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Oplysninger fra sekretariatet, marts 2016

Tilstandsrapport
Vi vil gerne igen bede jer om at tjekke, at I indsender jeres beholderkontrolrapporter
på de senest nye skemaer, som pt. er fra oktober 2015. Vi ser flere rapporter, hvor
nogle af siderne i samme rapport er fra september 2015 og andre fra oktober 2015.
Brug nu venligst vores skabeloner, som ligger på hjemmesiden.
Ved fotodokumentation af den opgravning, der skal foretages forud for eftersynet,
skal I tillige være opmærksom på, at billederne af opgravningen skal være tydelige og
skal vise, at udgravningen er korrekt udført i henhold til vejledningens pkt. 6.3.3. Ved
beholdere med låseelement for kabler skal fotodokumentation vise, at opgravningen
er foretaget som illustreret figur 7.1 i vejledningens bilag 2. Det er tilladt at indsætte
flere fotos af opgravningen, fx et af hele opgravningen og så et nærfoto af overgang
bund/væg.
Skema 1A (kommunernes skema):


Sidenummerering: Nederst til højre på skema 1A står der side 1 af 2. Det er fordi,
der findes en vejledning fra kommunen, som står på side 2. Vi er klar over, at ikke
alle medsender side 2 i deres tilstandsrapport, og derfor kan det umiddelbart se ud
til at der mangler en side i jeres endelige rapport, men det er op til jer at vurdere
om siden skal indgå i jeres rapport.



I skema 1A under afsnit om ”Andre gødningsbeholdere på adressen” skal bruger
ved andre beholdere på adressen foretage afkrydsning af om skitse er vedlagt.
Skitse ses dog sjældent vedlagt, men hvis der skulle være den mindste tvivl om,
hvilken beholder kontrollen skal udføres på, afklares dette mellem bruger og kontrollant forud for beholderkontrollen.
Ved flere beholdere på adressen skal kontrollanten dog altid på beholderskitsen
(rapportens skema 3, side 3) angive entydigt hvilken beholder, der er omhandlet i
den aktuelle beholderrapport.

Anbefaling vedr. kontrol og anvendelse af Muleby-beholdere
Sekretariatets og bestyrelsens anbefaling vedr. kontrol og anvendelse af Muleby-beholdere er blevet opdelt i 2 notater, der vedrører henholdsvis krav til autoriserede
kontrollanter vedr. kontrol af Muleby-beholdere, samt advarsel vedrørende anvendelse af Muleby-beholdere. Advarslen er et notat til brugeren af beholderen, der skal
medfølge beholderkontrolrapporten. Notaterne er blevet udsendt til alle kontrollanter
den 29. februar 2016 og kan tillige ses på vores hjemmeside.
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Til orientering kan oplyses, at Miljøstyrelsen den 4. marts 2016 har publiceret en nyhed på mst.dk, der informerer om, at der er grund til skærpet opmærksomhed ved
kontrol af Muleby-gyllebeholdere af ældre dato.
http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2016/mar/beholderkontrolordningen-anbefaler-skaerpet-opmaerksomhed-ved-kontrol-af-muleby-gyllebeholdere-af-aeldredato/
Rettidig beholderkontrol og ansvaret herfor
Ansvaret for rettidig beholderkontrol påhviler brugeren af beholderen, og bliver en
kontrol ikke udført til den aftalte tid med den rekvirerede kontrollant, må den pågældende bruger selv rette henvendelse til en ny kontrollant.
Sekretariatet følger ikke op på disse sager, men kommunerne retter henvendelse til
den enkelte bruger ved manglende overholdelse af tidsfrist for kontrol, og vi henstiller
til, at I alle gør jeres yderste for at overholde aftalte kontrolbesøg inden for deadline.
Venlig hilsen
Beholderkontrollens sekretariat

Jack Anderson
Faglig sekretær
Tlf.: 72 20 21 52

Kopi: Bestyrelsen
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