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Vejledning om
oplagring af gødningsstoffer i bygning
Denne vejledning angiver en række anbefalinger, som kan være med
til at øge brandsikkerheden i forbindelse med oplag af nitratholdige
gødningsstoffer.
Udover denne vejledning gælder for større oplag nogle skærpede
regler og krav. Se kapitel 2 om love og regler.
1. Generelt om opbevaring
Opbevaring og lagring af gødning
skal altid ske under agtpågivenhed og omhu, så risiko for forgiftning af mennesker og dyr,
ved udvikling af nitrøse gasser i
tilfælde af brand eller anden
stærk varmepåvirkning, forebygges så effektivt som muligt.

Hvor det er muligt skal cirklen
være mindst 6 cm. i diameter.

Ud over anbefalingerne i denne
vejledning skal instruktioner i
sikkerhedsdatablade altid overholdes.

Afmærkning skal foretages af
emballerede produkter såvel som
gødningsstoffer i løs vægt. Hvis
gødningen oplagres i en bygning,
bør der ved bygningens normale
adgangsveje skiltes med, at der
oplagres gødning i bygningen.

1.1 Afmærkning og markering
Mærkning af gødningsstoffer skal
indeholde en angivelse af, hvilken type og evt. gruppe (A, B
eller C) gødningen hører under.
Mærkningen angives med et af
de store bogstaver A, B eller C
indeholdt i en cirkel. Cirkel og
bogstav skal fremstå tydeligt.

Hvis gødningen ikke hører under
en af de nævnte grupper (A,B
eller C) skal det ved oplaget
tydeligt fremgå hvilken type
gødning, der er oplagret. (Ex
N-34 gødning).

Det bør af skiltningen endvidere
fremgå, hvilken gødningstype
samt hvilken gruppe gødningen
tilhører.
1.2 Indretning af lagerafsnit
Lagerbygninger eller lagerafsnit,
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bør ikke samtidig anvendes til
oplagring af brændbart materiale.

mængder:

Hvis der i bygningen anvendes
transportmidler drevet af forbrændingsmotorer, eller der står
andre maskiner (traktorer, mejetærskere mv.), bør der i bygningen anbringes mindst 1 pulverslukkere af mindst 6 kg.
Der bør fra et gødningsoplag
udlægges et mindst 2,5 m bredt
område, der friholdes fra oplag,
maskiner mv. af enhver art.

2.2 Oplag over 20 tons af gruppe
B gødning
Gødningsoplag på mere end 20
tons af gruppe B gødning er
omfattet af kapitel 2 i bekendtgørelse om nitratholdige gødningsstoffer samt bekendtgørelsens bilag 2.
Det skal bemærkes at krav til
sådanne oplag er væsentligt
skærpede i forhold til denne
vejlednings kapitel 1.
Gødningsoplag på under 20 tons
af gruppe B gødning er omfattet
af bekendtgørelsens bilag 3 hvis
gødningen er bestemt til videresalg.

2. Love og regler
Kommunen er tilsynsmyndighed
og kan meddele påbud og/eller
forbud for at sikre en forsvarlig
omgang med nitratholdige gødningsstoffer.

2.3 Oplag over 500 tons af gruppe C gødning
Gødningsoplag på mere end 500
tons af gruppe C gødning er
omfattet af kapitel 3 i bekendtgørelse om nitratholdige gødningsstoffer samt bekendtgørelsens bilag 3.

2.1 Oplag af gødningstyperne
NPK, NP og NK
Disse gødningstyper er omfattet
af Bekendtgørelse nr. 328 af 8.
juli 1983 om nitratholdige gødningsstoffer. Bekendtgørelsen
kan ses på hjemmesiden www.
retsinformation.dk.
Opmærksomheden skal her
rettes mod nedenstående oplags-

Bemærk at krav til sådanne
oplag er skærpede i forhold til
denne vejlednings kapitel 1.
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2.4 Andre nitratholdige gødningsoplag
Ethvert oplag uanset størrelse af
gruppe A gødning er jf. § 2 i
bekendtgørelse om nitratholdige
gødningsstoffer omfattet af
Bekendtgørelse nr. 998 af 27.
november 1996 om opbevaring
af faste ammoniumnitratholdige
produkter med højt nitrogenindhold. Bekendtgørelsen kan ses
på hjemmesiden www.retsinformation.dk.

c* Oplag af nitratholdige gødninger er dog omfattet af Bekendtgørelse om kontrol med risikoen
for større uheld med farlige
stoffer, såfremt der er tale om
særligt store oplag. Eksempelvis
vil et oplag på mere end 350
tons N-34 gødning, være omfattet af ovennævnte bekendtgørelse.

Andre gødninger end NPK-,
NP- eller NK-gødningsstoffer
med et nitrogenindhold > 28
vægtprocent er tillige omfattet af
bekendtgørelsen om opbevaring
af faste ammoniumnitratholdige
produkter med højt nitrogenindhold.
Der findes enkelte gødningsprodukter med nitrogenindhold > 28
vægtprocent som kan betegnes
EF-gødning. Disse er undtaget af
ovennævnte bekendtgørelse, og
der gælder derfor ingen specifikke krav til disse gødninger *.
Ved opbevaring af sådanne
stoffer bør sikkerhedsdatablade
her, iagttages meget nøje.

Ved tvivl om hvilke regler der er
gældende for et konkret gødningsoplag, kan Slagelse Kommunes miljøafdeling kontaktes
for nærmere information.
Det er vigtigt, at det ved henvendelse kan oplyses, hvilken
gødningstype der er tale om evt.
suppleret med sikkerhedsdatabladet for den aktuelle gødningstype.
Kontakt til Slagelse Kommune:
Slagelse Kommune
Teknik og Miljø
Miljø og Natur
Dahlsvej 3
4220 Korsør
Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
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Anbefalinger
◦◦ 2,5 m mellem gødning og
maskiner
◦◦ 2,5 m mellem gødning og
halm/korn
◦◦ Helst ikke gødning og halm/
korn i samme bygning
◦◦ Idlslukker i bygningen
◦◦ Gult fareskilt ved indgange til
bygningen

Giftfare ved brand
NPK-gødning
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