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IATA-DGR 57th edition  
 

 
IATA Dangerous Goods Regulations for transport af farligt gods med luftfragt er udkommet  
i 57. udgave og træder i kraft per 1. januar 2016.  
 
Der er væsentlige ændringer omkring emballering af lithiumbatterier i tillæg til forskellige 
’operator variations’ om samme, foruden en hel stribe mindre ændringer og tilføjelser.  
 
Bogen er på lager, og vi har allerede udsendt de første eksemplarer.   
 

 
 
IMDG Code amdt. 37-14  -  Nye lovgivninger gældende per. 1. januar 2016 
Overgangsperioden for anvendelse af ”den gamle” IMDG Code (36-12) slutter med  
årets udgang.  
 
Fra den 1. januar 2016 er det alene bestemmelserne i amdt. 37-14 der er gældende.  
 
Af ændringer kan bl.a. nævnes nye kolonner i stoflisten vedrørende stowage and 
handling, og segregation. Endvidere er der ændringer i de meget anvendte særlige 
bestemmelser omkring lithiumbatterier og køretøjer.  
 
 
IATA-kurser  
Cantells kursuskalender for 2016 er udvidet med en række IATA-kurser i det sjællandske.  
 
Vi har fastholdt kursuslokaliteten i Høje Taastrup, og glæder os til at byde velkommen i renoverede lokaler under det 
nye hotelnavn Quality Hotel Høje Taastrup. Se kurserne her 
 
 
Skovl  
Skal vi så se at få lukket den sag om ADR-skovle! Som beskrevet i seneste nyhedsbrev 
anbefaler Cantell fortsat en god solid skovl som en del af ADR-udstyret. Skovlen skal også 
i praksis gøre det muligt at inddæmme spild eller fiksere en kloakafdækning.  
Og så kan den jo også bruges til at skovle sne  

 
 

Åbningstider i julen 2015 
Kontoret er kun periodevis bemandet fra den 21. december 2015 til den 3. januar 2016, og personalet træffes kun 
efter aftale.  Vagten træffes dog døgnet  rundt på telefon +45 7624 0048. 
 
Vi ønsker vores kunder og samarbejdspartnere en god jul og et godt nytår.  
 
Vi takker mange gange for samarbejdet i 2015, og glæder os til det fortsatte samarbejde i 2016!  
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