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Ansøgning om optagelse på kursus for autoriserede beholderkon-

trollanter 
 

Navn: 
 

 

Fødselsdato (dato/måned-årstal): 

 
 

Nationalitet: 
 

 

Virksomhed: 
 

 

CVR nr.:  
Hvordan opfylder du kravet om, 

at du skal have en byggeteknisk 
grunduddannelse eller tilsvarende 

kundskaber baseret på praktisk 
erfaring fra produktion, montage 
og reparation af gødningsbehol-

dere, jf. beholderkontrolbekendt-
gørelsens § 6, stk. 1, nr. 1? 
 

 
Der skal vedlægges dokumenta-
tion f.eks. i form af kopi af eksa-

mensbeviser eller ansættelses-
kontrakter 
 

Byggeteknisk grunduddannelse 
 
JA   Nej   

 

Ved JA angiv hvilken, og vedlæg dokumentation. 
 

 
Ved NEJ angiv tilsvarende kundskaber baseret på 

praktisk erfaring fra produktion, montage og repara-

tion af gødningsbeholdere: Angiv arbejdsopgaver, 
periode og ansættelsessted, og vedlæg dokumenta-
tion til nedenstående punkter. 

 

Produktion: 

 
 

 
 

Montage: 
 

 
 

 
Reparation af gødningsbeholdere: 

 
 

 
 

Evt. medhjælper ifb. autoriseret beholderkontrol: 
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Hvordan opfylder du kravet om, 
at du skal have erhvervsmæssig 

erfaring inden for relevante om-
råder, herunder byggeopgaver 

med relation til landbrug eller be-
slægtede brancher, jf. beholder-
kontrolbekendtgørelsens § 6, stk. 

1, nr. 2? 
 
 
Der skal vedlægges dokumenta-

tion f.eks. i form af kopi af an-
sættelseskontrakter eller udtalel-

ser fra arbejdsgivere 
 
 

 

 

 

  Antal bilag ved-

lagt 

 

 

Ansøgningsskemaet inkl. bilag bedes indsendt til: beholderkontrol@teknologisk.dk senest 2 
måneder inden kursusafholdelse. Du vil modtage en kvittering for, at sekretariatet har 

modtaget din ansøgning. Kvitteringen vil blandt andet indeholde oplysninger om kursusaf-
gift og de administrative klagemuligheder for den pågældende afgørelse.  

 
Vejledning til ansøgningsskemaet 

 
§ 6, stk. 1 har følgende ordlyd 

”Ret til at opnå autorisation har enhver, der 

1) har en byggeteknisk grunduddannelse eller tilsvarende kundskaber baseret på er-

faringer fra produktion, montage og reparation af beholdere til opbevaring af fly-

dende husdyrgødning m.v., 

2) har erhvervsmæssig erfaring inden for relevante områder, herunder byggeopgaver 

med relation til landbrug eller beslægtede brancher,  

3) har gennemført autorisationsordningens introduktionskursus,  

4) er momsregistreret og 

5) kan dokumentere at være dækket af en erhvervsansvarsforsikring”. 

 

I forhold til § 6, stk. 1, nr. 5, skal det dokumenteres, at du er dækket af en professionel 
ansvarsforsikring. Dertil skal du udfylde og underskrive forsikringserklæring fra vores 

hjemmeside og sende det ind som bilag til din ansøgning. 
 

Hvis ikke du har en byggeteknisk grunduddannelse, jf. betingelsen i § 6, stk. 1, nr. 1, 
vurderer sekretariatet, at tilsvarende kundskaber baseret på erfaringer fra produktion, 
montage og reparation af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning mv. f.eks. 

kan opnås gennem et ansættelsesforløb hos en beholderproducent. I ansættelsesforløbet 
skal du have opnået erfaring med produktion, montage og reparation af beholdere til op-

bevaring af flydende husdyrgødning. I tillæg hertil vil det være en fordel, hvis du også har 
erfaring med kontrol af beholdere.  
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Ovenstående er udelukkende at betragte som vejledende for, hvad der kan betragtes som 

tilsvarende kundskaber. Hvis du kan dokumentere, at du har opnået ovenstående erfarin-
ger på anden vis, vil dette derfor også kunne sidestilles med kravet i § 6, stk. 1, nr. 1. 
Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af den enkelte ansøger.  

 
Ansøgning fra EU- og EØS-statsborgere samt statsborgere i et land, som EU har 

indgået aftale med om udveksling af tjenesteydelser 
Ret til at opnå autorisation har enhver EU- og EØS-statsborger samt statsborgere i et 
land, som EU har indgået aftale med om udveksling af tjenesteydelser, der opfylder betin-

gelserne i § 6, stk. 1. 
 

Adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret kontrollant i Danmark har enhver EU- 
og EØS-statsborger samt statsborger i et land, som EU har indgået aftale med om ud-

veksling af tjenesteydelser, der har opnået tilsvarende udenlandske kvalifikationer, jf. § 6, 
stk. 1, nr. 1 og 2, og kan dokumentere dette samt gennemfører autorisationsordningens 
introduktionskursus, jf. § 6, stk. 1, nr. 3. 

 
Kontrollanter, der ønsker midlertidigt at udføre beholderkontrol i Danmark, skal være i 

besiddelse af de samme erhvervsmæssige kvalifikationer som autoriserede kontrollanter, 
der er etableret i Danmark, jf. § 6, stk. 3. 
 

 
Please contact the Secretariat of the Manure Tank Scheme, if you wish to receive the ap-

plication in English. 
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