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Tilsynskampagne 2016 - indretning af møddingspladser og opbevaring af fast
gødning
Ejer
Adresse

Helle Bech Olsen og Jacob Beck-Nielsen

Sagsnr.

Teestrupvej 12, 4690

CVR-nr.

Tilstede ved tilsynet

Tilsynsførende

09.17.60-K08-37-16

MBirc/MRohr

Husdyrbruget opbevarer fast gødning:
På møddingsplads
X

I lukket container
I markstak

Det blev ved tilsynet konstateret, at indretning af møddingspladsen og/eller opbevaring af fast
gødning IKKE er i overensstemmelse med bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsens
kapitel 5.
Fast gødning skal håndteres og opbevares miljømæssigt forsvarlig, så ammoniakemission
mindskes og overfladevand og grundvand ikke forurenes.
Indskærpelse

Hjemmel

Kommunen indskærper, at indretning af møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning skal
foretages i overensstemmelse med bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 5.

Forholdet er omfattet af § 19 i miljøbeskyttelsesloven (Miljøministeriets
lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 af lov om miljøbeskyttelse)
Indskærpelsen meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 68 og § 69.

Klagevejledning
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Indskærpelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens §
69 stk. 3.

Dato:
21.11.2016

Møddingsplads

Løber tagvand ind
__Ja __Nej

Indretning
Daglig tilførsel
__Ja __Nej
Markmødding

Underskrift:
Maja Rohr Hansen og Mette Birch

Løber
overfladevand
ind
__Ja __Nej
Overdækning
__Ja __Nej

Overdækning
__Ja __Nej

Sidebegrænsning Randbelægning ok
ok
__Ja __Nej
__Ja __Nej
Afløb til tank
__Ja __Nej
Afgives væske fra mødding
__Ja __Nej

Bemærkninger:
Den opstillede container til mødding er ulovlig, da den ikke opfylder kravene til overdækning, samt er containeren utæt.

Uddrag fra husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bek. nr. 1324 af 15. november2016 ):

Kapitel 5

Opbevaring af fast gødning
§ 11. Oplagring af fast gødning må kun ske på møddinger, der er indrettet i
overensstemmelse med § 12 eller i en lukket container placeret på et befæstet areal med
tæthed, som angivet i § 12, stk. 4, og med afløb til en møddingsaftbeholder eller lignende, jf.
dog § 13. Fast gødning kan også opbevares efter reglerne i kapitel 7.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan for landbrugsejendomme i landsbyer i særlige tilfælde
tillade opbevaring af fast gødning i markmødding, hvis det godtgøres, at det ikke er muligt at
opnå en miljømæssig tilfredsstillende opbevaring i tilknytning til staldene.
Stk. 3. En tilladelse skal være ledsaget af sådanne vilkår for placering, indretning og drift af
markmøddingen, at der ikke opstår risiko for forurening af grundvandet, og at der ikke kan ske
afledning til vandløb (herunder dræn), søer over 100 m² og kystvande. For markmøddinger
gælder i øvrigt afstandsbestemmelserne i § 8, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug.
§ 12. Møddinger skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke
kan løbe ind på møddingarealet. Møddingsaft skal bortledes gennem dertil indrettede afløb, jf.
kapitel 8.
Stk. 2. Møddingens sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 meter høj mur eller en
2 meter bred randbelægning. Randbelægning og belægning ved indkørsel i møddingen skal som
minimum have 3 pct. fald mod afløb. Møddingbund skal som minimum have 1 pct. fald mod
afløb.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade en anden form for begrænsning, der giver
tilsvarende sikkerhed for opsamling af møddingsaften, jf. § 13.
Stk. 4. Møddingbund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er
uigennemtrængelige for fugt, og skal udføres således, at de kan modstå påvirkningerne fra
køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede gødning.
§ 13. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. må uanset § 11 oplagres i marken.
Oplaget skal opfylde afstandskravene i § 8, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
og må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand.
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Stk. 2. Kompost må højst oplagres samme sted i marken i 12 måneder, og markstakkene må
ikke placeres samme sted igen før efter 5 år.
Stk. 3. Den ansvarlige for landbrugsbedriften (driftsherren) skal føre årlige optegnelser over
markstakkene. Optegnelserne skal omfatte oplysninger om oplagringsperiode og placering f.eks.
ved angivelser på et kort.
§ 14. Markmøddinger, jf. § 11, stk. 2, dybstrøelse, kompost og forarbejdet gødning med en
tørstofprocent over eller lig med 12 skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale
straks efter udlægning, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. For øvrige typer fast gødning end angivet i stk. 1 gælder samme overdækningskrav,
bortset fra ved lagre med daglig tilførsel, f.eks. oplag af staldgødning etableret i forbindelse med
traditionelle staldsystemer baseret på staldgødning og ajle og evt. med udlægning i en
gødningskegle.
Stk. 3. I forbindelse med udbringning må der i marken placeres midlertidige oplag af kompost
uden overdækning i op til en uge.

Side 3 af 3

