Anmeldelse af autoværksteder
Før du etablere et autoværksted, skal du anmelde det til kommunens
miljøafdeling (virk@vesthimmerland.dk). Det samme gælder hvis du udvider eller ændre på værkstedet eller dets aktiviteter på en måde der medføre øget forurening. Du kan læse mere om reglerne i Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016.
Ejer og virksomhedsoplysninger
Navn

Telefonnummer

Adresse

CVR- nummer

Kontakt person

e-mailadresse

Hvad drejer anmeldelsen sig om?
Ny etablering

Driftsændringer

Udvidelser

Flytning

Drift
Dato for opstart eller
ændring af drift
Driftstider
Antal ansatte
Beskriv hvilke aktiviteter
der foregår på værkstedet
(motorservice, pladearbejde, lakering, klargøring o.l.)

Hovedaktivitet:
Biaktiviteter:

Hvordan opvarmes værkstedet?
Oliefyr

Naturgas

Fjernvarme

Andet:

Postadresse: Himmerlandsgade 27 · 9600 Aars · Tlf.: 99 66 70 00 · www.vesthimmerland.dk

Hvilke aktiviteter forekommer?
Aktiviteter

Ja

Autoværkstedets beskrivelse
af aktiviteten

Udendørs/indendørs

Salg af biler (nye/brugte)
Klargøring af biler
Rustbeskyttelse
Mekanisk reparationer
Pladearbejde
Bremsevask
Bremseskift
Motorvask
Oliskift
Skift af kølervæske
Slibning/sandblæsning
Skæring
Svejsning

(Noter ca. tidsforbrug pr. uge)

Brændstofsalg
Maskinel vask
Manuel vask
Lakering

(noter ca. tidsforbrug pr uge)

Undervognsbehandling
Andet
Andet
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Indretning
Beskriv maskinparken på
værkstedet (antal lifte,
svejseapparater, slibemaskiner, rensebar o.l.)
(indtegnes også på kort)

Hvilke støjkilder er der i forbindelse med autoværkstedet? (§ 9)
Angiv udendørsplacerede støjkilder (f.eks. kompressor, ventilation eller kørsel)(indtegnes også på kort)

Hvordan begrænser du støjen fra autoværkstedet til omgivelserne? (f.eks. støjende aktivitet forgår hovedsaligt indendørs)

Hvad udledes gennem luften (indtegnes også på kort)?
Aktiviteter

Ja

Afkast
højde

Beskrivelse af afkast forhold herunder evt. renseforanstaltninger/filter
(evt. type og anlæg)

Rensemiddeldampe/rensebar
Udstødningsgas
Svejserøg
Slibestøv
Lakering
Undervognsbehandling
Andet:

Anmeldelsen skal vedlægges et kort over værkstedet.
Kortet bør være størrelsesforhold 1:500 eller lignende.
Af tegningen(erne) skal tydelig fremgå hvor der er eller skal være:
- autoværkstedsaktivitet, lager lokale mm. samt udedørs oplag
- placering af udendørs støjkilder
- placering af afkast for ventilation og udsugningsanlæg
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Farligt affald
Reglerne for opbevaring og bortskaffelse af erhvervsaffald, kan læses i affaldsregulativet
på kommunens hjemmeside www.vesthimmerland.dk.
Type
JA Opbevaring af affald, aftager
Olieaffald (spild olie)
Olie filter
Filter og klude
Akkumulator og syre
Bremse- og koblingsaffald
Opløsningsmidler
Kølervæske
Vandbaseret reservevæske
Spraydåser
Affald fra Olieudskiller/sandfang
Andet:

Andet affald
Type

JA

Opbevaring af affald, aftager

Dæk
Jern og Metal
Papir og Pap
Småt brændbart
Autoruder
Kofangere
Andet:
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Hvad indeholder spildevandet fra værkstedet?
Der forekommer kun sanitært spildevand
Hvis der udledes andet end sanitært spildevand, skal du have en tilslutningstilladelse.
Har du ikke det vil du blive kontaktet af miljøafdelingen.
Forekomst

Afløb via
sandfang og
oliudskiller?

Benyttes
højtrykspuler?

Benyttes sæde*?

Vaskehal
Manuel vask
Bremsevask
Motorvask
Gulvafløb
Andet:
Andet:
Hvem tømmer sandfang og olieudskiller og hvor ofte sker dette?
*Vedlæg kopi af leverandørens brugsanvisning/sikkerhedsdatablad på benyttede sæber.

_____________
Dato

__________________________
Underskrift

Vedlagt anmeldelsen:
plan over placering af aktiviteterne (skal vedlægges): Autolakering, undervognsbehandling, mekanisk autovask og tørring, afkast, samt andre støjende aktiviteter.
kopi af leverandørens brugsanvisning/sikkerhedsdatablad på benyttede sæber (hvis
sæber benyttes).
Anmeldelsen skal ske mindst 4 uger forud for etablering/ændring og sendes til Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars eller Virk@vesthimmerland.dk
Spørgsmål vedrørende skemaet kan rettes til kommunen på tlf. 9966 7000.
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