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Oplysninger fra sekretariatet, juli 2020 
 

Kursus  

Som orienteret ved e-mail af 6. maj vedr. kursusafholdelse, så afholder vi kursus den 
25. august 2020 for dem som ønsker at blive autoriserede kontrollanter. Så hvis I 

kender nogen, der ønsker at deltage, må I meget gerne orientere dem herom, så de 
kan indsende et udfyldt ansøgningsskema. Skemaet kan downloades her: 
http://www.beholderkontrol.dk/media/1015/ansoegningsskema_kontrollantkur-

sus_ver2013.pdf 
 

Omgivelser 

Befæstelse 
Sekretariatet har ved flere lejligheder på kvalitetskontrolbesøg set betonbelægning op 

mod beholdere uden at det har været noteret i beholderkontrolrapporten. Det bør no-
teres, at det ER registreret.  

 
• Hvis en kontrollant vurderer, at det har en betydning for beholderens tilstand, 

skal der i ”arbejder, der skal udføres” anføres, at der skal fræses en 50 mm 

revne hele vejen rundt om beholderen og samtidig under omgivelser på skema 
4.1 bemærkes, at der gøres opmærksom på at der bør være 50 mm mellem 

befæstelse og beholder jf. VL 34, afsnit 6.3.2. 
• Hvis en kontrollant vurderer, at det ikke har en betydning for beholderens til-

stand, kan der på skema 4.1 bemærkes, at der gøres opmærksom på at der 

bør være 50 mm mellem befæstelse og beholder jf. VL 34, afsnit 6.3.2. 
 

Beplantning 
Som vi skrev i sidste meddelelse, så skal I være opmærksomme på, at der i Vejled-
ning nr. 34, afsnit 6.3.2 i forhold til den tidligere vejledning, er kommet skærpede 

krav til beplantning. ”Under eftersynet skal det være muligt at færdes rundt om be-
holderen. Bevoksning i en afstand af minimum 1 meter fra beholderen skal derfor 

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

Her kan sekretariatet kun henstille til, at I som kontrollanter i jeres aftale med land-
manden gør dem meget klart, at I ikke vil kunne udføre kontrollen og indsende en be-

holderkontrolrapport til kommune og sekretariat, hvis dette ikke er udført omhygge-
ligt. Om I vil opkræve et gebyr for forgæves kørsel, når en kontrol ikke er mulig at 

udføre, er sekretariatet uvedkommende.  
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Registrering af skader ved skadesgrad 1 

Ved angivelse af skadesgrad 1 på skema 3.1 under direkte forhold, kan I med fordel i 
bemærkninger supplere med hvilken type skade, det drejer sig om. Dog skal I huske, 
at der på beholderskitsen stadig skal indtegnes skader med pil og skadestype/skades-

grad. 
 

Ved mange skader kan alternativt anføres antal skader (f.eks. pr. kabel eller element 
nr.) på skitsen, alternativt under bemærkninger på skema 3.1, dette gælder dog kun 
for skadesgrad 1. 

 
Alle skader uanset grad skal indtegnes på skitsen. 

 
Reparationer udført i forbindelse med beholderkontrollen indtegnes ikke på skitsen, 
men noteres i skema 4.1 under ”Reparation og/eller udskiftning”. 

 

Orienterings-/debatmøde i Aarhus 

Som tidligere skrevet vil vi gerne afholde et lille orienterings-/debatmøde vedrørende 
den nye vejledning og hvad der ellers rører på sig. Mødet afholdes på Teknologisk In-
stitut i Aarhus. Mødet bliver kun gennemført ved min. 12 tilmeldte. Svar udbedes se-

nest den 4. september ved udfyldelse af doodlen i linket her (kan kopieres ind i en 
browser, hvis du ikke kommer videre). 

 
https://www.doodle.com/poll/iysnys7nesviaxt2 
   

Beholderkontrollanternes repræsentant i bestyrelsen 

Husk at kontrollant 55-1 Peder Blåbjerg Pedersen er den person, der repræsenterer 

jer i bestyrelsen.  
 

Sekretariatet 

Til information vil Elisabeth Tecza Andersen afløse Mikkel Lorenzen og varetage opga-
ven med registrering og modtagekontrol af jeres beholderkontrolrapporter. 

 
Sekretariatet vil være ubemandet i uge 30. 

 
 
I ønskes alle en rigtig god sommer derude. 
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