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Oplysninger fra sekretariatet, december 2018
Kursus
Sekretariatet har modtaget et par ansøgninger om optagelse på kursus til autoriserede kontrollanter. Hvis I kender til nogen, der er interesseret i kursusdeltagelse, må I
meget gerne informere dem. De skal udfylde vores ansøgningsskema fyldestgørende
og indsende til sekretariatet med relevante bilag. Ansøgningsskemaet kan downloades
fra vores hjemmeside.
Aflevering af rapporter december
Alle indsendte rapporter modtaget til og med onsdag den 19. december vil blive talt
med og faktureret i 2018.
Opgravning
Sekretariatet har ved flere lejligheder modtaget rapporter og henvendelser vedr.
manglende udført opgravning. Opgravning kan kun ved sjældne tilfælde undlades, se
pkt. 6.3.3 Opgravning i gældende vejledning nr. 6.
Aftalegrundlag forud for beholderkontrol
Vi kan på det kraftigste anbefale, at I ved aftale med jeres kunde gør opmærksom på,
hvilke forberedelser der er for kunden forud for en beholderkontrol, så opgaven er lige
til at gå til, når I kommer og skal i gang.
Dette er både mht. opgravning og rydning af træer, rødder samt buske.
Ny version af Beholderkontrolrapport
Så er den nye version af beholderkontrolrapporten klar, og den er ude i testperiode
nu. Du er velkommen til at downloade den fra hjemmesiden og bruge den allerede nu.
Versionen vil være obligatorisk pr. 01-01-2019, hvor tidligere versioner vil blive afvist.
Tjek om din beholderrapport ER gået igennem
Kontrollanten kan altid selv tjekke om en beholderkontrolrapport ER leveret til alle
parter, når de selv har modtaget den i egen indbakke. Når der er indtastet en forkert
e-mail til kunden, modtager sekretariatet en mail om at rapporten ikke er leveret, og
denne videresender vi altid til kontrollanten med besked om at den skal genfremsendes (dvs. rapporten skal revideres med den korrekte e-mail og afleveres igen).
Anmodningsskema
Sekretariatet har, på vegne af nogle kommuner, lovet lige at erindre jer kontrollanter
om, at bekendtgørelsens § 9, stk. 5 Den autoriserede kontrollant sender kopi af anmodningen til kommunalbestyrelsen senest 10 dage efter modtagelsen stadig gælder.
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Dvs. at skema 1A stadig skal sendes til kommunerne, selv om skemaet også er vedhæftet i jeres beholderkontrolrapporter efter udført eftersyn.
Liste med kommunernes e-mail ligger fortsat på vores hjemmeside.
Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Venlig hilsen
Beholderkontrollens sekretariat
Jack Anderson
Faglig sekretær
Tlf.: 72 20 21 52

Kopi: Bestyrelsen
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