
Bilag 2
Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringsplig‐

tige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Kapitel I

Særlige bestemmelser for emballering, mærkning og dokumentation i forbindelse med indsamling og vi‐
dere transport af affald, der er farligt gods, i mængder på indtil 5 liter henholdsvis 5 kg pr. indvendig

emballage

1) Affaldet kan på betingelserne i nr. 2-10 transporteres, uden at følgende bestemmelser i ADR finder an‐
vendelse:

a) særlig bestemmelse 650 i kapitel 3.3 om transport af malingaffald,
b) punkt 4.1.1.5.1 om tilladte variationer i indvendige emballager,
c) afsnit 4.1.3 og 4.1.4 om emballeringsforskrifter,
d) afsnit 4.1.10 om sammenpakning,
e) afsnit 5.1.4 om mærkning af kolli ved sammenpakning,
f) indledningen til punkt 5.4.1.1.1 for så vidt angår kravet om, at transportdokumentet skal indeholde

oplysninger om alle farlige stoffer og genstande, der transporteres, og
g) punkt 5.4.1.1.1 (f) om mængdeangivelse i transportdokumentet.

2) Der skal være tale om affald, der i karakter svarer til det, husholdninger har adgang til genbrugspladser
med. Affaldet må endvidere ikke være genstande, såsom lithiumbatterier eller akkumulatorer.

3) Affaldet skal i overensstemmelse med klassificeringskriterierne i ADR kunne henføres til en af klasser‐
ne 3, 4.1, 6.1, 8 og 9. Affaldet må endvidere ikke have sekundære eksplosive eller oxiderende egenskaber.

4) Affaldet skal i overensstemmelse med emballagegruppen, jf. nr. 7, pakkes i en ydre emballage, der i
henhold til afsnit 6.1.3 i ADR er X- eller Y-mærket.

a) Indvendige emballager med indtil 5 liter flydende affald skal pakkes i en ydre emballage af én af
følgende typer:
i) Plasttromle med aftageligt låg (1H2)
ii) Ståltromle med aftageligt låg (1A2)
iii) Kasse af homogen plast (4H2) efter bestemmelserne i kapitel II
iv) Kasse af stål (4A) efter bestemmelserne i kapitel II

b) Indvendige emballager med indtil 5 kg fast affald skal pakkes i en ydre emballage af én af følgende
typer:
i) Plasttromle med aftageligt låg (1H2)
ii) Ståltromle med aftageligt låg (1A2)
iii) Kasse af homogen plast (4H2)
iv) Kasse af stål (4A)
v) Storemballage af stiv plast (50H)
vi) IBC af stiv plast (11H2)
c) Tomme, urensede indvendige emballager skal pakkes i en ydre emballage af én af følgende typer:
i) Plasttromle med aftageligt låg (1H2)
ii) Ståltromle med aftageligt låg (1A2)
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iii) Kasse af homogen plast (4H2)
iv) Kasse af stål (4A)
v) Storemballage af stiv plast (50H)
vi) IBC af stiv plast (11H2)
vii) Vævet plastsæk, vandfast (5H3)

5) Indvendige emballager skal, medmindre der som ydre emballage anvendes en plasttromle med aftage‐
ligt låg (1H2), eller den ydre emballage udelukkende indeholder tomme, urensede emballager, anbringes i
den ydre emballage i en plastsæk, som skal omslutte alle de indvendige emballager. Plastsækken skal snø‐
res til, inden den ydre emballage lukkes.

6) Indvendige emballager, bortset fra tomme, urensede emballager, skal pakkes i den ydre emballage ved
hjælp af inert stødabsorberende materiale i tilstrækkelig mængde til at udfylde eventuel overskydende
plads og til at forhindre de indvendige emballager i at bevæge sig væsentligt under normale transportfor‐
hold. Indvendige emballager med indhold af flydende affald skal desuden pakkes i den ydre emballage
ved hjælp af væskeabsorberende materiale i tilstrækkelig mængde til, at det flydende affald i de to ind‐
vendige emballager, der indeholder de største mængder, kan absorberes.

7) Det samlede indhold af den enkelte ydre emballage skal henføres til det UN-nummer, den godsbeteg‐
nelse og den emballagegruppe, der bedst muligt dækker de væsentligste fareegenskaber, jf. afsnit 2.1.3 i
ADR om klassificering af blandinger og opløsninger.

8) Den ydre emballage skal mærkes med påskrifter og faresedler i overensstemmelse med klassificerin‐
gen, jf. nr. 7. Herudover skal den mærkes med etiket med teksten »Farligt affald«. Etiketten skal have A5-
format liggende (210 mm × 148 mm) og skal være orange med sort tekst og med en 5 mm bred kant
ligeledes i sort. IBC’s med en kapacitet på mere end 450 liter og storemballager skal være forsynet med
påskrifter, faresedler og etiketter på to modstående sider.

9) Deklarering i transportdokumentet skal ske i overensstemmelse med klassificeringen, jf. nr. 7. Den
samlede mængde af hver type farligt gods, hvis UN-nummer, officielle godsbetegnelse eller eventuelt em‐
ballagegruppe adskiller sig fra de andres skal angives som en bruttovægt, som et estimeret volumen eller
en estimeret nettovægt, alt efter hvad der er relevant. Efter de i punkt 5.4.1.1.1 (a), (b), (c), (d) og (k) og
5.4.1.1.3 i ADR krævede oplysninger skal ”Transport i henhold til nationale regler” angives. Angivelse af
den tekniske betegnelse, jf. særlig bestemmelse 274 i kapitel 3.3 i ADR, kan udelades.

10) Underafsnit 1.1.3.6 i ADR finder ikke anvendelse, medmindre der udelukkende transporteres tomme,
urensede indvendige emballager.

Kapitel II

Særlige bestemmelser for emballering, mærkning og dokumentation i forbindelse med indsamling og vi‐
dere transport af affald, der er farligt gods, i mængder på indtil 30 liter henholdsvis 30 kg pr. indvendig

emballage

11) Affaldet kan transporteres på samme betingelser som affald omfattet af kapitel I, med følgende sup‐
plementer og afvigelser:
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a) Den ydre emballage, jf. nr. 4, skal i henhold til afsnit 6.1.3 i ADR være X-mærket.
b) Indvendige emballager med flydende affald må tillige pakkes i en kasse af homogen plast (4H2)

eller en kasse af stål (4A), hvis de indvendige emballager kun pakkes i ét lag.

Kapitel III

Særlige bestemmelser for dokumentation i forbindelse med indsamling og videre transport af affaldsaero‐
solbeholdere

12) Affaldsaerosolbeholdere kan på betingelserne i nr. 13-16 transporteres, uden at indledningen til punkt
5.4.1.1.1 for så vidt angår kravet om, at transportdokumentet skal indeholde oplysninger om alle farlige
stoffer og genstande, der transporteres, i ADR finder anvendelse.

13) Aerosolbeholderne skal i overensstemmelse med klassificeringskriterierne i ADR kunne henføres til
UN 1950 Aerosoler. Aerosolerne må ikke have oxiderende egenskaber.

14) Aerosolbeholderne må ikke pakkes sammen med andet farligt gods.

15) Det samlede indhold af den enkelte ydre emballage skal henføres til den klassifikation under UN
1950, der dækker flest mulige af indholdets farlige egenskaber.

16) Deklarering i transportdokumentet skal ske i overensstemmelse med klassificeringen, jf. nr. 15. Efter
de i punkt 5.4.1.1.1 (a), (b), (c), (d) og (k) og 5.4.1.1.3 i ADR krævede oplysninger skal ”Transport i hen‐
hold til nationale regler” angives.

Kapitel IV

Særlige bestemmelser for emballering, mærkning og dokumentation i forbindelse med indsamling og vi‐
dere transport af affald, der er farligt gods, og som i karakter ikke svarer til det, husholdninger har ad‐

gang til genbrugspladser med, i mængder på indtil 5 liter henholdsvis 5 kg pr. indvendig emballage

17) Affaldet kan transporteres på samme betingelser som affald omfattet af kapitel I, med følgende sup‐
plementer og afvigelser:

a) Afvigende fra nr. 2 må der være tale om affald, der i karakter ikke svarer til det, husholdninger har
adgang til genbrugspladser med.

b) Den ydre emballage, jf. nr. 4, skal i henhold til afsnit 6.1.3 i ADR være X-mærket og af typen plast‐
tromle med aftageligt låg (1H2) eller ståltromle med aftageligt låg (1A2).

Kapitel V

Særlige bestemmelser for klassificering, emballering, mærkning og dokumentation i forbindelse med
transport til midlertidigt forarbejdningsanlæg af blandet farligt affald eller problemaffald, der indeholder

farligt gods, indsamlet fra husstande i udleverede plastkasser
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18) Affaldet kan på betingelserne i nr. 19-29 transporteres, uden at følgende bestemmelser i ADR finder
anvendelse:

a) del 2 om klassificering for personer i husstande, hvorfra affaldet indsamles,
b) kapitel 3.3 om særlige bestemmelser gældende for bestemte stoffer og genstande,
c) kapitel 4.1 om emballering, bortset fra punkt 4.1.1.1 - 4.1.1.3, 4.1.1.6 og 4.1.1.8,
d) afsnit 5.1.4 om mærkning af kolli ved sammenpakning,
e) kapitel 5.2 om mærkning af kolli,
f) afsnit 5.4.1 om transportdokument for farligt gods,
g) punkt 5.4.3.3 om anvendelse af side 2 og 3 i de skriftlige anvisninger og
h) punkt 5.4.3.4 for så vidt angår, at de skriftlige anvisninger skal være på fire sider.

19) Affaldet skal i overensstemmelse med klassificeringskriterierne i ADR kunne henføres til:

a) emballagegruppe II eller III i klasse 3, 4.1, 6.1, 8 eller 9,
b) aerosoler i klasse 2,
c) lightere og refiller til lightere i klasse 2, eller
d) røgdetektorer i klasse 7.

20) Affaldet skal være pakket i en UN-godkendt ydre emballage af typen kasse af homogen plast (4H2),
der i henhold til afsnit 6.1.3 i ADR er X- eller Y-mærket.

21) Den, der foranlediger, at der sker indsamling, er at betragte som afsender og pakker og skal inden
transporten navnlig sikre:

a) at indvendige emballager er anbragt i den ydre emballage på en sådan måde, at de under normale
transportforhold ikke kan gå i stykker eller lade indholdet slippe ud i den ydre emballage,

b) at indvendige emballager, der indeholder væsker, er pakket med lukningen opad,
c) at eventuelle utætheder ikke medfører en væsentlig nedsættelse af den ydre emballages beskyttende

egenskaber,
d) at den ydre emballage ikke indeholder andet farligt gods end det i nr. 19 nævnte, og
e) at bruttovægten af kolli ikke overstiger 12 kg.

22) Den ydre emballage må ikke indeholde skarpe eller spidse genstande, medmindre den er indrettet på
en sådan måde, at de skarpe og spidse genstande ikke kan komme i kontakt med det farlige gods.

23) Den ydre emballage skal mærkes med en etiket med teksten »Farligt affald (fra husstande – kan inde‐
holde farligt gods)«. Etiketten skal have A5-format liggende (210 mm × 148 mm) og skal være orange
med sort tekst og med en 5 mm bred kant ligeledes i sort.

24) Mængden af affald pr. transporterende enhed, der transporteres i henhold til bestemmelserne i dette
kapitel, må ikke overstige 1800 kg (brutto).

25) Såfremt mængden af affald pr. transporterende enhed ikke overstiger 300 kg (brutto), kan ladningen
antages at overholde undtagelsesgrænserne i underafsnit 1.1.3.6 i ADR.

26) Der må ikke samtidig transporteres andet farligt gods på den transporterende enhed.
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27) Kolli skal transporteres i åbne eller ventilerede køretøjer eller containere.

28) Medmindre underafsnit 1.1.3.6 i ADR finder anvendelse, skal der medbringes skriftlige anvisninger,
der i form og indhold som minimum svarer til første side af den fire siders model i punkt 5.4.3.4 i ADR.

29) Medmindre underafsnit 1.1.3.6 i ADR finder anvendelse, skal der medbringes øjenskyllevæske, flugt‐
maske, skovl, afløbsdække og opsamlingsbeholder foruden øvrigt udstyr i henhold til afsnit 8.1.5 i ADR.

Kapitel VI

Særlige bestemmelser for mærkning i forbindelse med transport fra et indsamlingssted, der indgår i en
kommunal indsamlingsordning, af visse affaldstrykbeholdere

30) Affaldstrykbeholdere kan på betingelserne i nr. 31-34 transporteres, uden at kapitel 5.2 i ADR finder
anvendelse for kolli.

31) Trykbeholdernes indhold skal i overensstemmelse med klassificeringskriterierne i ADR kunne henfø‐
res til UN 1044, UN 1965, UN 2037 eller UN 3164 i klasse 2.

32) Trykbeholderne skal pakkes i en ekstra ydre emballage, der skal være mærket med bogstaverne ”UN”
efterfulgt af UN-nummeret og forsynet med faresedler i overensstemmelse med kravene for kolli i afsnit
5.2.2 i ADR.

33) Trykbeholdere henført til UN 2037 må ikke pakkes i samme ekstra ydre emballage som trykbeholdere
henført til andre UN-numre.

34) Følgende erklæring skal angives i transportdokumentet: ”Transport i henhold til nationale regler”.

Kapitel VII

Særlige bestemmelser for transport til bortskaffelse af tomme, urensede IBC’s

35) Tomme, urensede IBC’s, der har indeholdt farligt gods i klasse 3, 4.1, 6.1, 8 eller 9, kan efter bestem‐
melserne i ADR samt betingelsen i nr. 36 transporteres til bortskaffelse i følgende tilfælde:

a) Komposit IBC’s med indvendige plastemballager og IBC’s af stiv plast efter udløbet af den tilladte
brugsperiode, jf. punkt 4.1.1.15 i ADR.

b) Metal-, stiv plast- og komposit-IBC’s efter datoen, hvor der senest skal være foretaget en periodisk
prøvning eller inspektion, jf. punkt 4.1.2.2 i ADR.

36) Følgende erklæring skal angives i transportdokumentet: ”Transport i henhold til nationale regler”.
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