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Advarsel vedr. anvendelse af Muleby-beholdere 
 

På baggrund af indmeldte oplysninger om kollaps af og kabelbrud på Mu-
leby-beholdere meddeles denne advarsel. 

 
Ved den netop gennemførte beholderkontrol er det konstateret, at din 

beholder er i en særlig risikogruppe for at kunne kollapse. Du bør derfor 
gennemlæse dette notat grundigt og følge vejledningen.  
 

Det skal understreges, at der er tale om en anbefaling, og at det altid er 
brugeren af beholderens ansvar at sikre, at beholderen lever op til de 

gældende krav om styrke og tæthed, og er uden for risiko for kollaps. 
 
Muleby-beholdere 

Der er opført omkring 14.000 Muleby-beholdere gennem årene. Mange 
af beholderne er imidlertid revet ned eller taget ud af brug, så derfor 

kendes det præcise antal ikke. Beholderkontrolordningen registrerer år-
ligt ca. 650 kontroller af Muleby-beholdere, og da alle beholdere over 
100 m3 skal kontrolleres mindst hvert 10. år, anslås det, at der i dag an-

vendes omkring 6500 Muleby-beholdere rundt om i landet.  
 

Sekretariatet for beholderkontrol kan via statistik over indmeldte oplys-
ninger fra kontrol af Muleby-beholdere af ældre dato, samt via øvrige 
indmeldte oplysninger til sekretariat, konkludere, at der på netop disse 

beholdertyper foretages et forøget antal reparationer i forbindelse med 
kontrollens udførelse i forhold til andre beholdertyper. De typiske proble-

mer med Muleby-beholdere kan, afhængigt af beholderens opførelsesår 
og rumindhold, være placeringen af beholderens tre øverste kabler, tyn-
dere kabler, tyndere plastkappe og kabellåsenes udformning.  

 
Hvad skal du gøre:  

Såfremt beholderkontrollanten ikke selv ved kontrollens gennemførsel 
har kunnet vurdere behovet for at foretage yderligere forebyggende for-
anstaltninger på beholderen ud over de reparationer, der måtte være fo-

retaget under kontrolloen, bør du straks rette henvendelse til en specia-
listmed særlig viden om Muleby-beholdere med henblik på at få vurderet 

behovet og mulighederne for forebyggende handlinger. 
 
Forebyggende handlinger kan f.eks. være de handlinger, der er oplistet 

nedenfor, men det skal understreges, at det er den enkelte specialists 
opgave at vurdere behovet for forebyggende handlinger konkret i forhold 

til hver enkelt beholder: 
 

 Eftermontering af et ekstra kabel i beholderens frie hul anden øverst 
fra toppen eller 

 Udskiftning af øverste kabel med et ½” Dyform kabel.  


