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Ansøgning om optagelse på kursus for autoriserede beholderkontrol-

lanter 
 

Navn: 
 

 

Fødselsdato: 
 

 

Nationalitet: 
 

 

Virksomhed: 
 

 

CVR nr.:  
Oplysning om, hvorledes ansøge-

ren mener at opfylde kravet om 
en byggeteknisk grunduddannel-

se ELLER kravet om 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 
 

 

Oplysning om, hvorledes ansøge-

ren mener at opfylde kravet om 
erhvervsmæssig erfaring inden 

for relevante områder, herunder 
byggeopgaver med relation til 
landbrug eller beslægtede bran-

cher, jf. beholderkontrolbekendt-
gørelsens § 6, stk. 1, nr. 2: 
 
 
Der skal vedlægges dokumenta-
tion f.eks. i form af kopi af an-

sættelseskontrakter eller udtalel-
ser fra arbejdsgivere 

 

 

Ønsker deltagelse i kursus af-
holdt den: 

 Antal bilag ved-

lagt 

 

  



Sekretariatet for Beholderkontrolordningen 
      Dato: 

 

  Side 2 

 

Felterne nedenfor udfyldes af sekretariatet 
Modtaget af sekretariatet: 

 
 

Bestyrelsens afgørelse vedr. op-
fyldelse af betingelserne i be-
kendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1 

og 2: 

 

 

 
Ansøgningsskemaet bedes indsendt til: beholderkontrol@teknologisk.dk senest 2 

måneder inden kursusafholdelse. 

 
 

 

 

Ret til at opnå autorisation har enhver, der 

1) har en byggeteknisk grunduddannelse eller tilsvarende kundskaber baseret 

på erfaringer fra produktion, montage og reparation af beholdere til opbe-

varing af flydende husdyrgødning m.v., 

2) har erhvervsmæssig erfaring inden for relevante områder, herunder bygge-

opgaver 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. 

Stk. 2. 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 tje-

nesteydelser, der opfylder betingelserne i stk. 1 

Stk. 3. 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 udveksling af tjenesteydelser, der har opnået tilsva-

rende udenlandske kvalifikationer, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, og kan dokumentere 

dette samt gennemfører autorisationsordningens introduktionskursus, jf. stk. 

1, nr. 3. 

Stk. 4. Kontrollanter, der ønsker midlertidigt at udføre beholderkontrol i Dan-

mark, skal være i besiddelse af de samme erhvervsmæssige kvalifikationer 

som autoriserede kontrollanter, der er etableret i Danmark, jf. stk. 3. 

 

 

En ansøger skal indsende alle de oplysninger, det påhviler denne at indsende, i 

god tid (2 måneder) inden fristen for næste introduktionskursus. Sekretariatet 

kvitterer for modtagelsen af en ansøgning. Kvitteringen vil blandt andet inde-

holde oplysninger om kursusafgift og de administrative klagemuligheder for den 

pågældende afgørelse.  
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