Gartnerier/planteskoler

Transport af farligt gods –
ADR-uddannelsesbevis
Hvis der transporteres farligt gods ad offentlig vej, er der en række regler der skal
overholdes som har indflydelse på, om der kræves et ADR-uddannelsesbevis.
Overholdes disse regler ikke kan det betyde store bøder, både for den der bliver
stoppet og arbejdsgiveren.
Hvornår kræves et ADRuddannelsesbevis
- Når hovedformålet er transport af
farligt gods, fx når man transporterer
farligt gods til andre.
- Hvis der altid er farligt gods i bilerne
fx gasflasker, dunke med brændstof
o.l., selvom det ikke altid er en del af
opgaven.
- Hvis der er kemikalier med i bilen
samtidig med, at der køres mandskab
ud til forskellige arbejdssteder.
Hvis der er ansatte, der arbejder med
eller kan blive udsat for farlige stoffer
og materialer i forbindelse med
transport, skal der foretages en kemisk
risikovurdering.
Risikovurderinger kan udarbejdes ved
hjælp af en liste over alle de produkter
samt arbejdsprocesser der anvendes i
virksomheden, samt leverandørens
sikkerhedsdatablade.

Læs mere i links nedenfor.

Hvornår kræves IKKE et ADRuddannelsesbevis
- De internationale regler for
transport af farligt gods (ADR)
gælder kun på færdselslovens
område.
- Når en person medbringer
kemikalier til drift af maskiner eller
opgaver vedkommende selv skal
udføre.
- Når de personer, der befinder sig i
et køretøj, medbringer kemikalier til
eget forbrug på samme arbejdssted.
- ADR-reglerne gælder ikke for ikkeregistreringspligtig kørsel med
landbrugstraktorer.
Om det er en arbejdstager eller
arbejdsgiver der transporterer farligt
gods er ligegyldigt, det er transportens karakter der er afgørende for,
om man er omfattet af ADR eller ej.
Som privat person, må man højest
transportere 240 liter i beholdere, der
ikke må indeholde mere end 60 liter
pr. dunk.

Definition af farligt gods
Farligt gods er en fællesbetegnelse for stoffer og
genstande, som kan forårsage skader på mennesker,
miljø eller ejendom, hvis de
ikke håndteres korrekt
under transport.
Det kan fx være fyrværkeri,
ammunition, gasflasker,
benzin, dieselolie, ikkevandbaseret maling,
terpentin, saltsyre, tøris
og lithiumbatterier.
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Læs mere
Beredskabsstyrelsen: Undtagelsesbestemmelser eller gå ind på brs.dk og følg stien: BRS / Virksomhed/institution / Transport af
farligt gods / Erhvervsmæssig transport af farligt gods / Undtagelser
Beredskabsstyrelsen: ADR-konventionen eller gå ind på brs.dk og søg på ADR-konventionen
Arbejdstilsynet: Vurder risikoen eller gå ind på www.at.dk og søg på Vurder risikoen
BAU Transports hjemmeside: bautransport.dk
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