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Fortolkning af ADR-konventionens bestemmelser 
 
Som en fortsættelse af seneste nyhedsbrev om de bestemmelser, som har været under lup til 
fortolkning, kigger vi lidt på et tilbagevendende spørgsmål omkring UN 3509, som blev introduceret 
med ADR 2015.  
 
UN 3509 Emballager, kasserede, tomme, urensede gælder for alle emballager, storemballager og 
IBC’s, eller dele deraf, som har indeholdt farligt gods til bortskaffelse, genbrug eller genindvinding af 
deres materialer, og hvor der ikke i emballagen er andre rester tilbage end dem, der naturligt klæber på 
indersiden af emballagen. 
 
Betyder ovenstående så, at f.eks. en tømt IBC blot kan transporteres under UN 3509 som en IBC?  
 
Nej - pakkeinstruktionen for UN 3509 anfører at disse emballager, herunder altså også en IBC, skal 
pakkes i en ydre emballage. Det vil med andre ord sige, at en IBC, under UN 3509, skal emballeres 
inden transporten.  
 
Er den eneste årsag til kassationen, at IBC’en er blevet forældet, kan der hentes hjælp i vores 
nationale Bekendtgørelse nr. 1223 af 30. oktober 2015, bilag 3, kapitel VII.  
 
 
Vidste du, at… 
Farligt gods, der må sendes som undtagne mængder med koderne E1, E2, E4 eller E5, i mængder på 
maksimalt 1 ml eller 1 gram per indvendig emballage, og maksimalt 100 ml eller 100 gram pr. kolli, kan 
sendes uden at leve op til andre regler, end at emballagen skal bestå af en indvendig og en udvendig 
emballage, der skal være udformet og prøvet efter ADR 3.5.2 og 3.5.3.  
 
Sådanne små mængder kan altså sendes uden at skulle mærkes op med EQ-mærket eller anden form 
for mærkning, ligesom der heller ikke skal anføres noget i dokumentationen ref. ADR afsnit 3.5.1.4. 
 
__________________________________________________________ 
 
IATA ændringer for 2017 
International Transport Association (IATA) oplyser, at de er ved at være 

klar med den nye version af IATA Dangerous Goods Regulations 58
th
 

Edition, gældende fra 1. januar 2017. 
 
IATA har i den forbindelse udsendt ”Significant changes and 

amendments to the 58
 th

 Edition” – dokumentet er vedlagt her. 
 
Så snart pris og forventet leveringstidspunkt er kendt, åbnes der op for  
bestillinger i Cantells webshop. Abonnementsbøger udsendes 
automatisk.   
 

 
Vores varenumre er ændret 
Som en optimering af vores lagerstyringssystem, er varenumrene i webshoppen blevet ændret. Det har 
ikke nogen umiddelbar betydning, og indkomne ordrer med gamle varenumre vil naturligvis stadig blive 
ekspederet. 
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http://www.cantell.dk/files/pdf/lovgivning/bekendtgoerelse_1223_30.10.2015.pdf
http://cantell.dk/files/pdf/nyheder/significant_changes_and_amendments_to_the_58th_edition.pdf

