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Oplysninger fra sekretariatet, marts 2022

Beholderkontrolrapporten
Vi har opdateret beholderkontrolrapporten. Ændringerne er foretaget i forbindelse
med omlægning til ny server.
Til orientering har vi foretaget få ændringer i rapportskabelonen, se nedenfor:
•
•

•
•
•

•

Postnr. og by fremgår nu af forsiden.
Mulighed for ny afkrydsning ved ”Supplerende eftersyn ikke udført på grund
af:” ”Resultater ikke modtaget rettidigt”.
Når der afkrydses ved supplerende eftersyn ikke er udført, vil rapporten blive
endelig, og der vil automatisk – uanset hvilken af de 3 mulige afkrydsninger
der benyttes - indsættes en kommentar under bemærkning til konklusion ” Da
der ikke foreligger resultater fra et supplerende eftersyn, kan der kun udarbejdes en endelig rapport uden konklusion.”
Tilføjelse af kommentarfelt ved indsendelse af reviderede rapporter, så man
med stikord kan angive, hvorfor rapporten indsendes igen.
Indsættelse af karakteriseringen af skadesgrader flere steder i rapporten jf. VL
34.
Tilføjelse af afkrydsningsfelt på skema vedr. kabelkontrol (side 3.2), ved ”Ikke
behov for vedligeholdelse af kabellåse, eller vedligeholdelse af kabellåse er foretaget i nødvendigt omfang.
o 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.
o 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.
o 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.
o Manglende kontrol og/eller vedligeholdelse af kabellåse vil blive betragtet som grov fejl i forhold til retningslinjer angivet i Vejledning nr. 34.
Tilføjelse af felt på skema 5 med dato for deadline for hvornår supplerende eftersyn senest skal være rapporteret til beholderkontrollant.

Vi har haft 2 kontrollanter til at teste rapporten, og ud fra deres tilbagemeldinger, er
der ikke noget til hinder for at rapporten søsættes for jer alle.
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Rapporten (Copyright 2022-03-21) kan nu downloades på vores hjemmeside. Den tidligere rapportskabelon vil kunne bruges indtil 1. maj 2022, hvorefter adgangen til
indsendelse af rapporter på den gamle server bliver lukket og rapporter vil blive afvist. Vi ser dog frem til, at I allerede nu starter med at bruge den nye skabelon.
https://www.beholderkontrol.dk/media/1120/2022-03-21_beholderkontrolrapport.pdf
Får man, efter download af rapportskabelonen, en fejlmeddelelse vedr. deaktivering
af javascript, så skal man blot aktivere javascript for dette dokument og gemme skabelonen på sin pc. Så vil fejlen ikke blive vist igen, når rapportskabelonen næste
gang åbnes i Acrobat Readeren.
I øvrigt gør vi opmærksom på, at det er kontrollantens ansvar at skrive korrekt årstal
for opførelse af beholder på side 2.1 i beholderkontrolrapporten, eventuelt efter kontakt til rekvirent eller kommune.
Kursus for autoriserede kontrollanter
Kender I nogen, der ønsker at komme på vores kursus, må I meget gerne henvise
dem til vores ansøgningsskema på hjemmesiden. Næste kursus er ikke fastlagt, da
der pt. ikke er nogen godkendte ansøgere.
Med venlig hilsen
Beholderkontrolordningens sekretariat

Kopi: Bestyrelsen
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