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Kursus  

Der har været afholdt kursus for kommende kontrollanter i juni 2019. Der var 4 god-
kendte ansøgere, der deltog, men desværre bestod kun 2 af disse den afsluttende 

prøve.  
 
Der er pt. ikke fastlagt en dato for næste kursus, da der ikke er indkommet nogen an-

søgninger hertil. Kurset bliver afholdt, når der er 4 godkendte ansøgere. 

Vejledning nr. 34 

Vi håber, at I alle er kommet godt i gang med den nye vejledning, som blev offentlig-
gjort ultimo maj 2019. Hvis der er interesse heri, vil der kunne afholdes et oriente-
rings-/debatmøde af et par timers varighed på Teknologisk Institut i Århus.  

Hvis du sender en mail til beholderkontrol@teknologisk.dk med din tilkendegivelse af 
interesse, arrangerer sekretariatet et sådant møde, når vi kommer på den anden side 

af Corona-virus perioden. 

Opførelsesår i beholderkontrolrapporten 

Af vejledningen fremgår at de modtagne oplysninger fra skema 1A skal kontrolleres 

og evt. suppleres og indføres i beholderkontrolrapporten. Det er kontrollantens an-
svar, at de angivne oplysninger i beholderkontrolrapporten er korrekte. Sekretariatet 

bruger oplysningen om opførelsesår i forskellige sammenhænge, og henstiller til at I 
sørger for at jeres kunder får dette udfyldt på deres anmodningsskemaer (eller oply-
ser dette til jer, hvis I selv udfylder skemaet). Det er vigtigt, at I gør en seriøs indsats 

for at finde frem til årstallet, hvis det ikke fremgår af skema 1A. Hvis ikke ejerne har 
disse oplysninger, kan de sandsynligvis oplyses af kommunen – alternativt vil man 

næsten også altid kunne finde det, hvis adressen slås op på www.ois.dk 
Er det ikke muligt at finde frem til ved en af de 3 ovenstående muligheder, så kan der 
noteres et ”0” for at kunne aflevere rapporten.  

Befæstelse 

Sekretariatet har ved flere lejligheder på kvalitetskontrolbesøg set betonbelægning op 

mod beholdere uden at det har været noteret i beholderkontrolrapporten. Det bør no-
teres, at det ER registreret. 

Beplantning 

Vær opmærksom på, at der i Vejledning nr. 34 også er kommet skærpede krav til be-
plantning. 
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