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Dette byggeblad angiver minimumskrav til, hvorledes en container til opsamling af fast gødning fra 
heste, mink mv. skal udføres, placeres og overdækkes, hvis bestemmelserne i §11-14, vedr. 
oplagring af fast gødning i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 764 af 28. juli 2012, 
”Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.”, kan fraviges. 
 
Fabrikanten/leverandøren af containeren står inde for, at miljølovgivningen vedr. tæthed, styrke og 

bestandighed overholdes. 

 

Container - beskrivelse 

 

Konstruktion 

Containeren udføres som en selvbærende konstruktion i min. 3 mm plade af konstruktionsstål, 

min. stålkvalitet S275 i henhold DS/EN 10113. 

 

Sider 

Siderne kan udføres som profilerede stålplader, hvor de tre sider er fuldsvejste i bunden. 

Bagklappen kan udføres som sidehængt eller tophængt. 

 

Lukkemekanisme 

Bagklappen skal fremstilles med en kraftig gummipakning, så den er væsketæt. 

 

Overfladebehandling 

Containeren skal både ud- og indvendigt sandblæses, grundes og topcoates i henhold til 

korrosionsklasse 3. 

 

Overdækning 

Containeren skal være overdækket. Overdækningen kan bestå af en selvbærende og letaftagelig 

rørkonstruktion for bæring af presenningen. Presenning og stativ skal dimensioneres for snelast 

eller nyttelasten af en person i henhold til DS 410. 

 

Overdækningen skal være let at fjerne, hver gang der skal fyldes gødning i containeren, samt let at 

montere og tildække igen. 

 

Placering 

Containeren bør placeres på en betonplads, f.eks. 150 mm armeret beton 35 MPa, aggressiv 

miljøklasse eller tilsvarende stabilt underlag. 

 

Containerpladsen udføres således, at den kan modstå påvirkningerne fra køretøj og redskaber ved 

fyldning og tømning samt fra den oplagrede gødning. Se eventuelt Landbrugets Byggeblade nr. 

103.06-05 og 103.06-06 vedrørende møddingspladser. 
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Henvisninger 

 Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 764 af 28. juli 2012 

 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. 

 

 Landbrugets Byggeblade fra Videncentret for Landbrug, Kvæg 

 Landbrugets Byggeblad nr. 103.06-05; Møddingsplads med afgrænsningsmur 

 Landbrugets Byggeblad nr. 103.06-06; Møddingsplads med 2 m bred randzone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142174
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