
Transporterer du farligt gods ? 

 - som særskilt transport ad offentlig vej ? 
Sandsynligvis har du behov for et kursus !  

Ofte anvendte, farligt gods produkter i landbruget: 

 Dieselolie   

 Benzin 

 Plantekemi 

 Gasflasker 

 Kemi til brug i stalden 

Svovlsyre  

Du skal have bevis for gennemført ADR-medarbej-
derkursus, kap. 1.3, hvis du gør følgende: 

 Transporterer farligt gods, fx  plantekemi  som 
særskilt transport, i varebil, på ladbil, trailer mv. 
og afleverer det til andre,  som skal bruge dem. 

 Altid medbringer farligt gods i bilen (fx diesel-
tank på ladet—tom eller fyldt, eller gasflasker i 
servicebilen).  

 Bruger bilen til opgaver, hvor det medbragte 
farligt gods ikke indgår. 

 Kører svinkeærinder, når du har farligt gods i 
bilen, hvilke du selv skal bruge. 

Maks. mængde: Op til frimængden i ADR-regulativet. 

Når du ikke har noget bevis for gennemført ADR- 
medarbejderkursus, kap. 1.3, må du: 

 Kun medbringe farligt gods til eget brug, og kun 
når du er på vej ud til – og hjem fra opgaven,  
hvor produkterne skal bruges.  

Begrænsninger:  

1) Ingen svinkeærinder på vej ud, eller på hjem 
med farligt gods i bilen. 

2) Ingen børn eller andre passagerer i bilen. 

3) Den transporterede mængde skal være lavere 
end frimængden i ADR-regulativet. 

Uden ADR medarbejderkursus, kap. 1.3 

Hvis du transporterer farligt gods ad offentlig vej, er der—med nogle få undtagelser— en række regler 
som skal overholdes. Overholder man ikke disse regler og man bliver stoppet af politiet, kan såvel 
chaufføren af transporten som arbejdsgiveren få en bøde. Typiske bødestørrelser for forseelserne 
ligger på ca. 7.000 kr til chaufføren og det dobbelte til  arbejdsgiveren. 

Her kræves et  ADR-medarbejderkursus  

Mere information  
Energi- & teknikrådgiver Gunnar  Schmidt, mobil 20 89 78 00, 
gus@byggeri-teknik.dk, www.byggeri-teknik.dk 
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Transport af farligt gods - som særskilt transport ad offentlig vej   

Jeg har ikke ADR-medarbejderkursus. Må jeg bruge min 
ladbil og hente planteværn (farligt gods) til mit landbrug, fx 
hos et grovfoderselskab ?  

 Svar:   

Nej, en sådan transport er kun lovlig, hvis du har erhvervet 
bevis for gennemført ADR-medarbejderkursus.  

Som alternativ kan du bruge din traktor med landbrugsnummer-
plade (godkendt traktor) og en vogn til transporten, for så er du 
ikke omfattet af ADR-reglerne.  

Må mine medarbejdere køre i min pickup, når  den 
altid medbringer en dieseltank, som kan bruges til 
tankning af vore traktorer og maskiner ?  
 
 Svar:   
Da I medbringer en dieseltank, så I kan levere diesel til 
Jeres traktorer mv., skal føreren af bilen til enhver tid 
have bevis for gennemført ADR-medarbejderkursus. 

Må min kone eller min far køre ud med en tank med diesel til os i marken ? Tanken står på en trailer. 

          Svar:  Når føreren har et ADR-medarbejderkursus bevis, er kørslen lovlig 

Formålet med den pågældende kørsel er at transportere og levere farligt gods (dieselolie). Der er derfor behov 
for at føreren af bilen med farligt gods have bevis for gennemført ADR-medarbejderkursus. 

Jeg skal hente en ny gasflaske til havegrillen. Kan jeg det som privatperson, uden at komme i konflikt med ADR-
reglerne ? 

Svar:  Under  visse betingelser, Ja  
Private må transportere farligt gods i små mængder, når det farlige gods er beregnet til privat og hjemlig brug.  
I praksis er kravet at transporten udføres med din private bil på hvide plader og at du kun medbringer én gasflaske pr. kørsel.  

Må jeg medbringe ekstra kemi til sprøjten, når jeg kører ud med traktoren for at 
sprøjte ?   

Svar:  Ja. Transport af kemi med traktor og sprøjte er ikke omfattet af ADR-reglerne. 

Spørgsmål og svar vedr. ADR-reglerne for transport af farligt gods 

Når det er mig selv, der skal bruge fx plantekemien, så må jeg vel godt selv hente det på foderstoffen, 
uden det her ADR-kursusbevis ?  

 Svar:   
Nej, ikke hvis transporten udføres med én eller anden slags bil.  

Jeg skal flytte noget kemi til vask af stalden over på en anden ejendom, hvor jeg skal bruge det. Kan jeg gøre 
det på lovlig vis, uden ADR-kursusbevis ? 

Svar:  Under  visse betingelser, Ja  
Man må medbringe farligt gods til brug i eget arbejde, når man er på vej ud til arbejdsopgaven og på vej hjem igen. Det 
betyder at chaufføren af transporten selv skal anvende eller forbruge det medbragte farlige gods.  
Kørslen skal foregå direkte ud til arbejdsopgaven, og direkte hjem igen  —  altså ingen svinkeærinder på turen. 

Mere information hos energi- & teknikrådgiver Gunnar  Schmidt, Byggeri & Teknik I/S, 20 89 78 00,  
samt på vor hjemmeside, www.byggeri-teknik.dk 


