Anmeldelse af autoværksted
Før du etablerer et autoværksted, skal du anmelde det til Center for Natur, Miljø og Trafik. Det samme gælder, hvis
du udvider eller ændrer værkstedet eller aktiviteterne på en måde, som medfører øget forurening. Du kan læse mere
om reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsen.

1.

Anmeldelse af (sæt X) ___nyetablering eller ___udvidelse/ændring

Værkstedets adresse: ____________________________________________________________________________________
Ejers navn:______________________________________________________________________________________________
Adresse:________________________________________________________________________________________________
Tlf: _____________________________________CVRnr: ________________________________________________________
Email: _________________________________________________________________________________________________
Dato for start af værkstedet? ______________________________________________________________________________
Antal ansatte? ___________________________________________________________________________________________
Arbejdstid hverdage: _____________________________________________________________________________________
Arbejdstid lørdage:_______________________________________________________________________________________
Arbejdstid søn-og helligdage:

2.

________________________________________________________________________

Følgende aktiviteter forekommer på værkstedet (sæt X):

____ Salg af biler nye/brugte

____Svejsning

____ Olieskift

____ Klargøring af biler

____ Undervognsbehandling

____ Sprøjtemaling

____ Reparationer af biler

____ Motorvask

____ Lakering

____ Pladearbejde

____ Bremsevask

____ Andet:

____ Slibning/sandblæsning

____ Bilvask

3.

Der er udsugningsanlæg for (sæt X):

____ Svejserøg ____ Slibestøv ____Udstødningsgas

4.

Spildevand (sæt X):

Er der spildevand fra værkstedet, udover sanitært spildevand? ____ Ja ____Nej
Er der olie-og benzinudskiller? ____ Ja ____Nej

5.

Affald:

Affald skal håndteres efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen og kommunens regulativ for erhvervsaffald. Se mere på
kommunens hjemmeside. Anslå mængderne af farligt affald og oplys hvem der er modtagere af affaldet – udfyld begge
skemaer.
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Farligt affald:

Ja

Nej

Opbevaring inde/ude
Husk spildbakke!

Ja

Nej

Modtager – navn og adresse

Mængde pr. år
(kg el. liter)

Navn og adresse på modtager af det farlige
affald

Olieaffald (spildolie)
Oliefiltre
Filtre og klude
Batterier - akkumulatorer
Bremser koblinger
Køler- og bremsevæske
Opløsningsmidler
Vandbaserede rensevæsker
Spraydåser
Andet
Andet

Andet affald:
Dæk
Metal
Autoruder
Kofangere
Plastik
Paller/træ
Papir og pap
Andet

Vedlæg en situationsplan, og marker placering af de forskellige aktiviteter:







Anlæg/aktiviteter vedrørende undervognsbehandling/lakering
Afkast for svejserøg, udstødningsgas og slibestøv
Kompressor
Oplag af olier, kemikalier, både råvarer og affald som brugte batterier, oliefiltre og olievædede autodele
Placering af olie-og benzinudskiller
Andre forurenende /støjende anlæg og aktiviteter på værkstedet

______________________________________________________________________
Dato

underskrift

Krav til etablering af autoværksted (BEK nr. 1312 af 08/11/2016)
§ 5. Den, der ønsker at etablere et nyt autoværksted eller at
udvide eller ændre et bestående autoværksted på en måde, der
indebærer forøget forurening, skal indgive anmeldelse herom
til kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:
1) Placering af autolakering, vaskeanlæg og støjende
aktiviteter i øvrigt, indtegnet i plan i passende målestok.
2) Kapaciteten af anlæg og aktiviteter, samt hvorledes de i §§
7-13 stillede krav opfyldes.

3) Sammensætning og mængde af affald og spildevand samt
bortskaffelsesmåde.
4) Andre forurenende anlæg eller aktiviteter på
virksomheden.
5) Den daglige driftstid.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmeldelse
skal ske på særlige skemaer.
Stk. 4. En anmeldelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden
et år fra anmeldelsesdatoen.
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