Standard for
vaskepladser
i Skanderborg Kommune

Retningslinjer for etablering af
vaskepladser i Skanderborg Kommune

Formål
Formålet med standarden er at sikre, at vaskepladser hos virksomheder, herunder
vognmænd, entreprenører og autoværksteder, etableres og indrettes, så der ikke
forekommer forurening af jord, grundvand og overfladevand.
Standarden skal desuden medvirke til at forebygge overbelastning af spildevandssystemet. Standarden kan betragtes som et sæt retningslinjer.

Generelt

Kommunens accept af etablering af en vaskeplads kræver altid en konkret og individuel vurdering. Særlige forhold, der ikke er omfattet af standarden, kan derfor gøre
sig gældende. Eksempelvis tillades vaskepladser, som udgangspunkt, ikke i boringsnære beskyttelsesområder for drikkevand. Det er derfor vigtigt, at kommunen
kontaktes allerede i forbindelse med de indledende overvejelser om, at man ønsker
at etablere en vaskeplads.

Hvor gælder standarden?

Standarden gælder for vaskepladser til erhvervsmæssig vask af motorkøretøjer,
maskiner eller lignende på virksomheder i Skanderborg Kommune.
Vaskepladser til vask af traktorer, sprøjter og andet materiel, der anvendes til udbringning af plantebeskyttelsesmidler er omfattet af særlige regler, og er derfor ikke
omfattet af nærværende standard.

Belægning og udformning af vaskeplads

Belægningen på pladsen skal være tæt for at forhindre nedsivning af vaskevand
og dermed forurening af jord og grundvand.
Pladsens belægning skal være dimensioneret til kørsel med den trafik, der
forekommer på pladsen.
Der skal etableres en afgrænsning af vaskepladsen, der sikrer, at nedbør fra
omkringliggende arealer ikke kan løbe ind på pladsen.
Pladsen skal udføres med fald mod afløb og være indrettet, så alt vaskevand
ledes til afløbet.
Pladsens areal skal begrænses mest muligt for at begrænse belastningen af
spildevandssystemet med regnvand.

Vaskepladser der er større end 30 m2 skal, som udgangspunkt, overdækkes
for at begrænse mængden af regnvand i spildevandssystemet. Skanderborg
Kommune kan dog, efter en konkret vurdering, dispensere fra kravet om overdækning.

Afløb fra vaskepladsen
Afløbet fra vaskepladsen skal ledes til korrekt dimensioneret sandfang og
olieudskiller med tilknyttet prøvetagningsbrønd.
Afløbet fra olieudskilleren skal tilsluttes det offentlige spildevandssystem, og
må således ikke tilsluttes regnvandssystemet.
Etableres vaskepladsen i et område, hvor der ikke er kloakeret, foretager kommunen en individuel vurdering af, hvorvidt en alternativ løsning kan accepteres.
Kloakinstallationen skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Krav til olieudskiller og sandfang
Ved valg og dimensionering af sandfang og olieudskiller skal arbejdsprocesser og
anvendte rengøringsmidler vurderes.
For dimensionering af udskilleranlægget henvises til Rørcenterets anvisning nr.
006: ”Olieudskilleranlæg. Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og
drift”

Hvad er tæt belægning?
Tæt belægning kan for eksempel være en helstøbt betonplade. Andre materialer kan
også udgøre en tæt belægning.
Skanderborg Kommune vurderer i hvert enkelt, konkret tilfælde, om belægningen
på en vaskeplads kan betragtes som tæt.
Sten-/flisebelægninger og lignende betragtes ikke som tætte belægninger, og skal
derfor suppleres med egnet, tæt underliggende materiale

Ansøgning om tilslutningstilladelse
Før vaskepladsen etableres og kloakarbejdet udføres, skal der normalt indhentes en
tilslutningstilladelse fra Skanderborg Kommune.
Bygherre skal derfor indsende en ansøgning om tilslutningstilladelse til Skanderborg
Kommune.
Ansøgningen skal som udgangspunkt indeholde følgende oplysninger:
Overslag over antal biler/maskiner der vaskes pr. dag/uge/år
Overslag over vandforbruget pr. dag og år
Anvendes der højtryksrenser og, hvis ja, hvilken type
Anvendes der sæbe/kemikalier, hvis ja:
• Overslag over sæbe-/kemikalieforbrug pr. dag og år
• Datablade for alle kemikalier der anvendes ved vask
• ABC-vurdering af de kemikalier der anvendes
Oplysninger om olieudskiller (koalescensudskiller, gennemstrømskapacitet (l/s)
og opsamlingskapacitet (l)).
Oplysninger om sandfang (gennemstrømningskapacitet og volumen)
Beregninger, der ligger til grund for valget af sandfang og olieudskiller
Oplysninger om alarm og/eller automatisk lukkeanordning
Vaskepladsens størrelse samt angivelse af hvilken belægning pladsen forsynes
med.
Oplysning om, hvorvidt pladsen er overdækket
Ansøgningen skal desuden vedlægges kloaktegning samt relevant tegningsmateriale,
der viser placering og indretning af vaskeplads, sandfang, olieudskiller samt prøvetagningsbrønd.
Send din ansøgning digital via dette link

Spørgsmål?
Spørgsmål kan rettes til Virksomhedsgruppen, Skanderborg Kommune på
tlf. 87 94 77 36 eller virksomhed@skanderborg.dk

