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Hvordan er det nu med tøris?   

Vi bliver ofte kontaktet i forbindelse med forsendelser af tøris som vejtransport. 
  
Igennem mange år har tøris været fritaget for bestemmelserne i ADR, men i ADR 2013 indførtes der 
bestemmelser for tøris, når den blev anvendt som køling af andet gods. Siden den 1. januar 2017 
har disse bestemmelser også været gældende, når tøris sendes som forsendelse.  
 
Det har dog været uklart, hvorledes en forsendelse af tøris, der ikke anvendes som køling, skulle 
afmærkes, idet reglerne kun omhandler mærkning med ”tøris som kølemiddel”. Denne uklarhed 
bliver der rettet op på i 2021-udgaven af ADR, hvor det kommer til at fremgå, at forsendelser med 
tøris (der ikke anvendes som kølemiddel) skal mærkes: ”Carbondioxid Fast” eller ”Tøris”. 

 
 
IATA DGR 61st Edition  
Vi er nu færdige med at distribuere forudbestilte IATA-bøger gældende for 2020. Husk at den nye 
version træder i kraft den 1. januar 2020 uden nogen generel overgangsordning. 
 
Der er fortsat overgangsordning på det nye layout på ”Shippers Declaration” – se eventuelt 
nyhedsbrev nr. 93 fra 2018. 
 
 

IMDG-koden Amdt 39-18 
Den 1. januar 2020 er også datoen hvor overgangsordningen for anvendelse af den tidligere IMDG- 
kode amdt. 38-16 forsvinder. Herefter vil det kun være amdt. 39-18, der kan anvendes.  
 
Det betyder blandt andet, at de tilladelser der er udstedt af Søfartsstyrelsen, i medfør af den gamle 
”Special Provision 301”, ikke længere kan anvendes. Har du fortsat en sådan tilladelse, skal du 
senest 1. januar 2020 skifte over til et af de nye UN-numre (UN3537 – UN3548). 
 
 

Overgangsordning ophører i ADR 
Den 1. januar 2020 ophører overgangsordning 1.6.1.47 i ADR – lignende overgangsordninger i de 
øvrige regelsæt forsvinder ligeledes. 
 
ADR 1.6.1.47  Lithiumceller og -batterier, der ikke opfylder kravene i 2.2.9.1.7 (g),  
 må fortsat transporteres indtil 31. december 2019. 
 

Det er overgangsordningen der tillod, at lithiumbatterier kunne afsendes, selv om der ikke forelå et 
testresumé . Se også vores nyhedsbrev nr. 101 2019. 

 
 
Glædelig jul og godt nytår   
Dette nyhedsbrev bliver det sidste i 2019 og Cantell vil derfor benytte lejligheden til at ønske vores 
kunder og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.  
 
Kontoret er periodevis bemandet fra den 21. december 2019 til den 1. januar 2020 og personalet 
træffes kun efter aftale. Vagten træffes dog døgnet rundt på telefon +45 7624 0048.  
 
Vi takker for samarbejdet i 2019 og glæder os til et fortsat godt samarbejde i 2020. 
 

 Nyhedsbrev nr. 102, 2019 

http://www.cantell.dk/files/pdf/Nyhedsbreve/nyhedsbrev_nr._94_2018.pdf
http://www.cantell.dk/files/pdf/Nyhedsbreve/nyhedsbrev_nr._101_2019.pdf

