med er kontakt på Clas Ohlson. 
 
Lasten ska ur ett miljömedvetet synsätt vara väl sammanhållen med band, 
sträckfilm etc. Sträckfilm får ej täcka palltunnlarna, se bild 2.62. 
 

 

 
 
 

 
2.6 Leveransavisering & Tidsbokning 

 
Samtliga leveranser av ankommande gods till Clas Ohlson AB 
Distributionscentral (DC) i Insjön skall alltid leveransaviseras av Leverantör 
samt tidsbokas av Speditör. 

 
 
2.6.1 Leveransavisering  

Leveransaviseringen av ankommande gods ifrån leverantör, skall göras till 
Transportavdelningen på deliveryconfirmation@clasohlson.se och innehålla 

följande information:  
 

 Leverantörsnamn  

 CO ordernummer (leveransens samtliga ordernummer)  

 CO produktnummer samt antal/produkt 

 Antal pall 

 Namn på speditör 

 Fraktsedelsnummer (om det behövs) 

 ETD (beräknat datum när godset lämnar leverantören) 

 
  

Bild 2.61 

Bild 2.62 
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2.6.2 Tidsbokning 

Tidsbokningen av ankommande gods ifrån Speditör, skall göras till 
Distributions Centralen tidsbokning@clasohlson.se senast kl.12:00 dag före 
önskad leveransdag och innehålla följande information:  

 
 Leverantörsnamn 

 CO ordernummer (leveransens samtliga ordernummer)  

 Antal kolli/pall 

 Antal pallplatser (PPL)  

 Namn på speditör 

 Fraktsedelsnummer 

 
Clas Ohlson AB bekräftar sedan Tidsbokningen till Speditören (via e-post) med 
följande information:  

 
 Datum för lossning  

 Tid för lossning  

 Referensnummer 

 
Vid avvikelse ring: 0046 247-26 42 21  
Godsmottagningens öppettider: Måndag-fredag 06.30-14.00  
Clas Ohlson AB kommer inte att stå för kostnader som tilläggstjänsten 
”tidsbokning” kan medföra. 
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03  Förpackning
 

3.1 Konsument- / primärförpackning  

Konsumentförpackning är den förpackning som står till kundens förfogande, se 
bilaga 7. 1 
Konsumentförpackningen ska uppfylla följande: 
 
• Vara väl försluten i en säljande design 
• Skydda varan 
• Möjlighet till upphängning på spjut. Hålstorlek minst 32x7 mm. 
•       Tydlig märkning m benämning, antal och Clas Ohlson artikelnummer.  
• Märkt med godkänd streckkod, se punkt 3.5 
• Batch-nummer 
 
Viktig handhavandeinformation/varningstext ska finnas på svenska, norska, 
finska, engelska och tyska. 
 
Om förändring av konsumentförpackning sker eller om produkten utgår ur ert 
sortiment ska detta meddelas er kontaktperson på Clas Ohlson omgående. 
 
 
 

3.2 Multipack / sekundärförpackning  

Multipack är en hanteringsenhet. Den innehåller ett givet antal 
konsumentförpackningar av samma artikel. Detta antal är lämpligt med hänsyn 
av leverans till butik samt påfyllning av vårt plocklager, se bilaga 7.1 
 
Lämpligt antal konsumentförpackningar i ett multipack tas fram i samråd med 
er kontaktperson på Clas Ohlson. 
 
Om förändring av multipack sker ska detta meddelas er kontaktperson på Clas 
Ohlson omgående. 
 
Om produkten är klassad som farligt gods ska multipacket uppfylla 
förpackningskrav samt krav för märkning och etikettering enligt gällande 
version av ADR och IMDG-koden. 
 
 
 

3.3 Lagerpack / tertiärförpackning 

Lagerpack är en hanteringsenhet. Det innehåller ett givet antal 
konsumentförpackningar och multipack. Det ska vara utformat så att det är 
staplingsbart och att fyllnadsgraden för en pall utnyttjas maximalt, se bilaga 
7.1.  
 
Varje lagerpack ska vara märkt enligt följande: 
• Clas Ohlson AB artikelnummer 
• Clas Ohlson AB ordernummer  
• Totalt antal produkter  
• Viktsymbol, se punkt 2.5 
•  Märkning för farligt gods samt etikettering enligt gällande version  av 

ADR och IMDG-koden. 
 
Om förändring av lagerpack sker ska detta meddelas er kontaktperson på Clas 
Ohlson. 
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3.4 Förpackningsmaterial 

Materialet som används vid packning av gods ska vara av sådan kvalitet att 
produkten inte skadas under transport, hantering eller förvaring. Kollin ska gå 
att stapla ovanpå varandra. 

Förpackningar ska vara väl förslutna så att de vid hantering behåller sin form. 

Undvik onödiga och dubbla förpackningar, t.ex. remmar eller plastband på 
transportenheter och plastpåsar eller silkespapper runt säljpack. 

Storleken på förpackningarna ska i möjligaste mån anpassas till innehållet för 
att minimera mängden avfall samt mängden luft som fraktas. 

 

Förpackningsmaterial som är godkänt för närvarande är: 

 

 Tunnband/remmar av PP (propenplast) 

 Tejp av PP (propenplast) utan ytterligare förstärkning 

 Behållare av wellpapp utan ytterligare förstärkning 

 Genomskinlig och färglös elastisk film/emballagefilm av LDPE 
(polyeten med lågdensitet) 

 Utfyllnaden i förpackningarna måste vara av kartong, papper eller vit 
skumplast (polystyren, PS), ej formmaterial 

 

Vi förväntar oss att de förpackningar som används för att skicka artiklar till oss 
är utformade för att vara så kostnadseffektiva som möjligt gällande volym och 
förpackningsmaterial samt att ni som leverantör verkar för att minska våra 
transporter, hanteringskostnader och vår påverkan på miljön. 

 
 
 

3.5 Streckkod 

Vi rekommenderar användning av EAN 13. Streckkoder som vårt system  
tillåter är: 
 
• EAN 13 
• EAN 8 
• UPC-A 
• UPC-E  
 
Streckkoden ska hålla en kvalitet som motsvarar Overall Symbol Grade B 
enligt ISO-standard 15416. 
 
Streckkoder som inte håller förväntad kvalitet märks om. Detta debiteras enligt 
kostnadstabell. Se punkt 4.1. 
 
  
 

3.6 Bruksanvisning  

Bruksanvisning på svenska, norska, finska, engelska och tyska ska bipackas 
eller vara tryckt på konsumentförpackningen. 
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04  Debitering
 

4.1 Debitering vid felaktiga leveranser 

I alla förekommande fall där produkter levereras till Clas Ohlson som inte  
motsvarar vår överenskommelse med er, kommer ni att debiteras för de  
kostnader som uppstår.  

 

Debitering sker enligt följande: 

 

1. 1.a – 10.e Avvikelserapporten = 3 000 SEK grundavgift  
2. 11.e – 20. Avvikelserapporten = 10 000 SEK grundavgift 
3. 20.e -  Avvikelserapporten = 25 000 SEK grundavgift 

 

500 SEK/tim för interna administrativa kostnader samt för interna 
hanteringskostnader. 
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05  Artikelinformation

5.1 Nödvändig artikelinformation 

För att underlätta hanteringen av de artiklar ni levererar till Clas Ohlson vill vi 
att ni vid förfrågan fyller i blanketten Nödvändig artikelinformation, se bilaga 
7.2. 
 
   

5.2 Produktsäkerhet 

Vi förutsätter att ni som leverantör besitter kompetens att bedöma vilka krav 
som är tillämpliga på respektive produkt som ni levererar till oss.  

Vid förfrågan ser vi även att ni på förfrågan kan förse oss med relevanta 
dokument, som försäkran om överensstämmelse, DoC, för produkten.  

 

5.3 Säkerhetsdatablad 

Säkerhetsdatabladen skall finnas tillgängliga på svenska, norska, finska, 
engelska och tyska. När ett säkerhetsdatablad har uppdaterats måste den nya 
versionen omgående skickas till Clas Ohlson AB. 

 

5.4 Miljö och Hälsa 

Vi förutsätter att ni som leverantör har kännedom om och följer de europeiska 
gällande lagkraven om kemiskt innehåll i produkter, att ni följer med i 
lagstiftningen och anpassar produkterna efter nya krav utan påminnelse från 
oss.  
 

5.5 Producentansvar förpackning 
       REPA (FTI AB) 

Vi kräver att ni som svensk leverantör till Clas Ohlson AB är ansluten till FTI 
AB-REPA-registret eller annat insamlingssystem för producentansvar på 
förpackningar.  
 

5.6 Producentansvar EE-produkter och Batterier 
       El-kretsen 
Vi kräver att våra leverantörer är anmälda till Naturvårdsverkets EE- och 
Batteriregister samt har ett godkänt insamlingssystem. Vi ser gärna att de 
leverantörer som omfattas av återvinning av elektronik och batterier är 
medlemmar i El-kretsen. Avgifter till El-kretsen ska specificeras separat på 
fakturan. Om ni inte är medlemmar i El-kretsen kräver vi redovisning av vilket 
insamlingssystem ni tillämpar för att uppfylla ert producentansvar. 
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 06  Retur av produkter
 
 

6.1 Reklamation/returer 

Returer och klagomål ska hanteras i samarbete mellan Clas Ohlsons 
kontaktperson och leverantören. 
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07  7.1 Förpackning
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7.2 Nödvändig artikelinformation 
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7.3 Palleterat gods 
 
 
 
 
 

 


