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Nedsættelse af Erfa-gruppe vedr. Vejledning nr. 6 
Som opfølgning på orienteringsmøderne i januar er det besluttet at oprette en Erfa-

gruppe til at samle op på ændringsforslag til Vejledning nr. 6 og diskutere disse, inden 
de forelægges Bestyrelsen og Miljøstyrelsen til endelig godkendelse.  

Vi mener, at en gruppe på 6-7 aktive kontrollanter vil være en god sammensætning. 
De af jer, der har lyst til at deltage i dette arbejde må meget gerne melde ind til Se-

kretariatet senest den 13. april, hvis I skulle være interesseret i at deltage. 
 
Det er hensigten, at Erfa-gruppen skal holde et enkelt møde. Mødet forventes afholdt i 

Århus (Teknologisk Institut). Herudover vil noget kunne afklares pr. mail-
korrespondance. 

 
De godkendte ændringsforslag til vejledningen kommer med, når Miljøstyrelsen udgi-
ver en revideret udgave af vejledningen. Styrelsen forventer at udsende en revideret 

udgave af vejledningen omkring årsskiftet. 
 

Stikprøvekontrol 
Miljøstyrelsen har iværksat en stikprøvekontrol af indsendte beholderkontrolrapporter 
til 3 udvalgte kommuner for at sammenholde med antallet af indsendte rapporter til 

sekretariatet. 
 

Tilrettede skemaer 
Som opfølgning på jeres bemærkninger på orienteringsmøderne i januar samt tilsendt 
mail, er der foretaget justeringer af skemaerne, som vi skønner størsteparten af bru-

gerne vil have glæde af. Disse oploades til hjemmesiden medio april. I er velkomne til 
at begynde at bruge dem med det samme, men senest pr. 1. maj SKAL skemaerne 

været taget i brug. 
 
Som noget nyt har vi valgt også at lægge skemaerne op i Excell, da der åbenbart er 

flere kontrollanter, der bruger dette program til udfyldelse af deres rapporter, og ikke 
er så er begejstrede for Word.  

 
Hvad enten der bruges den ene eller anden version, skal rapporten indsendes til 
kommunen med sekretariatet i CC som én samlet PDF-fil. 
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