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              og arbejdsmiljø 

Lovmæssige krav  

 

Virksomheder kan under visse forudsætninger medbringe farligt gods til et arbejdssted eller transportere 

farligt gods retur fra et arbejdssted, uden at bestemmelserne i ADR finder anvendelse. For eksempel må 

transporten ikke være hovedaktiviteten med kørslen, og der er særlige regler for, hvor meget farligt gods 

der må medbringes per emballage.  

 

Hvis den person, som transporterer det farlige gods også er den person, som skal anvende det, er 

transporten underlagt den såkaldte ”håndværkerregel” i ADR-konventionens punkt 1.1.3.1 c (anført 

nedenunder). Der betyder samtidig, at der ikke er krav om, at man skal på ADR-kursus.  

  

 1.1.3.1 (c)      Transport udført af virksomheder, der som en underordnet aktivitet i forhold til deres 

hovedaktivitet, transporterer farligt gods, f.eks. leveringer til eller returvarer fra bygge- eller 

entreprenørarbejdspladser, eller i relation til overvågning, reparation eller vedligeholdelse, i mængder på 

højst 450 liter pr. emballage og inden for de mængdegrænser, som er angivet i 1.1.3.6. Der skal træffes 

foranstaltninger til forebyggelse af udslip af indholdet under normale transportforhold.  

 

Anlægsgartnere kan køre efter reglerne i  1.1.3.1 (c), når transporten er af underordnet aktivitet, men kun 

såfremt det er føreren af transporten, der skal anvende benzin, diesel, gas, pesticider  o.l. Dog må der ifølge 

Rigspolitiet, gerne tages med til kollegaer, der arbejder samme sted.  

 

Hvis benzinen eller dieselolien bare afleveres til arbejdskollegaer, der skal bruge dette, er der tale om 

godstransport, hvorfor 1.1.3.1 (c) ikke finder anvendelse. Så er det frimængdereglerne eller det fulde 

regelsæt i ADR-konventionen der træder i kraft og der er krav til at tage et særligt ADR-kursus.  

 

I 2015 kom der ændrede regler vedr. transport af farligt gods pakket som LQ (begrænsede mænger). Her er 

der fra 01-06-2015 krav om at føreren af transporten har en 1.3 uddannelse, men det har ikke indflydelse 

på reglerne i 1.1.3.1 (c) og der er stadig ingen krav om uddannelse, når man følger håndværkerreglen.  

 

Så meget må du køre med:  

Mængder, der må transporteres hver for sig er:  

- 333 liter benzin 

- 1000 liter diesel (max 400 liter pr. beholder)  

- 333 kg flaskegas 

- 20 kg pesticider (transportkategori 1) 

- 333 kg pesticider (transportkategori 2) 

- De fleste gødninger har ingen transportkategori, men tjek det på leverandørbrugsanvisningen.  

Gasflasker til ukrudtsbrænding har transportklasse 2 (ligesom benzin). Det betyder, at man kan have op til 

333 kg med på bilen (hvis man kun medtager gas). Med en komprimeret gas som fx acetylen, skal man se 

på beholderens vandvolumen. I praksis har det ingen betydning, da anlægsgartnerne normalt kun har få 

dunke med benzin og diesel og et par ukrudtsbrændere med og her bliver ingen problemer mængderne.    

 

Nyttige links 

http://brs.dk/forebyggelse/transport/vejledninger/undtagelser/Pages/Undtagelser.aspx#Arbejdssted 


