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Retningslinjer for indretning af
vaskepladser
Baggrund og formål
Spildevandet fra vaskepladser
indeholder ofte olie, sæberester og
andre miljøfremmede stoffer, som er
forurenende for det omgivende miljø.
Driften af vaskepladser indebærer
en risiko for forurening af jord og
grundvand ligesom at visse af stofferne kan nedsætte effektiviteten af
renseanlægget.
Formålet med disse retningslinjer
er således at sikre, at vaskepladser
hos autoværksteder, vognmænd,
entreprenører, maskinstationer og
andre virksomheder indrettes, så de
ikke giver anledning til forurening af
jord, grundvand og overfladevand
eller overbelastning af spildevands
systemet.
Retningslinjerne gælder for vaskepladser til erhvervsmæssig vask af motor
køretøjer, maskiner eller lignende
på industrivirksomheder, golfbaner
m.v. Nedenstående krav er retnings
givende, og der kan i enkelte tilfælde
forekomme forhold, der gør det nødvendigt at fravige retningslinjerne.
Ansøgning og tilladelse
• Før etablering af en vaskeplads
kontaktes Syddjurs Kommune. Se
kontaktoplysninger på næste side.
• Der skal ansøges om spildevands
tilladelse og evt. byggetilladelse.

Ansøgning sker via Byg og Miljø:
www.bygogmiljoe.dk.
• Syddjurs Kommune meddeler tilladelserne på baggrund af ansøgningerne. Vaskepladsen må ikke
tages i brug, før tilladelserne er
meddelt.
Belægning og udformning
• Belægningen på arealet skal være
tæt for at forebygge nedsivning af
vaskevand med olie og andre forurenende stoffer til jord og grundvand. En tæt belægning er for
eksempel en helstøbt betonplade.
Sten- og flisebelægninger er ikke
tætte belægninger.
• Pladsens areal skal begrænses
mest muligt, dels for at begrænse
mængden af regnvand, der ledes
til renseanlægget, dels af hensyn
til dimensionering af olieudskilleren.
• Vaskepladser over 50 m2 skal som
udgangspunkt overdækkes for at
begrænse mængden af regnvand
af hensyn til afledningskapaciteten
i spildevandssystemet.
• Pladsens areal skal være afgrænset og have fald eller tilstrækkeligt
høje kanter således, at vaskevand
ledes til vaskepladsens afløb.
Samtidig skal de omkringliggende
arealer have fald så regnvand og
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smeltevand ikke kan løbe ind på
vaskepladsen.
• Pladsens belægning skal dimensioneres afhængigt af belastningen
af pladsen.

en anden entreprenør til at udføre
arbejdet.
• Der skal betales afledningsbidrag
for det vand, herunder regnvand,
der afledes fra vaskepladsen.

Afløb
• Afløb fra pladsen skal ledes til
sandfang og olie- og benzinudskiller med prøvetagningsbrønd. Som
udgangspunkt kræves en klasse I
olieudskiller.
• Dimensionering af olieudskilleren
afhænger bl.a. af om vaskepladsen er overdækket, vaskepladsens
areal, hvilke sæber der anvendes,
kapacitet af højtryksrenser m.m.
• Afløb fra olieudskiller skal tilsluttes
det offentlige spildevandssystem.
• Hvis vaskepladsen ligger udenfor
kloakkeret område, kan der efter
forudgående ansøgning, gives
tilladelse til afledning på anden vis,
eksempelvis i separat beholder.
• Olieudskilleren skal være forsynet
med alarm for væskestand og
lagtykkelse. Lagtykkelsesalarmen
skal senest udløses, når indholdet
af olieprodukter udgør 75 % af
udskillerens opsamlingskapacitet.
• Sandfang og olieudskiller skal
tilmeldes kommunens tømningsordning. Alternativt kan der søges
om dispensation, hvis der ønskes

Rengøringsmidler
• Brug af rengøringsmidler skal så
vidt muligt undgås, eller begrænses mest muligt, for at opnå størst
mulig virkningsgrad af olieudskilleren.
• Der må ikke anvendes koldaffedtningsmidler.
• Rengøringsmidler, der indeholder
A- og B-stoffer, skal begrænses
mest muligt jf. Miljøstyrelsens
vejledning nr. 2 / 2006. Rengøringsmidler mærket med det europæiske miljømærke, EU-blomsten,
eller det nordiske miljømærke,
Svanen, indeholder hverken A- eller B-stoffer. Hvis der udelukkende
anvendes produkter mærket med
EU-blomsten eller Svanen, stilles
der som udgangspunkt ikke krav
om analyser.

Spørgsmål kan rettes til Syddjurs
Kommune, Natur og Miljø:
Tlf.: 87 53 54 10
Mail: virksomheder@syddjurs.dk

