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Oplysninger fra sekretariatet, september 2015 
 
 

Beholderkollaps i Jordrup 

Vedr. den uheldige sag om beholderkollaps i Jordrup vil hændelsesforløbet kunne ses på Sekretariatets og 
Miljøstyrelsens hjemmeside, når der er en endelig afklaring i sagen. 
 

Tiltag i forbindelse med kontrol af Muleby-beholdere 

Sekretariatet har tidligere opfordret kontrollanterne til at være ekstra grundige, når I tjekker kabelbeskyt-
telse på Muleby-beholdere. Sekretariatet har drøftet behovet for ekstra tiltag med Miljøstyrelsen og vi på-
tænker at udsende endelig meddelelse herom efter bestyrelsesmøde afholdt i november 2015. 

Indsendelse af rapporter 

Sekretariatet har ved stikprøvekontrol i flere kommuner konstateret uoverensstemmelser i antallet af ind-
sendte rapporter. Vi vil gerne bede jer om at være opmærksom på dette, og anbefaler på det kraftigste at 
jeres rapporter sendes til kommunen med sekretariatet i cc, således at antallet altid kommer til at stemme 
overens.  
 
Der vil indtil 1. november 2015 være ”frit lejde” for indsendelse af rapporter til sekretariatet, hvis I skulle 
opdage, at der uheldigvis er rapporter, der kun er indsendt til kommunen for årene 2013, 2014 og 2015. 
Efter 1. november vil vi betragte dette som en forsømmelse, som vil få en karakter 2/3 vedr. grov eller gen-
tagen forsømmelighed ved udøvelse af kontrollen, såfremt dette opdages ved vores stikprøvekontroller hos 
kommunerne. 

Nye skemaer til brug for rapporter 

Sekretariatet har foretaget rettelser i skemaerne til beholderkontrolrapporter. Rettelserne er på skema 2 
og 5 og er foretaget for at synliggøre om der er tale om et normal eftersyn eller et supplerende eftersyn. 
Vi beder jer om at downloade de nye skemaer fra vores hjemmeside (oktober 2015) og også sørge for, at 
skema 1A er seneste udgave, jf. tidligere meddelelse af juli 2015, således at vi får rapporter på de opdate-
rede skemaer. 
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Erfa-møde i Landbrugstilsyn mellem sønderjyske kommuner 

Sekretariatet er inviteret med til Erfa-møde den 1. oktober, og skal holde en præsentation om beholder-
kontrolordningen og med fokus på ”vejledningen og supplerende eftersyn”. Præsentationen har bl.a. til for-
mål at give kommunerne bedre forståelse for deres medansvar i sager vedr. supplerende eftersyn. 
 
 

Venlig hilsen 
Beholderkontrollens sekretariat 

 
Jack Anderson 
Faglig sekretær  
Tlf.: 72 20 21 52 
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