
Vejledning om 
lagring af handelsgødning
Ingen brandbare materialer

Der må •	 ikke lagres halm, korn, olie eller andet brændbart materiale i lager-
bygninger med handelsgødning.

Vær opmærksom på mulige brandkilder
I lagerbygningen må der ikke anvendes værktøj, som kan afgive varme eller gnis-•	
ter – f.eks. gasbrænder, svejseapparat eller vinkelsliber.

Anvend kun benzin-/dieseldrevne maskiner i bygningen, hvis de er forsynet med •	
pulverslukker, og stil dem mindst 10 meter fra gødningen. 

Brandsikring
Frihold altid et område på 2,5 meter omkring gødningslageret.•	

Opsæt nedenstående skilte ved indgangen til lageret, så de er lette at se.•	

                   

Ved brand
Ring 112•	

Undgå indånding af røg•	

Advar/evakuér omkringboende•	

OBS: Der må KUN anvendes vand til slukning. 
Brug aldrig sand eller kemisk brand bekæmpelse 
som skum, kulsyre eller pulver.
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Hvorfor er det vigtigt at mindske risikoen for brand?
Ved brand eller stor varmepåvirkning kan alle nitratholdige gødningstyper udvikle gasser, som 
er giftigt at indånde. Opstår der først brand, kan vand og jord på gården blive forurenet af 
slukningsvandet. 

Hvordan forebygger man brand?
De vigtigste råd står på forsiden af dette fakta-ark. Herudover skal du være opmærksom på 
følgende: 

Sørg for fri adgang for brandvæsnets køretøjer. •	

Benyt kun lagerbygninger, hvis ydervægge og tag er udført i ubrændbart materiale.•	

Kun emballerede og selvslukkende gødningsstoffer må lagres i det fri, og det skal ske på en •	
plads med fast bund og mindst 10 meter til brændbart materiale.

Vær opmærksom på faren for kortslutning i gamle el-installationer.•	

Hold bygningen ren for støv, fugleklatter, kemikalier, olie, fedt, osv., da andre stoffer kan •	
ændre gødningens brandegenskaber. 

Hvilke gødningstyper opbevarer du? 
Selv om hovedparten af de anvendte gødningstyper er selvslukkende, kan de udvikle farlige 
gasser ved brand eller stor varmepåvirkning. Derfor skal du uanset gødningstype overholde 
følgende krav: 

Du skal altid kunne dokumentere, hvilke gødningstyper du har liggende. F.eks. i form af •	
et sikkerhedsdatablad med handelsnavn og med tilhørende relevante tests (trug-test, 
detonérbarhedstest, EF-test, e.lgn.). Dokumentationen kan du få hos leverandøren eller 
producenten af gødning.  

Både emballeret og løst gødning skal mærkes. •	

Store oplag af gødning samt gødning til videresalg skal anmeldes
Du skal indsende en forhåndsanmeldelse til Kolding Kommune, hvis du:

ønsker at have over 500 tons nitratholdigt, selvslukkende gødning på lager•	

ønsker at have over 20 tons dekomponerende gødning på lager•	

ønsker at sælge gødning•	

ønsker at opbevare gødning for anden virksomhed•	

Kommunen vil vurdere, om du skal have en særlig miljøgodkendelse eller en landzonetilladelse. 

Kontakt

Denne vejledning er udarbejdet af Redningsberedskab Kolding og Landbrugsafdelingen ved Kolding 
Kommune. Ved spørgsmål eller forhåndsanmeldelse kan du kontakte:

Redningsberedskab Kolding  tlf: 75 50 15 00  mail: bered@kolding.dk 

Landbrugsafdelingen  tlf: 79 79 74 39 mail: byogudvikling@kolding.dk 

Læs mere om opbevaring af handelsgødning på  www.kolding.dk/godning
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