
 

Til uddannelseschefer på skoler der udbyder Farligt gods chaufføruddannelser (ADR-beviser). 

  
København, den 24. juni 2011 

 

 
VIGTIG MEDDELELSE OM BEREDSKABSSTYRELSENS REGLER 
FOR FARLIGT GODS CHAUFFØRUDDANNELSER (ADR-BEVIS) 

 
NB! Vær opmærksom på aftale der skal indgås med Beredskabsstyrelsen – senest 1. juli 2011!
  

 

Nye regler om uddannelse af førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods erstatter 
Beredskabsstyrelsens vejledende uddannelsesplaner fra februar og juni 1997, 
eksamensbestemmelser og senere ændringer på området. Reglerne er blevet revideret, og der er 

indført en række nye/ændrede vilkår, som skal overholdes af godkendte udbydere af farligt gods 
chaufførkurser. Reglerne er tillige blevet restruktureret og er nu fordelt i henholdsvis: 
 

- Vilkår for godkendelse af farligt gods chaufførkurser, og 
 
- Bestemmelser om afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser 

 
De nye regler træder i kraft samtidig med, at ADR 2011 implementeres i dansk lovgivning ved en 
ændring af bekendtgørelsen1. ADR 2011 skal være implementeret senest 1. juli 2011. 

 
Der skal altså godkendes nye uddannelser (vedrørende lektioner, disses indhold, UV-metoder, 
udstyr, lærerkvalifikationer, fastsatte pauser mv.). Men der bliver for en stor dels vedkommende 

en overgangsperiode på 3 måneder, se herunder. 
 

Overgangsordninger 
Godkendte kursusudbydere kan fortsat udbyde uddannelser i overensstemmelse med godkendte 
uddannelsesprogrammer i 3 måneder efter de nye reglers ikrafttræden, såfremt kursusudbyderne 
hver især indgår eller har indgået en skriftlig aftale med Beredskabsstyrelsen om 

kursusudbyderens behandling af visse personoplysninger, og at denne aftale overholdes. 
 
Så uagtet overgangsperiode, skal hver skole indgå en skriftlig aftale med BRS.  

Se bilag ”Skriftlig aftale om kursusudbyderes behandling af visse personoplysninger”.  
Og denne aftale skal være indgået senest den 1. juli 2011.  
 

Aftalen sendes til:  
Beredskabsstyrelsen,  
Datavej 16, 3460 Birkerød 

Att. Center for Forebyggelse 
 
Venligst informer TUR om aftalens indgåelse, pr. mail til undertegnede sep@tur.dk  

 
Nye eksamener fra 1. juli 
Endvidere gælder overgangsordningen kun gennemførelsen af kurserne – lektioner, indhold og 

antal mv. Eksamener skal fra 1. juli 2011 afholdes i overensstemmelse med de nye bestemmelser 
for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser. 
Det medfører ved mange kurser længere tid til eksamen, flere eksamensopgaver og dermed 
ændrede beståelseskriterier. 
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Der kommer snart yderligere information 
 
TUR har været i direkte kontakt med de skoler/instruktører, der gennemfører farligt gods 
uddannelser i uge 25 og 26 – og været behjælpelig med retningslinjer (så vidt de har været 
kendt) og Excel-mapper (lektionsoversigt, bestilling, rapportering) tilpasset overgangsordning og 
de nye eksamensbestemmelser. 
 
TUR vil vende tilbage i uge 25, med yderligere information om overgangsordningen og 
efterfølgende vilkår, med adresse til uddannelseschefer, instruktører og administrative 

medarbejdere. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Med venlig hilsen 
 
Svend Erik Pedersen 

Ekstern konsulent 
 
TUR - Transporterhvervets Uddannelser 

Tlf. direkte: 22 15 35 64 
E-mail: sep@tur.dk  
www.tur.dk  
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