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Ansøgning om udledning af  
spildevand fra vaskeplads 

Ansøgningsdato Følgende planer skal vedlægges ansøgningen: 

 Kloakplan gældende for hele ejendommen 

 Plan over vaskepladsens indretning 

 
Virksomhedens navn og beliggenhed 
Virksomhedens navn CVR-nr.: 

Adresse 

Matrikelnummer og ejerlav: 

Postnummer og by Kommune 

Ejer Telefon 

Evt. kontaktperson Telefon 

 
Vandforbrug 

Hvor kommer vandet fra ? 
Spulehane 

Højtryksrenser 
 

Vandforbruget fra vaskepladsen: 

m³/år Beregnet ?  

Målt ?  

Skønnet ?  

Antal vask pr. uge 
Gns. [stk]:  

Max .[stk]: 
Forbrug af vand pr. vask ca. 

liter 

Hvor stor er spildevands-
strømmen ved vask ? 

Liter/sek 
 

 

Anvendes der koldt eller 
varmt vand ? 

Koldt 

Varmt 
 

  

 

Anvendte rensemidler (Der skal medsendes datablade over de anvendte midler) 
Anvendes der rensemidler ?:                      Ja:            Nej  Hvis ja skal følgende oplyses 

 Art og nærmere betegnelse / handelsnavn   Årligt forbrug 

Affedtningsmidler:   

Koldaffedtningsmidler:   

Detergenter (sæber):   

Andet:   

 



 

Olie-/benzinudskiller og sandfang 

Type (navn og evt. nr.): 
 

Udskillerens gennemstrømskapacitet: 
liter/sek. 

Udskillerens opsamlingskapacitet: 
Liter 

Modtager udskilleren kun vand fra 
vaskepladsen ? 

Ja 

Nej 
 

Hvis nej – hvorfra ?: 
 

Modtager udskilleren regnvand ? Ja 

Nej 
 

Hvis ja – skal angives arealet af det befæ-
stede areal der afvandes til udskiller 

M2 

Hvor stort er sandfanget ? 
Liter Evt. mål: LxBxH 

 
Øvrige oplysninger om vaskepladsen 

Fremkommer der olieholdigt spilde-
vand fra andre steder end vaskeplad-
sen 

Ja 

Nej 
 

Hvis ja – hvorfra ?: 

 

Er vaskepladsen overdækket ? 
Ja 

Nej 
 

 

I hvilket år er vaskepladsen etableret ? 
Årstal  

 

Evt. supplerende bemærkninger (brug evt. også bagsiden) 
 

 

 

 

 

 
Dato og underskrift 

Dato 

 

 

Ejers underskrift 

Dato 

 

 

Ansøgers underskrift 

 



 

 
Krav til etablering af vaskeplads 

 
 
Ved etablering af vaskeplads skal der ansøges om byggetilladelse samt spildevands-
tilladelse gennem kommunens tekniske forvaltning. 
 
En vaskeplads skal være etableret med et tæt underlag eller belægning af beton. 
Fliser eller lignende betragtes ikke som tæt underlag. Afløbet fra vaskepladsen skal 
være tilsluttet et udskilleranlæg bestående af et sandfang, en olieudskiller samt en 
prøvetagningsbrønd.  
 
Sandfangets funktion er at tilbageholde større partikler samt øge opholdstiden i sy-
stemet, således at renseeffekten bliver størst mulig. 
 
Olieudskilleren skal være forsynet med automatisk flydelukke og evt. alarm. Flyde-
lukken vil blokere afløbet fra olieudskilleren, når dennes kapacitet er opbrugt, så olien 
ikke ved større uheld eller spild, ledes til den offentlige kloak. Olieudskilleren skal 
være tilmeldt en tømningsordning. NB !! udskillere som tilføres store regnvands-
mængder bør ikke forsynes med automatisk lukke. 
 
Etablering af en prøvetagningsbrønd gør det muligt at undersøge/kontrollere spilde-
vandet for indholdet af forurenende stoffer. Specielt er det vigtigt at få kendskab til 
spildevandets indhold af olie/fedt samt suspenderet stof 
 
Udskilleranlægget skal etableres og dimensioneres i overensstemmelse med Rør-
center-anvisning 006, marts 2004. 
 
Anvendelse af afrensningsmidler, brug af dampafrensning, højtryksspuler skal indgå i 
dimensioneringen af udskilleranlægget. Endvidere skal mængden af tilledt overflade-
vand/regnvand vurderes og evt. medtages ved dimensionering af udskilleranlægget. 
 
Kloakinstallationerne udføres af en autoriseret kloakmester og etableres i overens-
stemmelse med normen for afløbsinstallationer (DS 432, 3. udgave, 2000). 
 
På vaskepladsen er det ikke tilladt at bruge afrensningsmidler, som nedsætter eller 
helt ødelægger olieudskillelsen i olieudskilleren. 
 
I forbindelse med etablering af vaskepladsen kan bygge- og anlægsarbejdet påbe-
gyndes umiddelbart efter modtagelsen af byggetilladelsen, mens ibrugtagningen af 
vaskepladsen skal afvente kommunens spildevandstilladelse. Derudover kan kom-
munen forlange at syne og godkende kloakarbejdet og vaskepladsens indretning in-
den ibrugtagning.  
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