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P001 EMBALLERINGSFORSKRIFT (VÆSKER) (fortsat) P001 

PP93 For UN 3532 og 3534: Emballagerne skal være konstrueret og fremstillet således, at gas eller damp 

kan frigives for at forhindre opbygning af tryk, som kan få emballagerne til at briste i tilfælde af 

tab af stabilisering. 
Særlige emballeringsbestemmelser for RID og ADR: 

RR2 For UN 1261: Emballager med aftageligt låg er ikke tilladt. 

 

P002 EMBALLERINGSFORSKRIFT (FASTE STOFFER) P002 
Følgende emballager er tilladt, såfremt de opfylder de generelle bestemmelser i 4.1.1 og 4.1.3: 

Kombinationsemballager: Maksimal nettovægt (se 4.1.3.3) 
Indvendige emballa-
ger 

Ydre emballager Emballage-
gruppe I 

Emballage-
gruppe II 

Emballage-
gruppe III 

 Tromler    

Glas 10 kg  stål (1A1, 1A2) 400 kg 400 kg 400 kg 

Plast 
a)
 50 kg  aluminium (1B1, 1B2) 400 kg 400 kg 400 kg 

Metal 50 kg  andet metal (1N1, 1N2) 400 kg 400 kg 400 kg 

Papir 
a, b, c) 

 50 kg  plast (1H1, 1H2) 400 kg 400 kg 400 kg 

Pap 
a, b, c)

 50 kg  krydsfiner (1D) 400 kg 400 kg 400 kg 

  pap (1G) 400 kg 400 kg 400 kg 

a) Disse indre emballa-

ger skal være støvtætte. 

b) Disse indre emballa-

ger må ikke anvendes, 

hvis de transporterede 

stoffer kan blive flyden-

de under transport (se 

4.1.3.4). 

c) Indre emballager af 

papir eller fiber må ikke 

anvendes til stoffer 

hørende til emballage-

gruppe I. 

 

Kasser    

 stål (4A) 400 kg 400 kg 400 kg 

 aluminium (4B) 400 kg 400 kg 400 kg 

 andet metal (4N) 400 kg 400 kg 400 kg 

 naturtræ (4C1) 250 kg 400 kg 400 kg 

 naturtræ med støvtætte 

vægge (4C2) 

250 kg 400 kg 400 kg 

 krydsfiner (4D) 250 kg 400 kg 400 kg 

 fiber- og spånplader (4F) 125 kg 400 kg 400 kg 

 pap (4G) 125 kg 400 kg 400 kg 

 skumplast (4H1) 60 kg 60 kg 60 kg 

 homogent plast (4H2) 250 kg 400 kg 400 kg 

Dunke    

 stål (3A1, 3A2) 120 kg 120 kg 120 kg 

 aluminium (3B1, 3B2) 120 kg 120 kg 120 kg 

 plast (3H1, 3H2) 120 kg 120 kg 120 kg 

Enkeltemballager    
Tromler    

 stål (1A1 eller 1A2 
d)

)  400 kg 400 kg 400 kg 

 Aluminium (1B1 eller 1B2 
d)

) 400 kg 400 kg 400 kg 

 andet metal (1N1 eller 1N2 
d)

) 400 kg 400 kg 400 kg 

 plast (1H1 eller 1H2 
d)

) 400 kg 400 kg 400 kg 

 pap (1G) 
e)
 400 kg 400 kg 400 kg 

 Krydsfiner (1D) 
e)

 400 kg 400 kg 400 kg 

fortsættes 

                                                   
d)

  Disse emballager må ikke benyttes til stoffer hørende til emballagegruppe I, som kan blive flydende under 

transport (se 4.1.3.4). 
e)

  Disse emballager må ikke benyttes til stoffer, som kan blive flydende under transport (se 4.1.3.4). 
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P002 EMBALLERINGSFORSKRIFT (FASTE STOFFER) (fortsat) P002 

Enkeltemballager (fortsat) 
 

Maksimal nettovægt (se 4.1.3.3) 
Emballage-

gruppe I 
Emballage-
gruppe II 

Emballage-
gruppe III 

Dunke    

 stål (3A1 eller 3A2 
d)

) 120 kg 120 kg 120 kg 

 Aluminium (3B1 eller 3B2 
d)

) 120 kg 120 kg 120 kg 

 plast (3H1 eller 3H2 
d)

) 120 kg 120 kg 120 kg 

Kasser    

 stål (4A) 
e)
 Ikke tilladt 400 kg 400 kg 

 Aluminium (4B) 
e)

 Ikke tilladt 400 kg 400 kg 

 andet metal (4N)
e)

 Ikke tilladt 400 kg 400 kg 

 naturtræ (4C1) 
e)
 Ikke tilladt 400 kg 400 kg 

 naturtræ med støvtætte vægge (4C2) 
e)

 Ikke tilladt 400 kg 400 kg 

 Krydsfiner (4D) 
e)

 Ikke tilladt 400 kg 400 kg 

 fiber- og spånplader (4F) 
e)

  Ikke tilladt 400 kg 400 kg 

 pap (4G) 
e)
 Ikke tilladt 400 kg 400 kg 

 Homogent plast (4H2) 
e) 

Ikke tilladt 400 kg 400 kg 

Sække    

 sække (5H3, 5H4, 5L3 eller 5M2) 
e)
 Ikke tilladt 50 kg 50 kg 

Kompositemballager    

 plastbeholder i stål-, aluminium-, krydsfiner-, pap- 

eller plasttromle (6HA1, 6HB1, 6HD1 
e)

, 

  6HG1 
e) 

 eller 6HH1) 

400 kg 400 kg 400 kg 

 plastbeholder i stål- eller aluminiumtremmekasse 

eller anden kasse af metal, eller plastbeholder i 

træ-, krydsfiner- eller papkasse eller i homogen 

plastemballage (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 
e)
, 

6HG2 
e)
 eller 6HH2) 

75 kg 75 kg 75 kg 

 Glasbeholder i stål-, aluminium-, krydsfiner- eller 

paptromle (6PA1, 6PB1, 6PD1 
e)
 eller 6PG1 

e)
) 

eller i stål-, aluminium-, træ-, krydsfiner- eller 

papkasse (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2 
e)
 eller 

  6PG2 
e)
) eller i emballager af skumplast eller 

homogen plast (6PH1 
e)
 eller 6PH2) 

75 kg 75 kg 75 kg 

Trykbeholdere, såfremt de opfylder de generelle bestemmelser i 4.1.3.6. 

Særlige emballeringsbestemmelser: 

PP6 (Slettet) 

PP7 For UN 2000: Celluloid kan transporteres uemballeret på paller omviklet med plastfilm og sikret 

med egnede midler, f.eks. med stålbånd, som vognladningsgods i lukkede køretøjer/containere. 

Hver palle må højst veje 1.000 kg. 

PP8 For UN 2002: Emballager skal være konstrueret således, at en eksplosion som følge af et forøget 

indre tryk ikke vil være mulig. Flasker, rør og trykfade må ikke benyttes til disse stoffer. 

PP9 For UN 3175, 3243 og 3244: Emballagerne skal være af en type, der har bestået en tæthedsprøv-

ning på niveau med emballagegruppe II. For UN 3175: Tæthedsprøvningen er ikke nødvendig, 

når væskerne er fuldt absorberet i fast stof, der er emballeret i forseglede sække. 

fortsættes 
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P002 EMBALLERINGSFORSKRIFT (FASTE STOFFER) (fortsat) P002 

PP11 For UN 1309, emballagegruppe III, og UN 1362: 5H1, 5L1 og 5M1 sække er tilladt, hvis de for-

synes med plastsække som ekstra ydre emballage, og hvis de er anbragt på paller og omviklet 

med krympe- eller strækfolie. 

PP12 For UN 1361, 2213 og 3077: 5H1, 5L1 og 5M1 sække er tilladt, hvis de transporteres i lukkede 

køretøjer/containere. 

PP13 Kun kombinationsemballager, der lever op til kravene for emballagegruppe I, er tilladt til gen-

stande klassificeret under UN 2870. 

PP14 For UN 2211, 2698 og 3314: Emballager skal ikke bestå prøvningerne i kapitel 6.1. 

PP15 For UN 1324 og 2623: Emballager skal leve op til kravene, der gælder for emballagegruppe III. 

PP20 For UN 2217: Enhver støvtæt, rivestærk beholder kan benyttes. 

PP30 For UN 2471: Indvendige emballager af papir eller pap er ikke tilladt. 

PP34 For UN 2969 (som hele frø): 5H1, 5L1 og 5M1 sække er tilladt. 

PP37 For UN 2590 og 2212: 5M1 sække er tilladt. Sække af enhver type skal transporteres i lukkede 

køretøjer eller containere eller anbringes i lukkede, stive ekstra ydre emballager. 

PP38 For UN 1309, emballagegruppe II: Sække er kun tilladt ved transport i lukkede køretø-

jer/containere. 

PP84 For UN 1057: Der skal anvendes stive ydre emballager, som opfylder kravene for emballage-

gruppe II. Emballagerne skal konstrueres og fremstilles og tilpasses til at forhindre bevægelse, 

utilsigtet antændelse af apparaterne eller utilsigtet udslip af brandfarlige gasser eller væsker. 

Anm.: Vedr. affaldslightere, der er indsamlet separat, se kapitel 3.3, særlig bestemmelse 654. 

PP92 For UN 3531 og 3533: Emballagerne skal være konstrueret og fremstillet således, at gas eller 

damp kan frigives for at forhindre opbygning af tryk, som kan få emballagerne til at briste i til-

fælde af tab af stabilisering. 

Særlige emballeringsbestemmelser for RID og ADR: 

RR5 Uanset den særlige emballeringsbestemmelse PP84 er det kun de generelle bestemmelser i 

4.1.1.1, 4.1.1.2 og 4.1.1.5 til 4.1.1.7, der skal overholdes, hvis kolliets bruttovægt ikke overstiger 

10 kg. 

Anm.: Vedr. affaldslightere, der er indsamlet separat, se kapitel 3.3, særlig bestemmelse 654. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


