
 

 
 
 
 

Anmeldeskema  
Etablering og ændring af autoværksteder 

(værksteder omfattet af bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019) 
 

Ejeroplysninger 
Værkstedets navn 
 

 

Adresse 
 

 

Post nr. og by 
 

 

Kontaktperson og tlf. 
 

 

CVR-nummer 
 

 

 

Drift 
Dato for opstart af drift 
eller ændring af drift.  

 

Driftstider 
 

 

Antal ansatte  

Beskriv hvilke aktiviteter 
der foregår på værkstedet 
(motorservice, pladearbej-
de, lakering, klargøring 
o.l.)  
Hovedaktivitet: 
Biaktiviteter: 
 

 

 
Indretning 
Beskriv maskinparken på 
værkstedet (antal lifte, 
svejseapparater, slibema-
skiner, rensebar o.l.)  

 

Vedlæg tegning(er), som 
viser virksomhe-
dens/anlæggets placering 
på ejendommen og i for-
hold til omgivelserne. 

På tegningen(erne) skal vises, hvor der er eller skal være: 

 Værksteds-/produktions- og lagerlokaler samt evt. udendørs oplag. 

 Anlæg eller aktiviteter der medfører udendørs støj- eller luftforurening. 
(herunder skorstene og afkast for ventilations- og udsugningsanlæg) 

Hvis der afledes spildevand udover sanitært spildevand og tagvand: 

 Tegning(er) over afløbsforhold inkl. evt. olieudskiller, sandfang og lignen-
de. 
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Ved anmeldelse af ændringer på et eksisterende værksted udfyldes skemaet kun 
med de forhold der ændres.   

 

Anlæg og aktiviteter på værkstedet 
Aktiviteter Ja Nej  Autoværkstedets 

beskrivelse  
af aktiviteten 

Miljøkrav efter bekendtgørelsen 

Motorservice     
 
 

Afkast for udstødning skal føres mindst 1 
meter over tagfladen, hvor afkastet er 
placeret. 

Rensebar 
m/opløsningsmidler 

   Afkast skal føres mindst 1 meter over 
tagfladen, hvor afkastet er placeret. 

Slibning og andet stø-
vende arbejde 
 
 
 
 
Er der udsugningskapa-
citet på over 10.000 
m³/h? 

   Skal foregå indendørs. Afkast for slibe-
støv skal føres mindst 2 meter over tag-
ryg. Afhængig af beliggenhed vurderes 
højden. Hastighed på mindst 8 m/sek. og 
støvfilter.  
 
Hvis den samlede luftmængde overstiger 
10.000 m3 pr. time skal værkstedet søge 
en miljøgodkendelse. 

Svejsning 
 

   
 

Afkast for svejserøg skal føres mindst 1 
meter over tagfladen, hvor afkastet er 
placeret. 

Aktiviteter Ja Nej  Autoværkstedets 
beskrivelse  
af aktiviteten 

 

Vaskeplads    
 
 
 
 

Skal ansøge om en spildevandstilladelse. 
Blanket via kommunens hjemmeside. Kræver 
særlig plads med afløb til kloaksystem via 
sandfang og olieudskiller. 

Motorvask    
 
 

Som ovenfor. 

Tankanlæg    Reguleres via en spildevandstilladelse 

 

Olieudskiller    Indretning og drift beskrives i en spildevands-
tilladelse 

 

Anlæg og aktiviteter til lakering eller undervognsbehandling må ikke etableres i forure-
ningsfølsomme områder. De skal desuden etableres mindst 100 meter fra nærmeste foru-
reningsfølsomme område.  
 
Ved et forureningsfølsomt område forstås et område som faktisk anvendes til eller som 
rent planmæssigt er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, institutionsformål, 
sommerhuse, kolonihaver eller rekreativt formål. 

 
Undervognsbehandling 
Er der betonbelægning 
hvor bilerne drypper af?  

   Afkasthøjde beregnes efter bekendtgørelsen 
eller luftvejledningen. Vedlæg datablade for 
de anvendte produkter.  
Krav om olietågefilter. 

Lakering    Afkasthøjde beregnes efter bekendtgørelsen 
eller luftvejledningen.  Ved 2 malerkabiner 
skal der søges om miljøgodkendelse. Ved-
læg datablade for de anvendte produkter 
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Vaskehal 
 

   Vask og tørring skal foregå med lukket port, 
hvis der er under 100 meter til forureningsføl-
somt område. Pusleplads og opmarchbås 
skal være mindst 20 meter fra forureningsføl-
somt område. 
Skal ansøge om en spildevandstilladelse. 

 

Affald 
Aktiviteter Autoværkstedets beskrivelse 

af aktiviteten 
Miljøkrav 

Hvilke typer farligt affald 
er der på værkstedet 
(oliefiltre, spildolie, 
spraydåser, kølervæske 
o.l.) 

 Farligt affald skal sorteres og afleveres 
som beskrevet i kommunes regulativ. 
Alle typer farligt affald skal anmeldes. 
(kan ske i forbindelse med miljøtilsyn) 

Hvordan opbevares 
farligt affald 

 
 
 

Egnede tætte beholdere, på impermeabel 
belægning med opkant. Uden mulighed for 
afløb til kloak, jord eller overfladevand. Om-
rådet skal kunne rumme indholdet af den 
største beholder 

Andre typer affald på 
værkstedet 

 
 
 

Affald skal opbevares indendørs eller i con-
tainere eller på anden forsvarlig vis. 

 
 

Aktiviteter Ja Nej  Autoværkstedets 
beskrivelse  
af aktiviteten 

Miljøkrav efter bekendtgørelsen 

Tanke både nedgravede 
og overjordiske, årstal 
og størrelser samt for-
mål 

   
 

Alle olietanke skal anmeldes til kommunen. 
Fremsend tankattest og kort med indtegnet 
placering. 

Opvarmning (fjernvar-
me, gas, olie o.l.)  
 

   
 
 

 

 

 
Autoophugning 
Aktiviteter Ja Nej  Autoværkstedets 

beskrivelse  
af aktiviteten 

Miljøkrav 

Autoophugning    Må kun foretages på biler der er miljøbe-
handlet hos en registreret virksomhed. 

Modtages der skrotbi-
ler på vegne af en 
registreret virksom-
hed?  
 
Hvilken? 

   Autoforhandlere kan indgå aftale med en 
registreret virksomhed om at fungere som 
mellemled. Skrotbilerne skal placeres på 
betonbelægning med afløb til sandfang og 
olieudskiller. Max. 5 ad gangen og i max. en 
måned. 

 

______________                                                      __________________________ 
        Dato     Underskrift 
 

Anmeldelsen skal ske mindst 4 uger forud for etablering/ændring og sendes til kommunen.   
Anmeldelsen kan indsendes til teknisk@nordfynskommune.dk eller Nordfyns kommune, teknik og 
miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup. 
 

mailto:teknisk@nordfynskommune.dk

