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Retningslinjer for ind-

retning af vaskeplads 

Formål 

Formålet med retningslinjerne er at 

sikre, at vaskepladser indrettes så de 

ikke giver anledning til forurening af 

jord og grundvand eller overbelast-

ning af spildevandssystemet. 

 

Retningslinjerne gælder for vaske-

pladser til erhvervsmæssig vask af 

biler og maskiner. 

 

Hvis du vil lave en vaskeplads kræ-

ver det en anmeldelse til kommu-

nens byggesags afdeling. 

Det kræver også en særskilt spilde-

vandstilladelse. 

Hvis vaskepladsen ligger i landzone 

og etableres med overdækning 

kræver det også en landzonetilla-

delse. 

 

Retningslinjer for etablering af va-

skeplads 

 

 Vaskepladsen skal etableres med 

fast, tæt belægning for at fore-

bygge nedsivning af vaskevand 

med olie til jord og grundvand. 

Belægningen kan udføres som en 

helstøbt betonplade eller etable-

res med en tæt membran som er 

modstandsdygtig overfor de stof-

fer der skal tilbageholdes. 

Asfalt, sten og fliser er ikke tæt 

belægning.  

 

 Vaskepladsen skal som ud-

gangspunkt overdækkes. 

 

 Hvis vaskepladsen etableres 

uden overdækning skal vaske-

pladsens areal begrænses mest 

muligt, dels for at begrænse 

mængden af regn- og overflade 

vand der ledes til forsyningens 

kloak og af hensyn til dimensione-

ring af oliudskilleren. 

 

 Vaskepladsen skal afgrænses af 

høje kanter, der sikrer at vand fra 

de omkringliggende arealer ikke 

løber ind på vaskepladsen. Der 

må ikke ske afvanding via vaske-

pladsen af de omkringliggende 

arealer.  

 

 Vaskepladsen skal etableres med 

afløb til spildevandssystemet via 

sandfang og olieudskiller. 

 

 Hvis der skal vaskes med højtryks-

renser skal olieudskilleren være 

med koalescensfilter eller andet 

effektivt filter (klasse 1)for at være 

tilstrækkelig effektiv. 

 

 Olieudskillerens størrelse afhæn-

ger bl.a. af vaskepladsens areal, 

antallet af højtryksrensere, hvilken 

sæbe der anvendes m.m. 
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 Hvis vaskepladsen ligger uden 

for kloakkeret område kan der 

i særlige tilfælde gives tilladel-

se til opsamling i separat be-

holder 

 

 Olieudskilleren skal være for-

synet med automatisk flyde-

lukke og alarm. 

 

 I forbindelse med olieudskiller-

anlægget skal der indrettes 

en prøvetagningsbrønd såle-

des der er mulighed for ud-

tagning af stikprøver fra frit 

faldende vandstråle (15-20 cm 

over vandspejlet). 

 

 Hvis der anvendes sæbe, skal 

sæben være hurtig separe-

rende. Sæbens indhold af A, B 

og C stoffer skal medsendes, 

da det danner baggrund for 

godkendelsen af sæben. 

 

 Der må ikke anvendes koldaf-

fedtningsmidler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anvendes sæber fra hhv. det 

europæiske ”EU-blomsten” og 

det nordiske miljømærke 

”Svanen” anses vilkåret for 

overholdt. 

 

 Sandfang og olieudskiller skal 

være tilmeldt kommunens 

tømningsordning. 

 

 Der skal betales afledningsbi-

drag for det vand der ledes til 

kloak fra vaskepladsen (også 

regnvand). Derfor er det en 

god ide at overdække vaske-

pladsen. 

 

 

Ansøgningsskema om udledning af 

spildevand fra vaskeplads kan findes 

via kommunen hjemmeside. 

www.nordfynskommune.dk 

 

 

Spørgsmål kan rettes til Nordfyns 

Kommune, Natur og Miljøafdelingen 

på tlf.: 64 82 82 82. 

 

 

 

 

Skitse af et typisk olieudskilleranlæg 

 

http://www.nordfynskommune.dk/
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    Dokument nr.: 480-2014-893858 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


