Beholderkontrolordningen

1. maj 2018

Oplysninger fra sekretariatet, maj 2018
Beholdere med betonlåg
Når der kontrolleres beholdere med betonlåg, bedes kontrollanterne venligst notere
hvorledes de har kontrolleret indersiden af beholderen i skema 3 ”Bemærkninger i øvrigt ved direkte forhold”.
Manglende gebyr for 2017
Sekretariatet har i hele 2017 fejlagtigt faktureret for modtagelse af rapporter til 2016priser. De kontrollanter, som har indsendt rapporter i 2017 vil modtage en opkrævning på restgebyr, som er kr. 3,- pr. indsendt rapport. Beløbet opkræves samtidig
med rapporter indsendt i april eller førstkommende faktura herefter.
2016: kr. 309,2017: kr. 312,2018: kr. 319,Ændringsforslag til Beholderkontrolrapporten
Vores digitale beholderkontrolrapport skal opdateres, og i den forbindelse er de autoriserede kontrollanter velkomne med forslag til ændringer/forbedring. Deadline herfor
er absolut senest 1. juni 2018 ved mail til beholderkontrol@teknologisk.dk med udførlig beskrivelse af forslaget, som vil blive vurderet.

Foreløbig tidsplan
•

Kontrollanter indsender evt. ændringsforslag/forbedringer til rapporten til beholderkontrol@teknologisk.dk – Deadline til sekretariatet senest 01.06.2018

•

Vi skal have ca. 3 måneder til at indarbejde og ændre den nye skabelon. Dvs. vi skal gå
i gang med dette senest den 01.06.2018.

•

Test af den nye version med nogle udvalgte kontrollanter i ca. 2 måneder. Den endelig
udgave skal derfor være klar den 01.09.2018.

•

Der skal bruges ca. 2 måneder for indførelse af ny rapport. Derfor bør vi have den endelig udgave klar og testet til upload på hjemmesiden den 01.11.2018.

•

Obligatorisk at bruge den ny PDF skabelon for alle den 01.01.2019. Tidligere udgaver
afvises automatisk herefter.
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Samtykkeerklæring til underskrift
Der vil blive udsendt en samtykkeerklæring, som venligst bedes underskrevet og indsendt til sekretariatet som led i overholdelse af regler for behandling af data jf. Persondataforordningen. Sekretariatet behandler data på vegne af Miljøstyrelsen jf. kontrakt om sekretariatsbetjening af bestyrelsen for beholderkontrolordningen.
Venlig hilsen
Beholderkontrollens sekretariat
Jack Anderson
Faglig sekretær
Tlf.: 72 20 21 52

Kopi: Bestyrelsen
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