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RETTELSESBLAD af 30. august 2010 
 

Ændringer af Vejledning nr. 6 10-års kontrol af 
gyllebeholdere 
 
Nedenfor bringes ændring af Vejledning nr. 6, 1997, revideret 2005, som følge af gennemførelsen 
af servicedirektivet og anerkendelsesdirektivet. Ændringerne medfører primært tillæg til eksisteren-
de tekst i kapitel 1.5 Udførelse af kontrol, afsnit ”Aftale”, og kapitel 1.7: Autorisationsordningen, 
afsnit ”Autorisation”. Teksten som angivet nedenfor erstatter tilsvarende afsnit i den reviderede 
vejledning fra 2005.  
 
Vejledning nr. 6: 1.5 Udførelse af kontrol (side 11) 
 
Aftale 
 
Kontrollanten aftaler tidspunkt for udførelse af kontrollen med brugeren, således at denne kan fore-
tage opgravning mv. og evt. være til stede ved udførelsen. 
 
Kontrollanten skal inden kontrollens udførelse oplyse brugeren om 

1) kontaktoplysninger til bestyrelsen, 
2) eventuelle brancheorganisationer, som kontrollanten er medlem af, 
3) kontrollantens erhvervsmæssige titel (Autoriseret beholderkontrollant), 
4) erhvervsansvarsforsikringer og garantier, som kontrollanten har tegnet og oplysninger om 

forsikringens eller garantiens geografiske dækning. 
 
 
Vejledning nr. 6: 1.7 Autorisationsordningen (side 15) 
 
Autorisation 
 
10 års beholderkontrollen skal foretages af autoriserede kontrollanter. Ret til at opnå autorisation 
har enhver EU- og EØS-statsborger samt statsborger i et land, som EU har indgået aftale med om 
udveksling af visse tjenesteydelser, jfr. Bekendtgørelse nr. 462 af 24. april 2010 om ændring af be-
kendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand.  
 
For at opnå autorisation skal den pågældende have byggeteknisk grunduddannelse eller tilsvarende 
kundskaber baseret på erfaringer fra produktion, montage og reparation af gødningsbeholdere, have 
erhvervsmæssig erfaring inden for relevante områder, herunder byggeopgaver med relation til land-
brug og/eller beslægtede brancher, have gennemført autorisationsordningens introduktionskursus, 
være momsregistreret og dækket af en professionel ansvarsforsikring. 
 
Autorisation kan tilbagekaldes ved grov eller gentagen forsømmelighed ved udøvelsen af kontrol-
len. Autorisation kan ligeledes tilbagekaldes, hvis den autoriserede ikke længere er momsregistreret 
eller dækket af en professionel ansvarsforsikring. 
 



Bestyrelsen fastsætter frist for behandling af ansøgninger om autorisation. Fristen vil normalt være 
bestemt af tidspunktet for næste introduktionskursus, der normalt vil blive afholdt i årets første 
kvartal. 
 
En ansøger skal indsende alle de oplysninger, det påhviler denne at indsende, i god tid (2 måneder) 
inden fristen. Bestyrelsen kvitterer for modtagelsen af en ansøgning. Kvitteringen skal indeholde 
følgende oplysninger: 

1) Den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, 
at fristen kan blive forlænget én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. 

2) Oplysninger om, at ansøgeren ikke må påbegynde kontrolvirksomheden, før bestyrelsen har 
truffet sin afgørelse, uanset om den offentliggjorte frist eller efterfølgende meddelt frist er 
overholdt. 

3) Oplysninger om de administrative klagemuligheder for den pågældende afgørelse. Hvis af-
gørelsen ikke kan påklages administrativt, gives oplysning om muligheden for at anlægge 
søgsmål samt om fristen herfor. 

 
Autorisation kan tilbagekaldes ved grov eller gentagen forsømmelighed ved udøvelsen af kontrol-
len. Autorisation kan ligeledes tilbagekaldes, hvis den autoriserede ikke længere er momsregistreret 
eller dækket af en professionel ansvarsforsikring. 
 
Det har ikke været hensigten, at det i almindelighed vil være kommunens miljømedarbejdere, der 
uddannes som autoriserede kontrollanter. Enhver, der opfylder de nævnte krav, vil imidlertid kunne 
opnå autorisation. Dette indebærer, at også ansatte i kommunernes miljøforvaltning vil kunne blive 
autoriserede. Der vil derfor i givet fald kunne opstå inhabilitet, hvis den pågældende deltager i 
kommunens sagsbehandling vedrørende en tilstandsrapport, som vedkommende selv har udarbejdet 
som kontrollant. Inhabilitetsproblemet må løses efter forvaltningslovens regler, hvorefter pågæl-
dende ikke må træffe afgørelse i sagen, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandling 
af sagen. 
 


