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Oplysninger fra sekretariatet, august 2017 
 
 

Aftale med bruger om forudgående arbejder 

Det indskærpes hermed, at  

 
• Det under eftersynet skal være muligt at færdes rundt om beholderen, hvis 

denne ikke er helt nedgravet. Bevoksning tæt op ad beholderen skal derfor 

være helt eller delvist fjernet inden selve eftersynet. Det samme gælder oplæg 
af redskaber, halm, grus mv. 

 
• Opgravning skal ske ved alle beholdere med kabler. Opgravningen skal være 

så stor, at 1 m af overgangen mellem bund og væg er frigravet.   

 
• Beholderyderside og overgang bund-væg skal være rengjort, så kontrol er mu-

lig. Hvis beholderens yderside, herunder kabler, er belagt med gylle, skal dette 
være fjernet, fx ved højtryksrensning. 
 

• Ved ophold i udgravninger er det vigtigt, at udgravningen er udført i henhold til 
de af Arbejdstilsynets anvisninger. 

 

Udfyldelse af tilstandsrapporter  

Vi beder jer venligst om at være omhyggelige med at indtaste rekvirentens e-mail, så 

vi undgår, at der skal genfremsendes ”revideret” rapport pga. dette. Ligeledes har vi 
også oplevet flere tilfælde, hvor der er indsat forkert skema 1A i rapporten.  

 
De arbejder, der i rapporten bliver angivet at skulle udføres, skal entydigt også ind-
skrives under konklusionen.  

 
Det kunne fx være: 

 
• Kabel i hul 2,5 og 6 skal skiftes 
• Påkørselsskade på element skal udbedres 

 
Selv om der på skema 2.1 er valgt eksempelvis Betonelement med skjulte kabler, så 

skal feltet type (synlige/skjulte kabler) også udfyldes på skema 3.2 Kabelkontrol. Og 
selvfølgelig også de andre oplysninger om antal kabellåse/låseelement samt kabler. 

 
Såfremt kontrollanten har repareret eller udskiftet et kabel på beholderen forud for sin 
kontrol, skal dette noteres på skema 4.1. 

 
Når der bliver indstillet til Supplerende eftersyn, er det vigtigt at det tydeligt fremgår, 

hvilke undersøgelser der ønskes udført og en anslået pris – se skema 5.1. 
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Krav til fotodokumentation står øverst på side 3.4 

 
Vi har i enkelte tilfælde oplevet, at der har været problemer med at ”aflevere” rappor-
ten. I disse tilfælde har årsagen været, at filen har været alt for stor. I skal derfor 

være opmærksomme på at reducere PDF filens størrelse til under 10MB. Dette kan ty-
pisk afhjælpes ved at komprimere billederne inden de indsættes. 

 

Hjælp til selvhjælp 

Husk at gemme jeres udfyldte rapporter inden I indsætter jeres digitale signaturer. Så 

har I en ”kladde”, som I vil skulle bruge, hvis og såfremt der skal foretages en æn-
dring i rapporten. Når først digital signatur er indsat, kan man ikke få lov til at ændre i 

rapporten.  
 
 

Venlig hilsen 
Beholderkontrollens sekretariat 

 
Jack Anderson 
Faglig sekretær  

Tlf.: 72 20 21 52 
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