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Krav til konstruktion af vaskepladser i væksthuse  
 
Vaskepladser i væksthuse inden for BNBO  
I miljøbeskyttelseslovens § 21 c, stk. 4 er det fastsat, at forbuddet mod at opblande og påfylde 

pesticider samt vask af pesticidsprøjten inden for et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) og 

afstandskravene (300 og 50 meter) ikke gælder i væksthuse, hvor opblanding og påfyldning af 

pesticider og udvendig vask af pesticidsprøjter foregår på tæt belægning med afløb til en tæt beholder 

eller et returkar, og hvor der ikke kan ske afledning til kloak eller recipient, nedsivning i jorden eller 

afstrømning til et ubefæstet areal. Det vil sige, at i et væksthus, er det lovligt, at opblande, påfylde og 

vaske pesticidsprøjten inden for et BNBO, hvis følgende krav er overholdt:  

 

 Der skal være tæt belægning (af holdbart materiale, der er egnet til at modstå spild af pesticid og 

forbliver tæt), der hvor opblanding/påfyldning og udvendig vask med pesticider foregår.  

 Vaskepladsen skal være forsynet med et afløb, som skal sikre opsamling og transport af 

vaskevand og spild. 

 Vaskevand og spild skal opsamles i en tæt beholder eller et returkar.  

 Det skal være uden for al tvivl, at alt vaskevand opsamles i den mobilevaskeplads. Det kan bl.a. 

sikres ved at der foreligger en vaskeinstruks. 

 Der må ikke kunne forekomme eller være risiko for afledning til kloak eller recipient, nedsivning i 

jorden eller afstrømning til et ubefæstet areal. 

 

Jf.  vaskepladsbekendtgørelsens § 17 (BEK nr. 1401 af 26/11/2018) skal følgende afstandskrav 

 overholdes ved udvendig vask af sprøjter i væksthuse: 

 

• 25 meter fra et indvindingssted til en ikke-almen vandforsyning  

• 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og § 3-områder 

 

En vaskeplads i BNBO skal ikke nødvendigvis være stationær. Det vil sige, at konstruktionen (den  

tætte belægning og afløb m.v.) godt må kunne flyttes. Det er en forudsætning for at anvende en mobil  

vaskeplads, at karret, der udgør vaskepladsen, kan rumme pesticidsprøjtens tankvolumen. Kravet til 

karrets kapacitet kan opfyldes ved, at fx vaskevand kontinuerligt pumpes væk fra vaskepladsen til  

opsamlingsbeholder(e), jf. § 17, stk. 3 i vaskepladsbekendtgørelsen. 

 

Hvis en vaskeplads ikke er forbundet med opsamlingsbeholder eller returkar med fastmonteret slange- 

eller rørforbindelse, skal man forhindre spild, når forbindelsen afkobles. Slanger eller rør der tilkobles 

vaskepladsen eller en pumpe, når vaskepladsen skal tømmes, skal være monteret med en kontraventil i 

den ende hvor tilslutningen sker, så rester ikke kan løbe ud. 
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Det er også en forudsætning, at en flytbar vaskeplads ikke giver  

anledning til ekstra forudseelige risici ift. en stationær vaskeplads jf. ovenstående krav, eller tvivl om  

ovenstående krav overholdes.  

 

Konstruktionen skal være tæt, holdbar og stabil under normale driftsmæssige forhold – uanset om den 

er mobil eller stationær. I de tilfælde, hvor der evt. skal benyttes en pumpe til sluttransport af 

vaskevand m.v. til beholderen må dette ikke kunne give anledning til eller risiko for f.eks. spild eller 

overløb. En måde at undgå fx spild vil være, at den installation, der bruges til sluttransport af 

vaskevand mv. er forsynet med en kontraventil.  

 

Vaskeplader i væksthuse udenfor BNBO 
I vaskepladsbekendtgørelsens § 17 (BEK nr. 1401 af 26/11/2018) er det fastsat, at i væksthuse uden for 

et BNBO skal opblanding, påfyldning og udvendig vask foregå på tæt belægning og med mulighed for  

opsamling af evt. spild. 

 

Følgende afstandskrav skal overholdes: Ved udvendig vask af sprøjter i væksthuse skal følgende  

afstandskrav til ikke almene vandforsyninger og overfladevand overholdes:  

• 25 meter fra et indvindingssted til en ikke-almen vandforsyning  

• 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og § 3-områder. 

 

Arealet hvor vask finder sted, kan afgrænses af forskellige tekniske løsninger. 

 

Der er således ikke krav om, at vaskepladsen etableres med afløb til en stationær beholder. 

 

Det vil sige, at i et væksthus, er det lovligt, at opblande, påfylde og vaske pesticidsprøjten uden for et 

BNBO, hvis følgende krav, jf. § 17, stk. 3, er overholdt:  

 

 Der skal være tæt belægning (af holdbart materiale, der er egnet til at modstå spild af pesticid og 

forbliver tæt), der hvor opblanding/påfyldning og vask med pesticider foregår.  

 Spild mv. skal kunne opsamles. 

 Vaskevand m.v. skal føres til en opsamlingsbeholder eller – kar. Det skal kunne sandsynliggøres, 

at alt vandet fra vask af sprøjten lander i karret fx i form af en vaskeinstruks.  

 Der må ikke kunne ske afledning til kloak eller recipient, nedsivning i jorden eller afstrømning til 

et ubefæstet areal. 

 

En vaskeplads skal ikke nødvendigvis være stationær. Det vil sige, at konstruktionen (den tætte  

belægning m.v.) godt må kunne flyttes. Det er en forudsætning for at anvende en mobil vaskeplads, at  

karret, der udgør vaskepladsen, kan rumme pesticidsprøjtens tankvolumen. Kravet til karrets  

kapacitet kan opfyldes ved, at fx vaskevand kontinuerligt pumpes væk fra vaskepladsen til  

opsamlingsbeholder(e), jf. § 17, stk. 3 i vaskepladsbekendtgørelse 

 

Hvis en vaskeplads ikke er forbundet med opsamlingsbeholder eller returkar med fastmonteret slange- 

eller rørforbindelse, skal man forhindre spild når forbindelsen afkobles. Slanger eller rør der tilkobles 

vaskepladsen eller en pumpe, når vaskepladsen skal tømmes, skal være monteret med en kontraventil i 

den ende hvor tilslutningen sker, så rester ikke kan løbe ud. 

 

Det er også en forudsætning, at en flytbar vaskeplads ikke giver anledning til ekstra forudseelige risici  

ift. en stationær vaskeplads jf. ovenstående krav. Der må ikke kunne opstå tvivl om at ovenstående  

krav overholdes. 


