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Valget - og den nye nationale bekendtgørelse til afløsning af bekendtgørelse 788 
 
Vi får mange spørgsmål om den nye bekendtgørelse, men må fortsat svare; at vi stadig afventer Justitsministeriets 
udkast til en ny bekendtgørelse.  
 
Bekendtgørelse 788 af 27. juni 2015 definerer i §1 stk.3, at med ADR - forstås ADR 2013-udgaven. 
 
Da ADR 2015 kun tillader, at ADR 2013-udgaven anvendes i en overgangsordning frem til den 30. juni 2015 begynder 
det at haste, specielt også set i lyset af, at der almindeligvis er en høringsperiode på 14 dage i forbindelse med en ny 
bekendtgørelse. 
 
En medvirkende årsag til det manglende udspil fra Justitsministeriet begrundes med valget. De gode mennesker i 
Folketinget er jo optaget af valget, så der sker desværre nok ikke særligt meget før et nyt folketing træder sammen, -  
forhåbentligt meget snart. 
 
Når valget er overstået i dag, skal der først dannes en regering og det nye folketing skal samles - først derefter kan en 
ny bekendtgørelse vedtages. Vi mindes ikke, at have hørt meget om farligt gods i valgkampagnerne, så partierne har 
det nok ikke som den første prioritet i deres programmer. 
 
Skulle vi ikke få en ny bekendtgørelse på banen inden den 1. juli 2015, er man nødsaget til at gennemføre en kort 
ændringsbekendtgørelse til bkg. 788, hvor §1, stk.3 ændres til ADR 2015-udgaven.  
 
Det vil vi meget gerne undgå, for ellers er der ingen der længere har travlt, og mange af de gode ændringer, vi 
forventer i den nye bekendtgørelse, bliver derfor udskudt - måske meget længe. 
 

Nye sikkerhedsrådgivere 
  
Landsresultatet fra den sidste sikkerhedsrådgivereksamen, afholdt den 12. maj 2015, er netop blevet offentliggjort på 
Beredskabsstyrelsens hjemmeside. Resultatet var ikke opløftende, men alligevel en smule bedre end sidste eksamen. 
Denne gang blev den samlede beståelsesprocent på kun 64 %, hvilket vil sige 16 ud af 25 eksaminander. 
 
Cantell havde 13 eksaminander til eksamen, heraf bestod 11 ud af de 13 deltagere. Det giver en beståelsesprocent 
på 84,6 % - det er vi rigtig stolte af.  
 
Med andre ord vil det også sige, at af de eksaminander, der ikke deltog på et Cantell-kursus, bestod kun 5 ud af 12 
kursister, hvilket er en beståelsesprocent på kun 42 %. 
 

Begrænsede mængder 
 
For allersidste gang, lige en reminder – den 1. juli er det definitivt slut med de gamle regler for begrænsede mængder. 
 
Alle overgangsordninger er herefter udtømt. Ved de seneste tilsyn vi har foretaget, kan vi konstatere, at der fortsat er 
mange emballager på hylderne der skal mærkes med de nye mærker. 
 
Med overgangen til de nye regler, er fritagelsen for uddannelse også forbi. Det vil sige, at alle der medvirker til en 
transport af farligt gods skal uddannes. Vi har tidligere fokuseret på chaufførens uddannelse, men kravet gælder alle, 
det vil sige dem der emballerer, mærker, læsser o.s.v. 
 
For de sidstnævnte, har kravet om uddannelse, eksisteret lige fra den dag den enkelte virksomhed valgte at overgå til 
de nye mærker – mon det har været årsagen til at, så mange fortsat har benyttet de gamle emballerings- og 
mærkningsregler. 
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