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Oplysninger fra sekretariatet, december 2021

Bestyrelsens sammensætning pr. 19. november 2021
Bestyrelsen har fra 19. november følgende sammensætning:
• Formand Bettine Aundrup, Kontorchef i Miljøstyrelsen, repræsentant for
Miljøstyrelsen
• Kenneth Poulsen, Seges, repræsentant for Landbrug & Fødevarer
• Karen Brink Nielsen, Esbjerg Kommune, repræsentant for KL
• Henrik Junker, Spæncom A/S, repræsentant for Beholderproducenterne
• Peder Blåbjerg Pedersen, Muleby-kontrol ApS, repræsentant for de
autoriserede kontrollanter
Indsendelse af rapporter i december
I år vil rapporter modtaget i sekretariatet til og med den 21. december 2021 blive
skæringsdatoen for at få beholderkontrolrapporter registreret og faktureret i 2021.
Rapporter for resten af december faktureres sammen med januar indsendte.
Beholderkontrolrapporten
Til orientering er der foretaget en ændring i skabelonens sidste side vedr. Muleby-beholdere. Selv om det er en mindre ændring i rapporten, vil vi gerne bede jer om at
downloade denne seneste version til jeres rapporter, som har fået datoen 2021-1201.
Helpdesk funktion for Husdyrbekendtgørelsen
Til orientering kan vi oplyse, at der findes en Helpdesk funktion til Husdyrbekendtgørelsen, som kan svare på diverse forespørgsler og tolkninger, fx en som sekretariatet
har haft vedr. spjæld.
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/
Her vil man i øvrigt også kunne finde svar på andres henvendelser, som måske kunne
være til en hjælp.
Kontrol af kabellåse
Sekretariatet har konstateret, at enkelte kontrollanter har været af den opfattelse, at
der ved normaleftersyn kun skal udføres stikprøvekontrol af kabelåse.
Som det fremgår af Vejledning nr. 34, pkt. 6.2.7, så er det ALLE kabellåse over jord
og i opgravning, der skal besigtiges og i forbindelse hermed vedligeholdes i nødvendigt omfang.
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For beholdere, hvor kabellåsen er beskyttet af en tilstøbning, er det dog kun nødvendigt at foretage kontrol og vedligeholdelse af låse med beskadiget tilstøbning, f.eks.
hvis der er konstateret revner i betonen.
Såfremt en kontrollant ikke ønsker eller ikke kan foretage vedligeholdelse af kabellåse, kan der i stedet for på skema 2.1 under konklusion foretages afkrydsning af ”Arbejder, der skal udføres” og her angive vedligeholdelse af kabellåse.
Manglende kontrol og/eller vedligeholdelse af kabellåse vil blive betragtet som grov
fejl i forhold til retningslinjer angivet i Vejledning nr. 34.
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Beholderkontrolordningens sekretariat
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