
 

1. 
December 2019 

 

               

Anmeldelsesskema for autoværksteder 
               

Før du etablerer et autoværksted, skal du anmelde det til Norddjurs Kommune, Byg 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. 908 af 30. august 2019.  
Anmeldelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet 1 år efter anmeldelsesdatoen. 

 

Oplysninger om virksomheden 
 
Virksomhedens navn  

Virksomhedens adresse  

Ansvarlig indehaver  

CVR nr.  

P-nr.  

Kontaktperson  

Telefon nr.  

Mail  

Bygningsejer  

Etableringsdato  

Antal ansatte  

Driftstid (klokkeslæt) Hverdage: 
 
 
Weekend: 
 
 

Åbningstid (klokkeslæt) Hverdage: 
 
 
Weekend: 
 
 

 
 

Hvad drejer anmeldelsen sig om? (sæt kryds) 

 
Nyetablering  Driftsændringer  Udvidelse  Flytning  
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Virksomhedens aktiviteter (sæt kryds ud for de aktiviteter, der vil foregå på virksomheden) 

 
Slibning  Sandblæsning  

Mekanisk reparation  Benzinsalg  

Salg af biler  Karosseriarbejde  

Undervognsbehandling  Pladearbejde  

Autovask og rengøring  Svejsning  

Komponentvask  Lakering  

Højtryksspuling    

Skift af Olie  Bremser  Kølervæske  

Andet (angiv de/den 
anden aktivitet, der 
foregår på virksomheden, 
hvis det ikke dækkes af 
ovenstående felter) 
 

 

 

 

Hvad indeholder spildevandet fra værkstedet? 
 
 Forekommer? Afløb via sandfang 

og olieudskiller? 
Benyttes 
højtryksspuler? 

Benyttes sæbe? 

 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Vaskehal         

Vaskeplads         

Bremsevask         

Motorvask         

Gulvvask         

Gulvafløb         

Andet         

Hvor ofte og hvem tømmer sandfang og olieudskiller?  

Hvis kun sanitært spildevand – sæt kryds her:  
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Hvilke støjkilder er der? 
 
Test af køretøjer  Kompressor  

Højtryksspuling  Pladearbejde  

Autovask og rengøring  Slibning / sandblæsning  

Andet  

 
 

Hvordan begrænser du støjen fra autoværkstedet til omgivelserne? 
 

 

 
 

Hvad udledes gennem udsugningssystemerne? 
 
 Højde af afkast Renseforanstaltning/filter 

Rensemiddeldampe/rensebar   

Udstødningsgas   

Svejserøg   

Slibestøv   

Lakering   

Undervognsbehandling   

Rumventilation   

Andet   

 

 

Opvarmning af virksomheden 
 
Type  

Brændstof  
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Olietanke på virksomheden (angiv alle olietanke, der er på matriklen/virksomheden) 
 

 
Tank nr. Type af olie/brændstof Årgang Størrelse (l) Over / under terræn 

1     

2     

3     

 

 

Råvareindkøb (mængde pr. år) 

 
Råvaretype Mængde pr. år Opbevaringssted. 

Hvis der er gulvafløb I rummet, skal dette angives. 

Maling   

Cellulose   

Motorolie   

Oliefiltre   

Kølervæske   

Bremsevæske   

Elektronikdele   

Bremseklodser   

Lak   

Opløsningsmidler   

Gearolie   

Undervognsolie / type   

Motorrens   

Akkumulatorer   

Andet  
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Affald 

 
Affaldstype Ja Nej Opbevaringssted Bortskaffelse / Modtager af affaldet 

Spildolie     

Gearolie     

Bremsevæske     

Bremseklodser med/uden 
asbest 

    

Bremsevaskervand     

Oliefiltre     

Kølerevæske     

Rensevæske     

Akkumulatorer     

Twist, klude m.m.     

Savsmuld / granulat     

Spray / dåsemaling     

Farve- og lakrester     

Opløsningsmidler     

Jern og metal     

Bilruder     

Dæk     

Rustbeskyttelse – rester     

Slibestøv     

Elektronikdele     

Lim og spartel-/fugemasse     

Pap / papir     

Småt brændbart     

Dagrenovation     

Andet     
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Forsikringsbiler 
 
Opbevares forsikringsbiler (ja/nej)  

Hvor mange pr. år (hvis ja)  

Underlag på pladsen, hvor der opbevares 
forsikringsbiler 

 

 
 
Autolakering / undervognsbehandling (udfyldes kun, hvis der foregår autolakering eller undervognsbe-

handling) 

 
Forbrug af opløsningsmidler 
(kg/time) 

 Type af sprøjtekabine  

Filter  Filter sidst skiftet  

Ventilation (kapacitet)  Afkasthøjde over terræn  

Afkasthøjde over tagryg    

 
Lak / fortynder  

% opløsningsmiddel  

Mal-kode  

Leverandør  

Affedtning  

 
Ansøgning om dispensation fra afstandskravet på min. 100 m til forureningsfølsomt område vedrørende 
autolakering (§ 7, stk. 1-2) (skal kun udfyldes, hvis du ønsker at søge om dispensation) 

Krav jævnfør § 10, stk. 6 Opfyldes kravet – ja/nej + evt. bemærkninger. 
Evt. dokumentation vedlægges 

1) Der må alene anvendes produkter med opløsningsmidler 
(blandingsfortyndere m.v.) med en B-værdi lig med eller over 
0,15 mg/m3. Det lakerede areal må højest udgøre op til 1/16 
m2/time.  

 

 

2) Sprøjtekabinen skal være indrettet og ventileret således, at 
emissionskoncentrationen gennem porte, ved åbning efter 
afsluttet reparation og fortløbende i ventilationsafkast ikke 
overstiger 0,001 mg/m3 for partikler og 0,15 mg/m3 for 
opløsningsmidler (blandingsfortyndere). 

 

 

3) Udsugningsluften gennem ventilationsafkast skal etableres med 
rensning for partikler, der fjerner mindst 99,97% af partiklerne 
I luften. Der skal etableres differenstrykmåling eller tilsva-
rende overvågning for kontrol af filteret. 

 

 

4) Der skal føres driftsjournal med dokumentation for forbrug af 
opløsningsmidler/blandingsfortyndere (ugentligt og årligt), 
tidspunkt for udført lakering af hvert enkelt køretøj, drift og 
vedligehold (herunder af filtre, måleudstyr, sprøjtekabinens 
vedligehold m.m.), samt kontinuert registrering af opløsnings-
middelsensorens visning, og kontinuert overvågning af partikel-
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filtre. Filtre skal vedligeholdes og fornys, så de i stk. 6, nr. 3 
fastsatte krav altid er overholdt og iøvrigt som anvist af 
leverandøren. 

 

5. Der skal i ventilationsafkastet etableres en sensor til kon-
tinuert måling af opløsningsmidler (blandingsfortyndere m.v.). 
Sensoren skal give alarm ved gennembrud af opløsningsmidler i 
filteret (kulfilter eller tilsvarende), jævnfør kravet i punkt 2. 
Sensoren til registrering af opløsningsmidler/blandingsfor-
tyndere skal placeres således, at målingen er repræsentativ for 
emissionen fra ventilationsafkastet. Leverandørens anvisninger 
for sensoren skal følges. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Dato og underskrift 

 

Dato 
 
 
 

Underskrift 

 
 

Skemaet indsendes til: Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa, e-mail: miljoe@norddjurs.dk  

 

 

 

 

 

Anmeldelsen skal vedlægges et kort over virksomheden, hvor placeringen af anlæg, aktiviteter, afløb, olietanke 

og afkast er indtegnet. 

 

mailto:miljoe@norddjurs.dk

