Pjece til landmænd

5 og 10 års beholderkontrol

Autoriseret kontrol af landbrugets
beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft

Udgivet af sekretariatet for
beholderkontrollen

Kravet om kontrol

Alle beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal kontrolleres
mindst hvert 10. år, nogle ved en 5-års kontrol jf. bekendtgørelse 1322 af 1.
januar 2013.
Ved kontrollen skal beholderens tæthed og styrke vurderes. Kontrollen, der
bekostes af beholderens bruger, skal udføres af en autoriseret kontrollant.

Hvorfor?

Erfaringer viser, at beholdere kan blive utætte eller eventuelt helt kollapse
med risiko for sivende og/eller akut forurening med flydende husdyrgødning
mv.

Hvilke beholdere skal kontrolleres?

Beholderkontrol skal udføres på åbne og lukkede gødningsbeholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft med en kapacitet på 100 m3 eller derover.
5 års-kontrol
Beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft med en kapacitet på
100 m3 eller derover, som er beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb
og søer over 100 m², skal kontrolleres mindst hvert 5. år.

Hvem kontrollerer?

Beholderkontrollen må kun udføres af personer, der er uddannet og autoriseret hertil. Autorisationen sikrer, at kontrollen udføres af kvalificeret personale
og på et ensartet grundlag over hele landet.
Autorisationen gives bl.a. til kvalificerede personer blandt rådgivende ingeniører, entreprenører, beholderproducenter og bygningskonsulenter.

Prisen?

Prisen for en beholderkontrol bestående af et normalt eftersyn fastsættes af
den enkelte kontrollant. Ordningens bestyrelse har udmeldt en vejledende
pris på kr. 3.500,00 ekskl. moms. Hertil kan der komme eventuelle kørselsudgifter. Hvis et supplerende eftersyn er nødvendigt, udføres dette til en pris
efter nærmere aftale.

Hvordan?

Det er brugeren af beholderen, der har ansvaret for, at der gennemføres beholderkontrol i henhold til lovens bestemmelser.
Nærmere oplysninger og skema til anmodning om kontrol (rekvisitionsskema) fås hos den kommunale miljømyndighed, der kan være behjælpelig med
udfyldelse af rekvisitionen, der skal indeholde forskellige oplysninger om beholderen.

Brugeren skal sende rekvisitionsskemaet til en kontrollant, der er autoriseret
til den pågældende beholdertype. Brugeren vælger kontrollanten fra den liste
over autoriserede kontrollanter, som enten udleveres af kommunen sammen
med rekvisitionsskemaet eller som kan downloades på beholderkontrollens
hjemmeside. I tilfælde, hvor beholderen er omfattet af forsikringsaftale med
producent, anbefales det at producent/forsikringsselskab kontaktes for at få
oplyst, hvorvidt valg af kontrollant har betydning for forsikringsaftalen.
Kun beholdere med spjæld skal kontrolleres i tom tilstand. En opgravning
udenfor beholderen forud for kontrol er nødvendig ved de fleste eftersyn,
således at samlingen mellem bund og væg samt eventuelle kabler under terræn kan kontrolleres.

Hvornår?

For beholdere opført efter 31. juli 1989 skal anmodning om kontrol fremsendes senest 6 måneder før beholderen bliver 10 år. For 2. gangs kontrol skal
anmodning fremsendes senest 9 år og 6 måneder siden sidste eftersyn.
For beholdere omfattet af det i 2013 indførte 5-års eftersyn (er forløbet mere
end 4 år og 6 måneder fra det tidspunkt, hvor der sidst er gennemført kontrol
af beholder), skal anmodning indgives inden 1. juli 2013.

Resultat

Kontrollen består af et normalt eftersyn, samt, hvis der er behov herfor, af et
supplerende eftersyn. Når beholderen er efterset, skal kontrollanten vurdere
om beholderen fortsat er tæt og sund.
Kontrollanten udarbejder et vurderingsskema, der vil resultere i, at der gives
en af følgende indstillinger:
•
•
•

Ingen bemærkninger
Arbejder, der skal udføres og i givet fald hvilke
Beholderen kan ikke bringes til at opfylde kravene om styrke og tæthed
uden omfattende reparationer.

Vurderingsskemaet sendes til kommunalbestyrelsen, der på baggrund af indstillingen træffer afgørelse om, hvorvidt beholderen fortsat lever op til kravene om styrke og tæthed. Kommunalbestyrelsen meddeler herefter i fornødent omfang påbud om reparation eller forbud mod brug af beholderen.
Brugeren kan indbringe kontrollantens tilstandsrapport for kontrolordningens
bestyrelse med anmodning om at få en udtalelse herfra. Brugeren kan ligeledes indbringe kontrollantens beslutning om, at der er behov for et supplerende eftersyn for bestyrelsen. Ved indbringelsen betales et gebyr for
sagsbehandlingen. Gebyret tilbagebetales helt eller delvist, hvis bestyrelsens
udtalelse helt eller delvist går imod kontrollantens vurdering.

Beholderkontrolordningen

Til at forestå autorisationsordningen og kvalitetssikringen af beholderkontrollen, er der etableret en kontrolorganisation: ”Beholderkontrolordningen”,
som består af en bestyrelse og et sekretariat.
Sekretariatet bistår bestyrelsen ved løbende drift af ordningen, herunder afholdelse af introduktionskurser for kontrollanter, føring af liste over autoriserede personer, modtagelse af tilstandsrapporter og udførelse af stikprøver af
kontrollanternes eftersyn. Sekretariatet udarbejder evt. indstilling til bestyrelsen om udtalelser vedr. udarbejdede tilstandsrapporter.

Kontakt til sekretariatet

Sekretariatet for Beholderkontrollen
Teknologisk Institut, Beton
Gregersensvej 4, 2630 Taastrup
Telefon: 7220 2152 / 7220 2227
E-mail: beholderkontrol@teknologisk.dk
www.beholderkontrol.dk

