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Anmeldelse af autoværksted 

Før du etablerer et autoværksted, skal du anmelde det til Center for Teknik 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 virksomheden 
Navn 

 
Telefonnummer 

 
Faxnummer 

 
Adresse 

 
CVR-nummer P-nummer 

 
Kontaktperson 

 
E-mail adresse 

 

 

Hvad drejer anmeldelsen sig om? 

 Ny etablering  Driftsændringer  Udvidelse  Flytning 
 
Etableringstidspunkt 

 
Antal ansatte Daglig driftstid 

 

Hvilke aktiviteter forekommer? 

 ja Nej Udendørs/Indendørs 

Salg af biler (nye/brugte)    

Klargøring af biler    

Rustbeskyttelse    

Mekaniske reparationer    

Pladearbejde    

Bremsevask    

Bremseskift    

Motorvask    

Olieskift    

Skift af kølervæske    

Slibning/sandblæsning    

Skæring    

Svejsning    

Brændstofsalg    

Maskinel vask    

Manuel vask    

Lakering    

Undervognsbehandling    

Andet 

 
   

Andet 

 
   

 
Vedlæg et kort – i passende målestok, hvor placeringen af aktiviteterne er indtegnet.  
 

Hvordan opvarmes værkstedet?  

 Oliefyr  Naturgas   Fjernvarme   Andet 
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Hvilke støjkilder er der? (§ 9) 
Angiv udendørsplacerede kilder som f.eks. kompressor, ventilator eller kørsel 

 
 

 
Hvordan begrænser du støjen fra autoværkstedet til omgivelserne? (f.eks. støjende aktiviteter foregår kun indendørs) 

 
 

 

Hvad udledes gennem luft? (§§ 10-11) 

 Højde af afkast Renseforanstaltning/filter (evt. type anlæg og filter) 

Rensemiddeldampe/rensebar   

Udstødningsgas   

Svejserøg   

Slibestøv   

Lakering   

Undervognsbehandling   

Andet:   

 
Vedlæg et kort med placering af afkast. 
 

Hvad indeholder spildevandet fra værkstedet? 

Der forekommer kun sanitært spildevand  

 
 Forekommer Afløb via sandfang 

og olieudskiller ? 
Benyttes 
højtryksspuler ? 

 Benyttes der sæbe ? 

 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Vaskehal         

Manuel vask         

Bremsevask         

Motorvask         

Gulvafløb         

Andet 

 
        

Andet 

 
        

Hvor ofte og hvem tømmer sandfang og olieudskiller? 

 
 

Hvis der udledes andet end sanitært spildevand, skal du have en tilslutningstilladelse. Du vil derfor blive 
kontaktet af miljøafdelingen. Vedlæg kopi af leverandørens brugsanvisning/sikkerhedsdatablad. 
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Farligt affald 

Reglerne for opbevaring og bortskaffelse af erhvervsaffald, kan læses på kommunens hjemmeside 
www.greve.dk.  

Type Ja Nej Opbevaring Mængde 
pr. år (kg 
el. liter)  

Navn og adresse på 
modtager af det farlige affald 

Olieaffald (spildolie)      

Oliefiltre      

Filtre og klude      

Akkumulatorer og syre      

Bremse- og koblingsaffald      

Køler- og bremsevæske      

Bremsevaskervand      

Opløsningsmidler      

Vandbaserede rensevæsker      

Spraydåser      

Affald fra olieudskiller/sandfang      

Andet      

Andet      

 

Andet affald 

Type Ja Nej Modtager 

Dæk    

Metal    

Papir og pap    

Småt brændbart    

Autoruder    

Kofangere    

Andet    

 

Egenkontrol (§ 14) 

Egenkontrollen skal omfatte følgende: 

 Årligt forbrug af farve/lak produkter til undervognsbehandling, opløsnings- og fortyndingsmidler. 

 Modtager, mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald (gerne i form af kvittering fra 
modtager). 

 Tidspunkt for kontrol/reparation af renseanordninger for luftafkast (filter, vasker mv.). 

 Tidspunkt for pejling og tømning af sandfang og olieudskillere. 
 

Dato og ejers underskrift 
Dato 

 
Underskrift 
 

 
 

http://www.greve.dk/

