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Det var den sommer 
Efterhånden er de fleste tilbage efter ferien, og arbejdet kalder. I år så det mest ud til, at det var 
sommeren der holdt ferie.  
 
 
Cantell søger en konsulent til vores stærke team af sikkerhedsrådgivere 
Vi søger igen en ny instruktør og konsulent, så har du lyst til nye udfordringer og en farligt gods 
konsulent gemt i maven, så hører vi meget gerne fra dig.  
 
Du kan se opslaget på vores hjemmeside under ledige stillinger – eller ved at trykke her. Vi har også 
vedlagt en printvenlig pdf-udgave til dette nyhedsbrev. 
 
Bemærk ansøgningsfristen den 15. september 2017.  

 
 
Transport af farligt gods på Øresundsbron  
I de seneste nyhedsbreve har vi behandlet emnet farligt gods på Øresundsbron. Der er fortsat ingen 
afklaring, og derfor er det stadig de gamle, og mere restriktive regler, der gælder på Øresunds-
forbindelsen, uanset om man skal den ene eller anden vej.  
 
Såfremt de svenske myndigheder godkender de nye regler, vil de nye skilte figurere på begge sider af 
sundet i løbet af efteråret. 
 
Udviklingen kan følges på https://www.oresundsbron.com/da/info/farligt-gods 
 
 
IATA-DGR 59th Edition til forudbestilling 
Den 59. udgave af IATA-DGR der træder i kraft den 1. januar 2018, forventes på lager ultimo 
oktober/primo november 2017 og kan inden for få dage forhåndsbestilles via vores web-shop i de 
forskellige indbindingsvarianter. Den tidligere CD-rom afløses nu af en version til download.   
 
Kunder der har en abonnementsaftale vil naturligvis automatisk modtage bøgerne.  
 
 
Ekstra ADR 1.3 basiskursus 
Vores åbne ADR-kurser har igennem året været godt fyldt op, således også vores kommende kursus i 
september, hvor vi desværre har lukket for yderligere tilmeldinger. 
 
For at imødekomme behovet, er der oprettet et ekstra ADR 1.3 basiskursus den 16. november 2017 
på Comwell i Middelfart. Kurset er målrettet kontor og lagerpersonale, der er involveret i forsendelse 
af farligt gods af vej. Du kan læse mere om kurset eller tilmelde dig på  
 
http://cantell.dk/KURSER/adr_basiskursus.htm 
  
 
Ny bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 
Det er vel gået op for alle vores læsere, at den nye ADR bekendtgørelse 828, § 29, stk. 4, af 10. juni 
2017, er trådt i kraft. Du kan downloade bekendtgørelsen på følgende link. 
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