Center for Plan & Miljø
Sendes til:
Faxe Kommune
Natur og Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Eller til naturogmiljoe@faxekommune.dk

Anmeldelse af autoværksted
Før du etablerer et autoværksted, skal du anmelde det til Faxe Kommune. 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.
Anmeldelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet 1 år efter anmeldelsesdatoen.
Oplysninger om virksomheden
Navn

Telefonnummer

Adresse

Cvr-nummer

Kontaktperson

E-mail adresse

Etableringstidspunkt

Antal medarbejdere

Faxnummer

Daglig driftstid
Hverdage:

Lørdage:

Søn- og helligdage:

Hvad drejer anmeldelsen sig om?

□ Ny etablering

□ Driftsændringer

□ Udvidelse

□ Flytning

Hvilke aktiviteter forekommer?

□ Alm. reparationsarbejder
□ Mekanisk autovask og –tørring
□ Pladearbejde
□ Karosseriarbejde
□ Andet:

□ Autolakering
□ Slibning
□ Højtryksspuling
□ Manuel autovask

□ Undervognsbehandling
□ Sandblæsning
□ Svejsning
□ Vask af motordele

Vedlæg et kort, hvor placeringen af aktiviteterne er indtegnet (fx værksted, andre
lokaler, skorstene og afkast fra ventilation og udsugning). Kortet bør være i
størrelsesforholdet 1:500 eller lignende.
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Hvilke støjkilder er der?
Angiv udendørsplacerede kilder som f.eks. kompressor, ventilator eller kørsel

Hvordan begrænser du støjen fra autoværkstedet til omgivelserne?

Fremkommer der spildevand ud over sanitært spildevand?

□ Kun sanitært spildevand
□ Anden type spildevand ______________________________________________________
Renseforanstaltninger (f.eks. olieudskiller)

Endvidere skal vedlægges tegning over afløbsforhold, inkl. evt. olieudskiller,
sandfang eller lign.
Hvis der udledes andet end sanitært spildevand, er det muligt, du skal have en
spildevandstilladelse. Du vil derfor blive kontaktet af kommunen.
Hvad udledes gennem luft?
Højde af afkast

Renseforanstaltning/filter

Dampe fra rensemidler
Udstødningsgas
Svejserøg
Slibestøv
Lakering
Undervognsbehandling
Andet:
Hvor store mængder af maling og/eller undervognsbehandlingsmidler bruges?
Forventet forbrug af undervognsbehandlingsmidler pr. år (liter/kg)

Forventet forbrug af maling pr. år (liter/kg)

Hvordan opvarmes værkstedet?
Fx oliefyr, gasfyr, fjernvarme eller andet.
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Affald
Oplysninger om reglerne for bortskaffelse og opbevaring af affald fås ved henvendelse til Faxe
Kommunes, Natur & Miljø eller på www.faxekommune.dk.
Beskrivelse af
affaldet

Forventet
mængde pr. år

Opbevaring

Transportør

Modtager

1000 kg pr. år

Indendørs i tromler på
en spildbakke

Oliebilen A/S

Genbrugsfabrikken A/S

Eks.
Spildolie

Eksempler på typer af affald: Spildolie, kølervæske, batterier, olieklude med olie, kattegrus med olie, malingsrester, spraydåser, vand
fra bremsevasker, oliefiltre, metalskrot, dæk, glas, pap, papir, plast, kofangere, katalysatorer, brandbart.

Andre forhold:

Dato og underskrift
Dato

Underskrift
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