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I forbindelse med vores daglige arbejde oplever vi, at nogle spørgsmål oftere går igen end andre. Vi vil 
derfor i et par af vore næste nyhedsbreve kaste lys over nogle af de problemstillinger vi oftest møder. 

 
Overpakker 
 
Vi ser rigtig mange tilfælde af forkert anvendelse og mærkning af overpakker. Problemet opstår ofte 
fordi man ikke får skelnet mellem forskellen på en kasse der anvendes i en ”kombinationsemballage”, 
og en kasse der anvendes som en ”overpakke” og der er stor forskel på de to situationer, selvom de 
umiddelbart ligner hinanden. 
 
En overpakke skal blot betragtes som en praktisk lasthåndtering, der gør det nemmere at transportere 
en vare som i forvejen er korrekt emballeret og mærket – præcis som en indkøbspose når du handler i 
supermarkedet som betyder, at du ikke skal slæbe alle dine varer under armen. En overpakke – 
modsat kombinationsemballagen – indgår derfor i farligt gods-sammenhæng på ingen måde som en 
del af emballeringen. 
 
Kombinationsemballage 
En kombinationsemballering er en beholder som pakkes i en større udvendig UN-godkendt 
emballage. Ved en kombinationsemballage er det blot den udvendige emballage, eksempelvis 
papkassen, der skal farligt gods-mærkes og være UN-godkendt. 
 
Overpakke 
Hvis beholderen derimod placeres i en ikke-godkendt kasse, vil det være beholderen der betragtes 
som emballagen – ligesom en mælkekarton i en indkøbspose, hvor indkøbsposen (kassen) blot er til, 
for at man nemmere kan håndtere det hele. Det er derfor beholderen, der skal være mærket med 
faresedler og påskrifter og være UN-godkendt. Kassen skal mærkes på samme vis som beholderen, 
fordi dennes mærkning ikke er synlig, og man skal kunne se, at indholdet er farligt. Endvidere skal den 
mærkes med ordet ”overpack” og evt. retningspile (ved væsker). 
 
Desværre ser vi ofte, at man ”glemmer” at mærke de indvendige beholdere i overpakken, og i enkelte 
tilfælde tillige, at disse ikke er godkendte. Ikke alle situationer kræver godkendte emballager, men som 
oftest kan man som huskeregel sige, at den yderste UN-godkendte emballage altid skal mærkes med 
faresedler og påskrifter. Hvis man efterfølgende placerer noget omkring den godkendte emballage (en 
kasse, palleramme, folie el. lign.) skal dette betragtes som en overpakke og mærkes som sådan. 
 
Den korrekte anvendelse og mærkning af beholdere pakket i en kasse som henholdsvis 
kombinationsemballage og overpakke er skitseret nedenfor: 
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UN-godkendt kasse => Ingen mærkning af indvendig beholder. 
 Mærkning af kasse med fareseddel og påskrifter. 

 
Overpakke 

 
 
Ikke-UN-godkendt kasse => Godkendt indvendig beholder 

 Mærkning af indvendig beholder med faresedler og påskrifter. 
 Mærkning af kasse med samme mærkning som indvendig beholder. 
 Mærkning af kasse med ordet ”OVERPACK” og retningspile hvis 

den indvendige beholder indeholder en væske. 
 
Slutresultaterne ligner hinanden, men er alligevel meget forskellige. Fordelen ved at overpakke frem 
for at kombinationsemballere er, at ”spare” den dyre godkendte kasse og blot bruge en almindelig 
kasse. Til gengæld tager mærkningsprocessen længere tid, og der skal benyttes en godkendt 
indvendig beholder. 
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