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Sagsnavn: Høring over ny bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods (Id nr.: 42836) 

 

ITD har med tak modtaget Transport- og Bygningsministeriet udkast til forslag til ændring af 

ovennævnte bekendtgørelse, som vi har følgende bemærkninger til:  

 

Ens begreber 

ITD finder det positivt, at begrebet ”uheld” i bekendtgørelsen ændres til ”ulykker”, så der herved 

bringes overensstemmelse mellem begreber, definition og forpligtigelser i Bekendtgørelse om 

vejtransport af farligt gods og ADR-konventionen - og i nogen udstrækning med § 7 i 

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods.  

 

§28.4. ITD undrer sig over kravet til arbejdsgiver om opbevaring af uddannelsesbevis i 1 år, efter 

at den pågældende er fratrådt. 

 

ADR 1.3.3. lader det være op til de kompetente myndigheder at fastsætte fristen, men det står ikke 

klart hvorfor den nationale bekendtgørelse fastsætter, at arbejdsgiver skal opbevare 

dokumentationen efter at en ansat er fratrådt og dermed ikke kan/skal udføre opgaver i 

virksomheden, hvortil beviset er påkrævet. 

 

ITD mener, at det vil være tilstrækkeligt at stille krav om opbevaring af denne dokumentation, 

mens den pågældende person er ansat i virksomheden (og beskæftiger sig med opgaver vedr. 

farligt gods). 

 

§ 29. Førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods samt andet personale, som er involveret i 

vejtransport af farligt gods, skal opfylde de uddannelseskrav, som følger af ADR, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Personer, der som led i synsvirksomhedernes årlige tekniske eftersyn foretager prøvekørsel 

af køretøjer indeholdende farligt gods eller rester heraf, og personer der klargør køretøjet til det 

tekniske eftersyn eller reparerer køretøjerne, skal alene have gennemført en uddannelse i 

henhold til kapitel 1.3 i ADR. 

Kursiveret tekst er forslag til ændring. 

Kapitel IV, nr. 17 litra d) 

Den orange etikette med ”Farligt affald (indsamlet fra laboratorier og klinikker)” foreslås fjernet. 

Emballagerne skal herefter blot mærkes med den orange etikette ”Farligt affald”.  



2. 

 

 

ITD foreslår, at den tidligere etikette bør kunne anvendes i en overgangsperiode. 

 

 

Med venlig hilsen 
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Specialkonsulent 

 

 


