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Til høringsparterne (se bilag med høringsparter)   

   

  

 

 

 

  

Høring af udkast til paradigmer for tilslutningstilladelser af 
spildevand til kloak for bilvaskehaller og vaskepladser 
 

Hermed fremsendes udkast til paradigmer for tilslutningstilladelse af spildevand til 

kloak for bilvaskehaller og vaskepladser. Høringssvar skal sendes elektronisk til 

mst@mst.dk. 

 

Høringsfristen er den 4. september 2019 kl. 16.00 

 

Spørgsmål til bekendtgørelsen kan rettes til Jens Møller Madsen på e–mail 

jemma@mst.dk eller Henning Christiansen på e–mail hechr@mst.dk  
 

Høringsvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på høringsportalen 

på http://www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af 

høringssvar samtykker høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, e-

mailadresse og navn offentliggøres på høringsportalen efter endt høring. 

 

 

Baggrund  

 

Natur – og Miljøklagenævnet (nu Miljø- og Fødevareklagenævnet) har truffet en 

række afgørelser vedrørende afledning af spildevand fra bilvaskehaller til offentligt 

kloaksystem. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har i deres afgørelser vedrørende afledning af 

spildevand fra bilvaskehaller angivet, at tilslutningstilladelser for vaskehaller er 

egnede til en generel regulering.  

 

Miljøstyrelsen har vurderet, at vaskeplader og bilvaskehaller er egnede til at udvikle 

standardiserede paradigmer med vilkår for afledning af spildevand til offentligt 

kloaksystem. Der er tale om aktiviteter, hvor der er et forholdsvis stort volumen af 

tilladelser, og hvor aktiviteter og det genererede spildevand generelt er 

sammenligneligt, og dermed egnet til standardvilkår.  

 

Der er således udarbejdet udkast til paradigmer for tilslutningstilladelser for 

vaskepladser og bilvaskehaller. 
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Formål 

 

Formålet med paradigmerne er at forenkle ansøgningerne og tilslutningstilladel-

serne. 

 

Kommunerne er ikke forpligtede til at anvende paradigmerne, som er af vejledende 

karakter. 

 

Miljøstyrelsen anbefaler at paradigmerne anvendes idet, der derved vil kunne opnås 

forenkling og besparelse af ressourcer hos både ansøger og tilladelsesmyndighed. 

 

Der er udarbejdet udkast til tre paradigmer for tilslutningstilladelser: 

 

 Tilslutning af bilvaskehal med olieudskiller 

 Tilslutning af bilvaskehal med biologisk rensning 

 Tilslutning af vaskeplads 

 

Paradigmerne indeholder desuden udkast til to ansøgningsskemaer, som kan 

anvendes ved ansøgning om tilslutningstilladelse. Udfyldelse af skemaerne sikrer 

kommunen de oplysninger, der er nødvendige for at kunne give en tilladelse. Hvis 

kommunen har en del af oplysningerne f.eks. fra en byggesag, kan kommunen bede 

ansøgeren om kun at udfylde de punkter, hvor der mangler information til at 

behandle en tilslutningstilladelse. 

 

Ved anvendelse af de udarbejdede paradigmer vil der kunne opnås en mere ensartet 

behandling af sager vedrørende tilslutningstilladelser for vaskepladser og 

bilvaskehaller. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jens Møller Madsen 

+45 72 54 42 44 

jemma@mst.dk 
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