Maj 2020
Rettelsesblad nr. 1 til den danske udgave af ADR 2019
UNECE sekretariatet har på deres hjemmeside offentliggjort Corrigendum 1, Corrigendum 2 og
Corrigendum 3 til FN-udgaven af ADR.
Corrigendum 1 og 2 medfører ikke rettelser i den danske udgave af ADR og er udeladt af tabellen i dette rettelsesblad. Tilsvarende er de rettelser i Corrigendum 3, der ikke vedrører den
danske udgave af ADR, udeladt af tabellen i dette rettelsesblad. Rettelser, der alene vedrører
den danske udgave af ADR, er markeret med (DK) i kolonnen ”Reference”.
Reference

Sidehenvisning

Ændring

1.2.1
(DK)

1-21

I første linje i definitionen af container ændres
”En transportindretning (løftevogn…)…” til
”En transportindretning (rammekonstruktion…)…”

2.1.1.2
(DK)

2-3

Under ”A” ændres
”UN 1194 ETHYLNITRIT, OPLØSNING” til
”UN 1194 ETHYLNITRITOPLØSNING”

2.2.3.1.1
(DK)

2-58

I sidste sætning i anmærkning 1 til 2.2.3.1.1 ændres
”…, når de modtages til transport…” til
”…, når de afleveres til transport…”

2.2.8.1.6.3
(DK)

2-165

Nogle af de matematiske tegn mangler i figuren,
som rettelig skal se sådan ud:
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Sidehenvisning

Ændring

Fodnote 1) til
2.3.3.2

2-197

I slutningen af fodnoten slettes

3.3.1 Særlig
bestemmelse
667
(DK)

3-496

I punktopstillingen skal anden forekomst af ”(b)”
rettelig være ”(c)”.

3.5.1.2
(DK)

3-509

I tabelhovedet i kolonne 2 og 3 ændres

”, og Nr. L 143 af 3. juni 2008, s. 55)”.

”Størst tilladte nettomængde…”til
”Maksimal nettomængde…”

3.5.1.4
(DK)

3-509

I første afsnit ændres (2 steder)
”…størst tilladte nettomængde…” til
”…maksimale nettomængde…”

4.1.4.1 Emballeringsforskrift
P502

4-119

For ”glasbeholder med ydre tromle af aluminium,
pap eller krydsfiner” under ”Kompositemballager”
under ”Enkeltemballager” ændres
”…, 6PD1 og 6PG1” til
”…, 6PG1 og 6PD1”.

4.1.4.1 Emballeringsforskrift
P504

4-121

For ”glasbeholder med ydre tromle af aluminium,
pap eller krydsfiner” under ”Kompositemballager”
under ”Enkeltemballager” ændres
”…, 6PD1 og 6PG1” til
”…, 6PG1 og 6PD1”.

4.3.4.1.3

4-242

For UN 1790 i klasse 8 i tabellen ændres
”Flussyre, opløsning, med mere end 85 % flussyre”
til
”Flussyre med mere end 85 % hydrogenfluorid”.

5.1.2.3
(DK)

5-3

I den sidste del af sætningen tilføjes ordet ”med” så
sætningen lyder:
”…, skal anbringes i overensstemmelse med denne
mærkning.”
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Sidehenvisning

Ændring

5.3.3

5-40

I sidste afsnit ændres
”Hvor der ikke er nogen målangivelser, skal alle
elementer være afpasset i forhold til de viste mål.
For tankcontainere eller UN-tanke med en kapacitet
på højst 3.000 liter, og hvor der ikke er plads til den
foreskrevne mærkning, kan sidernes mindstemål
reduceres til 100 mm. Mærket skal være vejrbestandigt og sikre holdbar mærkning under hele
transporten.”
til
”For tankcontainere eller UN-tanke med en kapacitet på højst 3.000 liter, og hvor der ikke er plads til
den foreskrevne mærkning, kan sidernes mindstemål reduceres til 100 mm. Hvor der ikke er nogen
målangivelser, skal alle elementer være afpasset i
forhold til de viste mål. Mærket skal være vejrbestandigt og sikre holdbar mærkning under hele
transporten.”

5.4.5
(DK)

5-59

”Containerpakkecertifikat” ændres til
”Containerpakkeattest”
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