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Oplysninger fra sekretariatet, juli 2015 
 

Supplerende eftersyn 

I bedes alle ved indstilling til supplerende eftersyn (skema 5) huske at medsende/indsætte vejledningen 
(bagsideteksten) i jeres rapport, så kunden kan se, hvorledes procedurerne/ansvarsfordelingen er. 
 

Vejledningstekst om kontrol og vedligeholdelse af kabellåse 

Af vejledningens afsnit 6.2.6 Kabler og kabellåse fremgår:  
 

 Alle kabellåse (cylinder med konisk udskæring, låsestykker og kabelende) over jord og i opgravning be-
sigtiges og i forbindelse hermed skal alle kabellåse vedligeholdes. 

og  

 Vedligeholdelse og reparation af kabellåse og –beskyttelse bør altid foretages i henhold til beholder-
producentens anvisninger. 

 
På ERFA-mødet afholdt 19. maj 2015 blev ovennævnte krav drøftet, og det har foranlediget følgende tilfø-
jelse til vejledningsteksten, som vil blive indarbejdet i den kommende revision af vejledningen.  
 
Vedligeholdelse af kabellåse skal udføres i det omfang kontrollanten ved besigtigelsen har vurderet nød-
vendigt.    
Såfremt en kontrollant ikke ønsker eller ikke kan foretage vedligeholdelse af kabellåse, kan der i stedet for 
på skema 2 under konklusion foretages afkrydsning af ”Arbejder, der skal udføres” og her angive vedlige-
holdelse af kabellåse.  
 

Efteruddannelse 

Sekretariatet vil forsøge i samarbejde med producenterne at få etableret et efteruddannelseskursus vedr. 
kontrol og vedligeholdelse af kabellåse. 
 

Vejledning om sikkerhed ved arbejde med gylle 

SEGES P/S har i samarbejde med BAR Jord til Bord udarbejdet en vejledning med titlen ”Sikkerhed ved ar-
bejde med gylle”, som I kan vælge at læse her på nettet www.landbrugsinfo.dk/Tvaerfaglige-

emner/Arbejdssikkerhed/Sider/Startside.aspx. Publikationen findes også i en trykt udgave, som kan rekvire-
res ved henvendelse til SEGES P/S på telefon: 8740 5569, som I evt. kan have med i tasken og udlevere til 
jeres kunder.  

  

http://www.landbrugsinfo.dk/Tvaerfaglige-emner/Arbejdssikkerhed/Sider/Startside.aspx
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Nye skemaer 1A og 1B 

KL har opdateret skema 1A og 1B og vi håber, at alle kommuner snart får dem opdateret på deres hjemme-
sider, så det automatisk bliver disse, der udfyldes ved rekvirering af beholderkontrol via borger.dk. 
 
Skemaerne kan imidlertid også findes her: http://www.kl.dk/Vejledninger-og-varktojer/Beholderkontrol-
id34370/?n=0 
 
 

Forsikringsafklaring 

På nylig forespørgsel fra forsikringsselskab vedr. underskrift af vores forsikringserklæring, som I alle er ble-
vet bedt om at indsende til sekretariatet, skal vi oplyse, at Miljøstyrelsen har haft kontakt til Forsikring og 
Pension, som anbefaler, at ”erhvervsansvarsforsikring” erstattes med ”professionel ansvarsforsikring” og 
bør konsekvensrettes, både i vores erklæring, men også i bekendtgørelsen. Begrebet ”professionel ansvars-
forsikring” bruges også ved byggesagkyndige og elinstallatører, og er den korrekte betegnelse for den for-
sikring, der rent faktisk kræves/tegnes, da den skal dække kontrollantens bedømmelse/vurdering af forhol-
dene. 
Når bekendtgørelsen er ændret, vil I alle igen blive bedt om at indsende den underskrevne reviderede for-
sikringserklæring på ny, så dokumentationen kan komme på plads. 
 
 

Venlig hilsen 
Beholderkontrollens sekretariat 

 
Jack Anderson 
Faglig sekretær  
Tlf.: 72 20 21 52 
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