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I august måned godkendte Ringsted Kommune, at firmaet Wash World kunne
etablere en vaskehal på adressen Nørregade 70. I området må der både være
boliger og erhverv, og tilladelsen blev givet på baggrund af udførlige
støjberegninger, der viser, at vaskehallen vil kunne overholde de gældende
støjgrænser. Nu viser det sig, at der alligevel kan være udfordringer med
byggeriet. Ringsted Kommune og Wash World er i god dialog om at finde en
løsning på udfordringerne.
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Ringsted Kommune er blevet opmærksom på, at der kan være en udfordring med
tilladelsen til etableringen af en ny vaskehal i Nørregade. Derfor er kommunen nu
gået i gang med at se sagen efter i sømmene, ligesom kommunen med det
samme tog kontakt til Wash World for at finde en løsning.
”Det er klart, at vi som kommune reagerer lige så snart, vi bliver gjort bekendt
med, at der kan være en uoverensstemmelse mellem den tilladelse, vi har givet,
og reglerne på området. Vi arbejder målrettet og intenst også hen over
weekenden, for vi er naturligvis interesseret i at finde en løsning, der er holdbar
både for Wash World, kommunen og naboerne. Det er en kompleks sag, og derfor
kigger vi netop nu på, hvilke løsningsmuligheder der er omkring etableringen af
vaskehallen”, siger direktør Johnny Hauskjold Christensen fra Ringsted Kommune.
Direktør for Wash World, Jesper Rossing, udtaler:
”Vi har en god og løsningsorienteret dialog med Ringsted Kommune, og vi afsøger
i fællesskab forskellige løsningsmodeller for situationen. Der arbejdes godt fra
alle sider, så jeg er overbevist om, at vi finder en god løsning inden for den
nærmeste fremtid”.
Skrappere regulering kan give udfordringer
Typisk regulerer myndighederne i Danmark støj fra industri og erhverv med
udgangspunkt i Miljøstyrelsens støjvejledning. Beregningerne, som Ringsted
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Kommune modtog fra Wash World, inden tilladelsen til byggeriet af vaskehallen
blev givet, overholder da også Miljøstyrelsens støjvejledning.
Imidlertid støjreguleres vaskehaller på samme måde som et autoværksted, og det
betyder, at en anden regulering også træder i kraft. Det er altså denne regulering,
som nu kan give en udfordring i forhold til den oprindelige tilladelse til at etablere
vaskehallen.
Helt konkret består udfordringen i, at et vaskeanlæg kan etableres samt at til- og
frakørsel kan finde sted mindre end 20 meter fra naboer, men i forhold til
opmarch til anlægget skal det foregå indendørs, ellers skal der være minimum 20
meter til nabogrunden. Det er opmarchområdet, der p.t. arbejdes på at få på
plads med mindst mulige gener for naboerne.
God dialog mellem parterne
De første møder mellem Ringsted Kommune og Wash World har været afholdt i
en konstruktiv og løsningsorienteret ånd. Det overvejes at lave en tilbygning til de
planlagte vaskehaller.
Da der er tale om igangværende drøftelser, har hverken Ringsted Kommune eller
Wash World yderligere kommentarer for nuværende til sagen.
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