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Oplysninger fra sekretariatet, December 2017
Spjæld
Af bekendtgørelse BEK nr 865 af 23/06/2017 (Gældende) om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. fremgår:
§ 23, Stk. 2. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank, hvis beholderens højeste niveau
er højere end fortankens højeste niveau.
Vi er i gang med en opdatering af Vejledning 6, hvori vi vil sørge for opdatering på tilsvarende vis.
Omgivelser
Af Byggeblad BB 103 04 26 vedr. udenomsfaciliteter, gyllebeholder, ajlebeholder og
laguner fremgår nedenstående vedr. jordtryk:

Når I kommer ud til beholdere med eftermonteret kørerampe, skal I derfor sikre, at
disse ikke hviler mod beholdervæggen, eller der kan fremvises statisk beregning, hvor
kørerampen indgår. Dette noteres på skema 4 under udstyr.
Opspænding
Jf. oplysninger fra sekretariatet af oktober 2017 skrev vi ”Opspændinger skal foretages efter anvisning fra producenten og skal kunne dokumenteres”.
Vi har fået spørgsmål om, hvad dokumentation er og hertil kan svares: Dette er, at
kontrollanten under bemærkninger til reparation og/eller udskiftning i skema 4 skriver, hvad kablerne er opspændt til. Og dette skal naturligvis være i overensstemmelse
med producentens anvisninger.
Kabelbeskyttelse
I forbindelse med modtagekontrol af rapporter og kvalitetskontroller har vi set, at der
er forskellige måder at registrere kablernes tilstand på.
Som udgangspunkt skal der kun foretages registrering af tilstand vedr. synlige kabler
over terræn.
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Ved kabler, der kun er delvist synligt pga. bl.a. skrånende terræn, foretages også registrering af kabelbeskyttelsens tilstand (skadesgrad), men denne registrering vil naturligvis kun gælde for den synlige del af kablet. Der kan med fordel afkrydses i kabelkontrolskemaet (kabelbeskyttelses skadesgrad) for alle synlige og delvist synlige kabler og tilføjes en bemærkning i skema 3 under ”bemærkninger til direkte forhold”. Bemærkningen kunne eksempelvis formuleres således: ”Kabel i hul nr. 5 og 6 er kun
synlig på beholderens nordlige side pga. skrånende terræn”. Forholdet vil blive behandlet i ny version af vejledningen.
Sekretariatet benytter lejligheden til at ønske jer alle en rigtig 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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