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Landbrug & Fødevarers høringssvar på ny vejledning til vaskepladsbekendtgørelse
Landbrug & Fødevarer har torsdag den 21. februar 2019 modtaget høringsmaterialet med
høringsfrist onsdag den 20. marts 2019.
Det er vigtigt for Landbrug & Fødevarer, at reglerne for vaskepladser bliver effektive for at forhindre
punktkildeforurening. Men det er samtidig også vigtigt, at der ikke indføres regler, der vil betyde
unødige økonomiske byrder for landmanden uden væsentlige miljømæssige gevinster.
Dobbeltsikrede anlæg, til opsamling af vaskevand i tilfælde af utæt opsamlingsbeholder, vil kræve
betydelige investeringer og vil ikke være en teknisk god løsning.
L&F vil derfor gerne opfordre til, at Miljøstyrelsen foretager en vurdering af, om der kan findes
andre sikre løsninger. Se også L&F’s høringssvar fra 6. juni 2016 og 5. november 2018 om samme
emne.
SEGES’ kommentarer til høringsmaterialet:
Landbrugets byggeblade
I afsnit 3.18, 5.2 og 7 henvises til Landbrugets byggeblad nr. 103.11-03.
Landbrugets byggeblade opdateres ikke længere. Det foreslås, at byggebladets
konstruktionsmæssige indhold fastholdes og gøres til en del af vejledningen uden henvisning til
Landbrugets byggeblad, som på LandbrugsInfo er arkiveret, men stadig tilgængelig.
Forenkling af afsnit om vaskevand
Vejledning om håndtering af vaskevand er forenklet fra tidligere udgaver af vejledningen. Det er en
forbedring, der gør vejledningen mere brugervenlig.
Andre specifikke bemærkninger
Sammenfatning:
Anden sætning i første afsnit: ’Udvendig vask af sprøjten og andet materiel skal ske enten på en
vaskeplads, eller på det areal, som er blevet behandlet og inden området forlades.’
SEGES’ kommentar: Det foreslås, at ’og inden området forlades’ slettes. Der er ikke i
bekendtgørelsen krav, om at sprøjtearbejde og udvendig vask sker i på hinanden følgende
arbejdsgange. Eksempelvis kan sprøjtearbejdet udføres den ene dag, hvorefter man den næste
dag kører til den behandlede mark og foretager den udvendige vask.
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Afsnit 2. Lovgivning
Sidste afsnit: ’Vaskepladsbekendtgørelsen fastslår, at det ikke er tilladt at grave opsamlingstanke til
sprøjterester ned i jorden.’
SEGES’ kommentar: Ifølge nomenklaturen i bekendtgørelse og øvrige vejledning bør ’sprøjterester’
erstattes med ’vaskevand med indhold af pesticider’.
Afsnit 3.13. Stabilt underlag
En stationær platform, fx en læsseramme, på vaskepladsen.
SEGES’ kommentar: I forslag til tekst står der ”læsseramme”. Der menes vel ”læsserampe” jf.
senere afsnit i vejledning.
Afsnit 4.4 Udstyr til udvendig rengøring
Andet afsnit: ’ Hvis udvendig rengøring ikke finder sted i marken, inden den forlades, skal sprøjter,
traktorer og andet materiel opstilles på et areal med tæt belægning fx vaskeplads eller under tag,
indtil rengøring kan finde sted.’
SEGES’ kommentar: I forslag til tekst står der ’sprøjter, traktorer og andet materiel opstilles på et
areal med tæt belægning fx vaskeplads’, hvilket er upræcis ift. bekendtgørelsen, da der i §12, stk. 3
præciseres, at det er opstilling på et areal med tæt belægning med opsamling til gyllebeholder eller
anden beholder.
Afsnit 5.2 Anden beholder end gyllebeholder
Første afsnit: ’Beholderen skal, jf. bekendtgørelsens § 8, være tæt og egnet til opsamling af de
pesticider, der benyttes på udbringningsvirksomheden.’
SEGES’ forslag til formulering: ’Beholderen skal, jf. bekendtgørelsens § 8, være tæt og egnet til
opsamling af vaskevand og spild af de pesticider, der benyttes på udbringningsvirksomheden.’
Rettelse af Figur 22. ’til Tommy Duke’ slettes.

Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for uddybende kommentarer.
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