GENTOFTE KOMMUNE
Natur og Miljø

Anmeldelse af autoværksted
Før du etablerer et autoværksted, skal du anmelde det til Natur og Miljø. 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 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011.

Oplysninger om værkstedet
Værkstedets navn:
Adresse:
Cvr. nr.:
Kontaktperson:

Tlf.

E-mail:

Hvad drejer anmeldelsen sig om?
Nyetablering

Driftsændringer

Etableringstidspunkt:

Udvidelse

Flytning

Antal ansatte:

Daglig driftstid:

Værkstedets aktiviteter
Ja

Nej

Almindelige reparationsarbejder
Pladearbejde
Motorvask
Bremsevask
Mekanisk vask
Manuel vask
Slibning
Svejsning
Skæring
Sprøjtemaling
Autolakering
Undervognsbehandling
Andet;
Vedlæg et kort, i målstok, hvor placeringen af aktiviteterne er indtegnet.

Hvilke støjkilder er der? (§ 9)
Angiv udendørs kilder som f.eks. kompressor ventilator eller kørsel
Hvordan begrænser du støjen fra virksomheden til omgivelserne? (f.eks. støjende aktivitet foregår kun indendørs)
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Hvad udledes gennem luft? (§§ 10 og 11)
Højde på afkast over tag

Renseforanstaltninger/filter (evt.
type anlæg og filter)

Rensemiddeldampe/rensebar
Udstødningsgas
Svejserøg
Slibestøv
Lakering
Undervognsbehandling

Hvad indeholder spildevandet fra værkstedet?
Der forekommer kun sanitært spildevand
Forekommer

Ja

Nej

Afløb via
sandfang og
olieudskiller?
Ja
Nej

Benyttes
højtryksspuler?

Benyttes
sæber?

Ja

Ja

Nej

Nej

Vaskehal
Manuel bilvask
Bremsevask
Motorvask
Gulvafløb i
værksted
Andet;
Hvor ofte tømmes evt. sandfang og olieudskiller?

Farligt affald
Affaldstype

Ja

Nej

Opbevaring
(§13)

Mængde
pr. år (kg
el. liter)

Navn og adresse på modtager
af farligt affald

Olieaffald (spildolie)
Oliefiltre
Filtre og klude
Akkumulatorer og
syre
Bremse- og
koblingsaffald
Køler- og
bremsevæske
Bremsevaskevand
Opløsningsmidler
Rensevæsker
Spraydåser
Affald fra
olieudskiller/sandfang
Andet;
Andet;
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Andet affald
Affaldstype
Dæk
Metal
Pap og Papir
Småt brandbart
Autoruder
Kofangere
Andet;

Ja

Nej

Modtager

Dato og ejers underskrift
Underskrift

Dato

Vær opmærksom på at der gælder følgende regler om egenkontrol (§14):
Egenkontrollen skal omfatte:
•
•
•

•

Modtager, mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald (i form af kvitteringer fra
modtager)
Tidspunkt for kontrol/reparation af renseanordninger for luftafkast (filter, vasker mv.)
Tidspunkt for pejling og tømning af evt. sandfang og olieudskillle
Årligt forbrug af evt. farve/lak produkter til undervognsbehandling, opløsnings- og
fortyndingsmidler

Dokumentationen skal opbevares i minimum 5 år.

Anmeldelsesskema skal sendes til:
Gentofte Kommune, Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
eller miljoe@gentofte.dk
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