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Aflevering af rapporter december 2020 

Som I alle sikkert har set, så er jeres indsendte rapporter modtaget til og med søndag 

den 20. december blevet faktureret og medregnes i 2020-regnskabet. I vores data-
base vil jeres rapporter indsendt 21.-31. december blive registreret og faktureret 

sammen med januar 2021-rapporter. 

 

Bitumenbaseret tape opløses 

I forbindelse med reparation af kabelbeskyttelse anbefaler vi, at I ikke bruger bitu-

menbaserede produkter. 

Dette er blevet tilrettet i anvisning nr. 2, som senest er opdateret februar 2021. An-
visningen ligger i opdateret udgave på vores hjemmeside, men I har alle modtaget 

den pr. e-mail. 

 

Kursusafholdelse 

Sekretariatet vil her i foråret igen afholde kursus, så hvis I kender nogen, der har 

kvalifikationerne og kunne være interesseret i at deltage, så få dem gerne til at ud-

fylde ansøgningsskemaet med det samme, så det kan blive behandlet i bestyrelsen 
rettidigt. 

Vi har pt. en godkendt kursist. 

 

Orienterings-/debatmøde i Aarhus 

Det planlagte møde den 26. oktober blev desværre aflyst pga. nye restriktioner ud-

sendt fredag 23. oktober. Flere kontrollanter har givet udtryk for et ønske om afhol-
delse, når dette bliver muligt. Sekretariatet har overvejet evt. at afholde det som et 

online møde via Teams, således at mødet kan afvikles uagtet corona-situationen, og I 

vil kunne deltage hjemmefra. Vi vil gerne høre jeres tilbagemelding på dette. 

 

Indstilling til supplerende eftersyn 

Vi henstiller til, at I på skema 5 registrerer en eksakt dato, som I kan notere i jeres 

interne systemer til eventuel senere opfølgning.   
I feltet med bemærkninger ”I øvrigt” på skema side 2.1 må kun anføres bemærknin-

ger, der er relevante for den angivne konklusion. 
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Beholderkontrolrapporter 

Husk at det er kontrollantens eget ansvar at sikre, at beholderrapporter indeholder de 

nødvendige og korrekte oplysninger (også opførelsesår), og du bedes derfor selv vur-
dere, om der er behov for at tilrette og indsende en revideret rapport til alle parter. 

 

 
 


