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Nyhedsbrev nr. 3. 2009 
 

Er du klar til de nye mærkningskrav for 

miljøfarlige stoffer. 
 

 

De nye krav om mærkning af miljøfarlige stoffer, synes generelt at blive forkert 

fortolket. Det skyldes delvis ordlyden i overgangsordningen i ADR Konventionens afsnit 
1.6.1.17, der lyder således: 

Stoffer i klasse 1 til 9, som ikke henføres til UN 3077 eller 3082, hvor 
klassifikationskriterierne i henhold til 2.2.9.1.10 ikke er blevet anvendt, og som ikke er 
mærket i henhold til 5.2.1.8 og 5.3.6, kan fortsat transporteres indtil 31. december 2010, 
uden at bestemmelserne om transport af miljøfarlige stoffer finder anvendelse. 

Ordlyden gør desværre, at det opfattes som om, at der med undtagelse af stoffer under 

UN3077 og UN3082, er en generel ”fritagelse” for alle øvrige stoffer indtil 31. december 

2010. Dette er imidlertid ikke tilfældet for en række stoffer, produkter og varegrupper. 

Der kan dog være en undtagelse for visse typer af affald samt halvfabrikata/råvarer til 
forarbejdning m.m. 

De nye klassifikationskriterier i henhold til 2.2.9.1.10, er imidlertid identiske med 

klassifikationskravene i bekendtgørelse 329 af 16.5.2002 (bortset fra mindre afvigelse i 

forbindelse med bio-akkumulering). 

 

Det betyder i praksis, at stoffer, blandinger og produkter, der i henhold til 

bekendtgørelse 329, er mærket med N-mærket , falder ind under 

klassifikationskriterierne i henhold til ADR konventionens afsnit 2.2.9.1.10, og dermed 

skal disse stoffer allerede fra ADR Konventionen 2009’s endelige ikrafttræden d. 1. juli 

2009 også mærkes som anført i ADR Konventionens mærkningsbestemmelser, hvilket 
vil sige at: 

Tankvogne, tankcontainere, bulkkøretøjer, bulkcontainere, containere m.m., samt 

emballager der indeholder mere end 5 liter eller 5 kg per indvendig emballage eller per 

enkeltemballage, skal mærkes med det nye miljøfarlige mærke. 
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Mærkningen med det miljøfarlige mærke, skal på køretøjer, tanke og containere, 
placeres på samme måde/sider som de krævede faresedlerne.  

På emballager, skal mærkningen placeres sammen med de i ADR krævede påskrifter. 

Kravene om mærkning på to modstående sider af IBC’ere med en kapacitet på mere 

end 450 L samt storemballager, finder tillige anvendelse. 

 


