Marts 2017

Rettelsesblad nr. 1 til ADR 2017
Dette rettelsesblad inkluderer rettelser, der følger af Corrigendum 1 til FN-udgaven af ADR, samt rettelser
der alene vedrører den danske udgave af ADR (markeret med (DK) i kolonnen ”Reference”). Rettelser, der
følger af Corrigendum 1, men som allerede er medtaget i den danske udgave af ADR, er angivet på grå baggrund i tabellen.
Reference

Sidehenvisning

Rettelse

Indholdsfortegnelsen

x

”Large container” ændres til ”Container”.

1.1.3.7
(DK)

1-12

Litra (b) ændres til:

2.2.2.1.7

2-50

Teksten efter ”Anm. 4” skal ikke være i kursiv.

2.2.7.2.3.3.6

2-149

I slutningen af sætningen i litra (a)(i) ændres ”lig med eller
mindre end” til ”mindre end”.

3.2.1 Fortegnelse
over farligt gods
(Tabel A)

3-370

For UN 3531 og 3533 ændres tankkoden i kolonne (12) fra

3.2.1 Fortegnelse
over farligt gods
(Tabel A)

3-370

3.3.1 Særlig bestemmelse 363

3-459

I litra (a) slettes sætningen ”, og som overstiger den
mængde, der er angivet i kolonne (7a) i tabel A i kapitel
3.2”.

3.3.1 Særlig bestemmelse 666
(DK)

3-490

Indledningen i litra (b) ændres til:

”der er indeholdt i udstyr med henblik på driften af dette
udstyr, som anvendes eller er beregnet til anvendelse under
transporten (f.eks. en bærbar pc)”.

”SGAN+” til ”SGAN(+)”.
For UN 3532 og 3534 ændres tankkoden i kolonne (12) fra
”L4BN+” til ”L4BN(+)”.

”I tilfælde af gasformige brændstoffer: …”

4.1.4.1, Emballe- 4-82 og 4-83
ringsforskrift P200
(DK)

Under ”periodisk eftersyn” på side 4-82 flyttes hele afsnit
”va” (inklusive anmærkningen) til en placering på side 4-83
umiddelbart efter nr. (2), som (sammen med litra (a) og
(b)) rettelig hører til afsnit ”v” på side 4-82.

4.1.4.1, Emballe- 4-133
ringsforskrift P650

I sidste sætning under nr. (14) ændres ”køretøj eller container” til ”lasttransportenhed”.

4.3.2.3.7

4-210

I første afsnit ændres henvisningen til ”6.8.3.4.10” til
”6.8.3.4.12”.

4.3.4.1.3

4-231

I litra (b) slettes ”stabiliseret,” for UN 3533 og UN 3534.

5.4.3.4

5-56

På side 2 i de skriftlige anvisninger (sikkerhedskortet) tilføjes ”Brandfarlige væsker” over fareseddelsymbolerne for
klasse 3 i kolonne (1) i tabellen.
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Reference

Sidehenvisning

Rettelse

6.1.3.1

6-7 og 6-8

I litra (a), nr. (i), tilføjes sætningen ”Dette symbol må ikke
bruges til emballager, der opfylder de forenklede betingelser i 6.1.1.3, 6.1.5.3.1 (e), 6.1.5.3.5 (c), 6.1.5.4, 6.1.5.5.1
og 6.1.5.6 (se desuden (ii) nedenfor).” før sætningen ”På
metalemballager med præget mærkning …”.

6.2.2.7.2

6-62

I slutningen af litra (a) tilføjes sætningen ”Dette symbol må
ikke bruges til trykbeholdere, som alene opfylder bestemmelserne i 6.2.3 - 6.2.5 (se 6.2.3.9).”.

6.2.6.1.3
(DK)

6-85

Henvisningen til ”6.2.4.2” ændres til ”6.2.6.2”.

6.8.3.2.15

6-275

Den sidste sætning ”Med hensyn til typeprøvning af isoleringssystemets effektivitet, se 6.8.3.4.11.” flyttes til en placering i højre kolonne.

7.5.2.1

7-20

I tabellen i overskriften til sidste række og sidste kolonne
ændres ”9” til ”9, 9A”.

7.5.5.3

7-24

Følgende overskrift tilføjes:
”Begrænsninger vedrørende organiske peroxider,

selvnedbrydende stoffer og polymeriserende stoffer”
9.2.1.1

9-10

I note c til punkt 9.2.2.6 i tabellen slettes ”på” før anden
forekomst af ”over 3,5 tons”.

9.2.1.1

9-11

I kolonne 2 ud for punkt 9.2.4.3 i tabellen ændres ”Brændstoftanke” til ”Brændstoftanke og -flasker”.

9.2.1.1

9-11

I note j til afsnit 9.2.6 i tabellen slettes ”og motorkøretøjer”
før ”, som registreres første gang …”.

9.2.1.1

9-11

I slutningen af tabellen tilføjes følgende række:
KØRETØJER
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
9.2.7

9.2.2.6.2

9-14

FOREBYGGELSE AF
ANDRE RISICI
FORÅRSAGET AF
BRÆNDSTOFFER

BEMÆRKNINGER

EX/II EX/III FL AT
X

X

I første pind skal selve henvisningerne til fodnote 1 i forbindelse med de refererede standarder være med hævet skrift.
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