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Oplysninger fra sekretariatet, februar 2019 
 

½ år reglen 

Sekretariatet er blevet kontaktet af flere kommuner som gennem en længere periode 
har observeret, at der i nogle sager går meget lang tid fra modtagelse af anmodnin-

gen, til selve kontrollen bliver udført. De har også oplevet, at de ikke får en kopi af 
anmodningen om kontrol (skema 1A), og derfor bruger ressourcer på unødigt at rykke 
en ejer/lejer for at få beholderen anmeldt til kontrol.  

 
Ifølge gældende vejledning skal kontrollanten senest 10 dage efter at have modtaget 

skema 1A sende genpart af skemaet til kommunalbestyrelsen til dennes orientering. 
 
Af udkast til ny vejledning fremgår, at et normaleftersyn skal udføres af den rekvire-

rede kontrollant seneste 6 måneder efter modtagelse af skema 1A, alternativt skal der 
i god tid gives afslag på anmodningen.  

 
Selv om denne regel ikke er endelig vedtaget, bør vi følge den, da der af gældende 
vejledning fremgår, at brugeren skal sende underskrevet rekvisitionsskema til kontrol-

lanten senest 6 måneder før en beholder skal kontrolleres. 

Orientering til kommuner 

Bestyrelsen har besluttet, at sekretariatet til orientering skal skrive til alle kommuner 
om det nye PDF-skema, og samtidig orientere om, at en korrekt fremsendt rapport 
skal være afsendt via ordningens server. Dvs. at den er digital signeret af udførende 

kontrollant og fremsendt til både kommune, landmand, sekretariat og kontrollanten 
selv i én og samme mail. 

Ny version af Beholderkontrolrapport 2019 

Den nye version af beholderkontrolrapporten er nu færdig. Den har været ude i test. 
Efterfølgende har vi – med bestyrelsens godkendelse – forenklet skemaet vedr. kabel-

kontrol på side 3.2. Vi håber, at I stadig vil være omhyggelig med udfyldelsen i dette 
mere simple skema. Rapporten skal udfyldes i Adobe Reader. 

 
Til info er det således, at skema vedr. Kabelkontrol kun vil blive ”aktivt”, når man ved 
beholdertype har valgt beholder MED kabler. 

 
Skemaet skal downloades fra hjemmesiden: www.beholderkontrol.dk og vil være obli-

gatorisk den 1. marts 2019, hvorefter ældre versioner vil blive afvist.  

http://www.beholderkontrol.dk/
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Forsikringserklæring 

Til orientering er der foretaget en ændring i skemaet med forsikringserklæring, som er 
uploadet til hjemmesiden. Ændringen vedrører henvisningen til bekendtgørelse 1322, 
hvor årstallet er blevet ændret. I bedes venligst alle sørge for, at sekretariatet får 

denne tilsendt i udfyldt stand ved skift af forsikringsselskab.  
 

 
Venlig hilsen 
Beholderkontrollens sekretariat 

 
Jack Anderson 

Faglig sekretær  
Tlf.: 72 20 21 52 
 

 
 

 
 
Kopi: Bestyrelsen 


