FÅ UDFØRT LOVPLIGTIG GYLLEBEHOLDERKONTROL
Ifølge loven skal gyllebeholdere kontrolleres hvert 5 eller 10 år.
BYGGERI & TEKNIK I/S har 2 autoriserede kontrollanter der kan udføre 5 eller 10 års beholderkontrol.

Hvilke beholdere skal kontrolleres ?
Hvis din beholder er over 100 m³ skal den kontrolleres for tæthed og styrke minimum hvert 10 år.
Beholdere beliggende inden for 100 m fra vandløb og søer over 100 m² skal kontrolleres hvert 5 år.

Hvordan undgår du at overskride 5 eller 10 års grænsen ?
Når du har fået kontrolleret din beholder hos os kontakter vi dig 5 eller 10 år efter for at minde dig om at
det igen er tid til kontrol

Hvad skal du selv gøre før din beholder kan kontrolleres ?
Beholderen skal være tilgængelig hele vejen rundt, så vægge over terræn kan efterses. Der skal foretages
udgravning ved beholderen ned til bundpladen. Træer og buske skal fjernes i en afstand af 1 m fra
beholder. Der må ikke være stenbunker eller lign. op ad beholderen

Hvordan foregår kontrollen ?
Vi har valgt at inddele kontrollen i 3 grupper alt efter hvor omfattende kontrollen er ved netop den type
beholder.

Hvad er prisen for kontrollen ?
Gruppe 1: 2500 kr. excl. moms. Gruppe 2: 3000 kr. excl. moms. Gruppe 3: 3500 kr. excl. moms.
Akutte beholderkontroller – hvor vi kører ud og kontrollerer din beholder med kort varsel vil blive placeret i
gruppe 3.

Får du rabat ved kontrol af flere beholdere ?
Første beholder er til fuld pris. Hvis du har flere beholdere der skal kontrolleres samme dag vil du få en
rabat på 500 kr. excl. moms pr. efterfølgende beholder der kontrolleres.

Gruppe 1

Helstøbte og blokstensbeholdere

Grundigt eftersyn af din gyllebeholder
Kørsel til og fra din ejendom
Vi laver alt papirarbejde i forbindelse med kontrollen
Fremsendelse af rapport til kommunen og beholdersekretariatet
Fremsendelse af kopi af rapport til dig

Gruppe 2

Betonelement beholdere - normal
Grundigt eftersyn af din gyllebeholder
Afmontering af metalinddækning, løse plasthætter eller lign. ved kabellåse
Kontrol og vedligeholdelse af kabellåse
Påmontering af metalinddækning (i nogle tilfælde vil påmontering af metalinddækning ikke
være mulig pga. rust)
Montering af løse plasthætter.
Kontrol og evt. reparation af max. 5 mindre skader på kabelbeskyttelse. I tilfælde af over 5
reparationer af kabelbeskyttelse vil kontrollen blive flyttet til gruppe 3
Kørsel til og fra din ejendom
Vi laver alt papirarbejde i forbindelse med kontrollen
Fremsendelse af rapport til kommunen og beholdersekretariatet
Fremsendelse af kopi af rapport til dig

Gruppe 3

Betonelement beholdere - kompliceret
Grundigt eftersyn af din gyllebeholder
Afmontering af metalinddækning, løse og fastfugede plasthætter eller lign. ved kabellåse
Kontrol og vedligeholdelse af kabellåse
Påmontering af evt. metalinddækning ved kabellåse (i nogle tilfælde vil påmontering af
metalinddækning ikke være mulig pga. rust)
Montering af løse plasthætter og fastfugning med fugemasse.
Reparation og udskiftning af defekte plasthætter
Kontrol og evt. reparation af skader på kabelbeskyttelse
Kørsel til og fra din ejendom
Vi laver alt papirarbejde i forbindelse med kontrollen
Fremsendelse af rapport til kommunen og beholdersekretariatet
Fremsendelse af kopi af rapport til dig

