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Formål med kjøre og hviletidsreglene:

● Harmonisere konkurransevilkårene

● Forbedre arbeidsvilkårene

● Forbedre trafikksikkerheten
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Rettskilder

● Vegtrafikkloven §§ 21 annet ledd, 32 og 36 nr.9

● Forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS

● AETR forskriften

● Forordning 165/ 2006

● Forordning 561/ 2006

● Kontrolldirektivet 2006/22/EF
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Forordning 561/2006 får anvendelse på: 

a) godstransport på vei med kjøretøyer der største tillatte masse, 
medregnet vekten av tilhenger eller semitrailer, overstiger 3,5 
tonn

b) persontransport på vei med kjøretøyer som er bygget for eller 
permanent tilpasset transport av mer enn ni personer 
medregnet føreren, og som er beregnet brukt til dette formål
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Denne forordning får ikke anvendelse på 
veitransport med: 
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● Kjøretøyer, eller kombinasjoner av kjøretøyer, der største 
tillatte masse ikke overstiger 7,5 tonn, som brukes til 
godstransport av ikke-kommersiell art,  (Artikkel 3h )

Foto: Digitaltmuseum



Denne forordning får ikke anvendelse på 
veitransport med: 

- kjøretøyer som brukes i forbindelse med kloakkrensing, 
flomsikring, vann-, gass- og elektrisitetsforsyning, vedlikehold av 
og tilsyn med veier, innsamling og fjerning av husholdningsavfall, 
telegraf- og telefontjeneste, radio- og fjernsynskringkasting samt 
peiling av radio- eller fjernsynssendere eller -mottakere, (Artikkel 
13h )

Foto: thezebra.org
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Denne forordning får ikke anvendelse på 
veitransport med: 

- kjøretøyer som brukes til å transportere avfall fra dyr eller 
dyreskrotter som ikke er beregnet på konsum, (Artikkel 
13n)

Foto: Oppland Arbeiderblad
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Transport av farlig avfall



Farlig avfall 
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Blant de viktigste farlige egenskapene finner vi: 

● Brannfarlig avfall – avfall som kan forårsake brann 
eller eksplosjon

● Giftig avfall – avfall som kan medføre forgiftninger, 
alvorlige sykdommer eller død. I noen tilfeller kan 
det ta svært lang tid før kroppen blir skadet, f.eks
ved kontakt med asbest.

● Etsende avfall: avfall som ved kontakt med hud kan 
føre til alvorlig vevsskade, i kontakt med øynene 
kan blindhet bli resultatet.

● Irriterende avfall: avfall som kan føre til allergiske 
reaksjoner, kløe eller svie.



Eksempler på farlig avfall: 

● Organisk, som oljeholdig avfall, organiske løsningsmidler, 
tjæreavfall, plantevernmidler, maling og lakk.

● Uorganisk, som batterier, tungmetaller, syrer og baser.

Bilde: Tryggerehverdag.no
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Transport

Det finnes fire kategorier av landtransport av farlig avfall:

● Transport av farlig avfall som ikke er farlig gods.

● Transport av inntil 500 kg farlig avfall som er farlig gods.

● Transport av over 500 kg farlig avfall som er farlig gods, 
samt alle typer internasjonal transport.

● Transport i ”røde bokser”, dvs. innsamling av farlig avfall 
fra husholdninger, som hentes hos husstandene.

Farlig avfall

25.09.2019



Transport av farlig avfall som er ikke farlig gods.

Farlig avfall som ikke er farlig gods er ikke underlagt ADR, 
men det stilles imidlertid noen krav, som følge av blant annet 
avfallsforskriften:

● Emballasjen skal være ren, solid og tett, samt egnet for   
transport og lagring av avfallet.

● Emballasje fylt med væske bør ikke fylles med mer enn ca. 
90 % 

● Utfylt deklarasjonsskjema skal følge lasten.

● Hvert kolli skal være tydelig merket med nummeret til 
deklarasjonsskjemaet.

● Gamle merkelapper, transportmerker etc. som ikke svarer 
til emballasjens innhold fjernes.
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Nasjonal transport av inntil 500 kg farlig avfall 
som er farlig gods

● I forskriftens kapittel 3 § 12 heter det at: "Ved transport av 
inntil 500 kg netto farlig gods per 
transportenhet/jernbanevogn klassifisert som farlig avfall i 
henhold til avfallsforskriften, gjelder kun bestemmelsene i 
ADR og RID om krav til emballasje, tank, merking, 
samemballering og transportdokument». 
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Transport av over 500 kg farlig avfall som er 
farlig gods, samt internasjonal transport.

● Ved transport av større mengder enn 500 kg netto avfall 
som er farlig gods, gjelder alle de relevante bestemmelsene 
i ADR/RID.
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Transport av farlig avfall fra husholdning

● § 12. Farlig avfall som inngår i henteordningen fra 
husholdninger kan transporteres i spesielle kasser med 
sikret lokk. Kassene er tillatt merket "Farlig avfall". Kravene 
i ADR/RID om samemballering trenger ikke å være oppfylt 
dersom det er truffet tilstrekkelige tiltak som hindrer farlige 
reaksjoner.

● Sjåfør og eventuell hjelpemann må ha tilstrekkelig 
kompetanse og tilstrekkelige ferdigheter i håndtering av 
farlig avfall.
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Spørsmål?
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