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Ny national bekendtgørelse
om vejtransport af farligt gods
Den 1. juli 2013 trådte en ny national bekendtgørelse om vejtransport af
farligt gods i kraft. Bekendtgørelsen implementerer ADR-konventionens
2013-udgave i dansk lovgivning og indeholder derudover særlige nationale
regler for farligt gods.
De væsentligste ændringer vedrører national transport af affald, der indeholder farligt gods:
• §10 er en ny paragraf, der præciserer at bekendtgørelsen ikke gælder for
virksomheders vejtransport af eget affald med et køretøj registreret i Danmark. Der skal dog være tale om farligt gods, som bliver kørt til det nærmest mulige affaldsindsamlingssted, der er med i en kommunal ordning.
Samtidig skal transporten ske i overensstemmelse med stk. 2-7 i paragraffen.
• Bilag 3 beskriver i detaljer de forskellige krav til transporter af farligt affald.
Bilaget er omskrevet væsentligt i forhold til den tidligere bekendtgørelse.
Den nye bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 er vedhæftet denne mail.
Print evt. den nye bekendtgørelse ud og udskift den tidligere udgave i virksomhedens sikkerhedsmappe.
ITD har tidligere lavet en oversigt over alle ændringerne i ADR 2013 i forhold
til ADR 2011. Oversigten er ligeledes vedhæftet denne mail.

Fortsættes på næste side ...

ITD fyraftensmøder i efteråret 2013:
Lovpligtig kap. 1.3 ADR-uddannelse

ITD og AMU:
ADR og re-certificeringskurser

ADR-uddannelsen er lovpligtig for medarbejdere
som arbejder med transport af farligt gods.

ITD tilbyder sammen med AMU Transport Danmark
ADR- og re-certificeringskurser. De foregår løbende
forskellige steder i Danmark – se aktuelle hold på
http://www.ug.dk

Målgruppe
Alle, der arbejder med vejtransport af farligt gods,
og som ikke har et ADR-bevis.
Har kontorpersonale, lagerfolk og chauffører ikke et
ADR-bevis, skal de ifølge ADR-konventionens kap.
1.3 have den lovpligtige uddannelse, hvis de har
del i en vejtransport af farligt gods.
Undervisere
Certificeret sikkerhedsrådgivere fra ITD
Tidspunkt og sted
• Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30 til 20.30
hos FDE Center Padborg, Lyren 1, 6330 Padborg
• Onsdag den 6. november 2013 kl. 17.30 til 20.30
hos Høje-Taastrup TransportCenter v/Vaskecentret, Letlands Allé 2, 1. sal, 2630 Taastrup
• Onsdag den 13. november 2013 kl. 17.30 til
20.30 hos Shell Motel & Cafeteria, Hobrovej 12,
9530 Støvring.
Pris
• ITD medlems-pris, kr. 225,- (ekskl. moms) pr.
deltager
• Ikke medlem, kr. 450 (ekskl. moms) pr. deltager
Tilmelding
Du tilmelder dig på www.itd.dk eller ved at kontakte ITD på telefon 7467 1233 eller pr. mail
itd@itd.dk. Kursustilmelding er bindende.

Såfremt en chauffør har gennemført et repetitionskursus og bestået den dertil hørende eksamen mindre end et år før ADR-bevisets udløbsdato, forlænges gyldighedsperioden med 5 år fra det tidspunkt,
hvor det tidligere bevis ville udløbe. Det er derfor
en god ide at planlægge re-certificeringen i god tid.
Du kan få AMU Transport Danmark til at holde øje
med, at chauffører med et ADR-bevis bliver indkaldt rettidigt til re-certificeringskursus, ring på
6313 5200 og hør hvordan.

Få bevis til kørsel med fyrværkeri
og eksplosiver i Tyskland
Ved transport af fyrværkeri og eksplosiver i
Tyskland skal chaufføren eller en ledsageperson
i bilen have et bevis – et såkaldt ”Befähigungsschein”. Der er kursus den 5. oktober 2013 i
Kolding.
Udover passende ADR-uddannelse kræver transport
af fyrværkeri og eksplosiver i Tyskland, at chaufføren eller en ledsageperson i bilen har bestået en
prøve. Prøven skal opfylde uddannelseskravet om
”Befähigungsschein” i § 20 i den tyske lovgivning
om sprængstoffer (Sprengstoffgesetz.)
Kravet gælder dog ikke ved transport af fx ”legetøjsfyrværkeri” eller småt fyrværkeri.
Eneste udbyder af kursus og prøve i Danmark er
Bureau Veritas HSE, som afholder næste kursus
den 5. oktober 2013 i Kolding. Hør mere om kurset
og krav hertil hos Thomas Hansen, Bureau Veritas
HSE på 7550 8811 eller kontakt din ITD sikkerhedsrådgiver.
Tilmeldingsfrist til kurset er fredag den 23. august
2013.

Skal vi skræddersy
et ADR-kursus til din virksomhed?
Kontakt ITD for at høre mere om mulighederne
for et ADR-kursus designet til netop dig og din
virksomhed. Sammen finder vi ud af kursets
indhold. Du bestemmer tid og sted.
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• Du får en grunduddannelse og bliver bekendt
med generelle ADR-bestemmelser
• Du bliver uddannet i reglerne på dine arbejdsområder
• Du får mere viden om de risici, der er forbundet
med det farlige gods, du kører med
• Du får at vide, hvad du skal gøre i nødsituationer

