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Anmeldelse af Autoværksteder 
Før du etablerer, flytter, udvider eller ændrer et autoværksted, så skal du anmelde det til Center Natur og 
Miljø i Rebild Kommune. Du kan læse mere om dette i Autoværkstedsbekendtgørelsen . 

Skemaet skal udfyldes for hele virksomheden, også selvom der kun sker udvidelse eller ændring. 

 Skemaet sendes til Center Natur og Miljø på cnm@rebild.dk eller til Hobrovej 110, 9530 Støvring. 

Oplysninger om virksomheden 
 Virksomheden  Tlf.nr. 

 Adresse  CVR-nr. 

 Kontaktperson  E-mail 

 
Hvad drejer anmeldelsen sig om? 

 Nyetablering  Ændring   Udvidelse   Flytning 

 

Oplysninger of driften 
Etableringstidspunkt Antal ansatte 

Arbejdstider Hverdag Lørdag Søndag 

Hvilke aktiviteter forekommer? 
Aktivitet Ja Nej Uddybning 
Salg af biler   Nye/brugte:  
Klargøring af biler    
Skift af olie, bremse- og kølervæske    
Mekanisk reparationsarbejde    
Pladearbejde    
Svejsning   Antal timer/uge:  
Slibning/sandblæsning   Antal timer/uge:  
Sprøjtemaling/Lakering   Antal timer/uge:  
Undervognsbehandling   Antal timer/uge:  
Bilvask   Manuel/Maskine:  
Bremsevask/motorvask    
Rensebar/affedtningsanlæg    
Anden støjende eller forurenende aktivitet    

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134565�
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Udledning til luften 
Der er udsugningsanlæg fra 
disse aktiviteter 

Ja Nej Højde på 
afkast (m) 

Renseforanstaltning  
(evt. type anlæg og filter) 

Udstødningsgas     
Svejserøg     
Rensemiddeldampe/rensebar     
Slibestøv     
Sprøjtemaling/lakering     
Undervognsbehandling     

 

Spildevand 
Aktivitet/installation Ja Nej Evt. yderligere oplysninger 
Vaskehal   Sæbe:  
Vaskeplads   Højtryksspuling/sæbe:  
Vask af motorer   Rensemiddel:  
Gulvafløb i værksted    
Ovenstående kræver 
Sandfang+olieudskiller 

  Type og kapacitet sandfang:  
Type kapacitet olieudskiller:  

Hvis der er svaret ja i en eller flere af aktiviteterne, så kræver det en tilslutningstilladelse.  

Hvis svaret er nej til gulvafløb i værksted, og der ikke er en rist ved porten (tilsluttet sandfang og 
olieudskiller), så skal du på anden vis sikre at smeltevand og gulvvaskevand ikke kan komme ud ad eks. vis 
porten til jord. Vaskevand og smeltevand skal i så fald opsuges fra gulvet og bortskaffes som farligt affald. 

Farligt affald 
Affaldstype Ca mængde/år Opbevaring Modtager (CVR-nummer er vigtigere end navn) 
Bilbatterier    
Bremse- koblingsvæske    
Bremsevaskevand    
Gulvvaskevand (se tekst 
under ’Spildevand’) 

   

Klude/savsmuld brugt til 
opsugning af farligt affald 
(typisk spildolie) 

   

Oliefiltre    
Opløsningsmidler    
Slam fra olieudskiller    
Spraydåser (ikke alle)    
Spildolie    
Andet:    

Du skal finde godkendte modtagere til dit farlige affald – dette kan du gøre på Affaldsregisteret. 
Vælg kategorien indsamlervirksomhed og den rette affaldsfraktion. 

Se evt. i Rebild Kommunes regulativ for erhvervsaffald, hvad der gælder for dit affald. 

http://www.affaldsregister.mst.dk/�
http://rebild.dk/erhverv/affald/mere-om-affald/regulativ-erhvervsaffald�
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Opvarmningsform 
Fyringsanlæg Oliefyr/kalorifere Gasfyr Fjernvarme Andet (skriv): 
Sæt kryds     

 

Dato og ejers underskrift 
Dato Underskrift 

(Hvis du udfylder på PC og sender per e-mail, så kan underskrift udelades) 

Husk 
• Vedlæg et kort i passende målestok hvor aktiviteterne er tegnet ind.  

 
• Vedlæg et kort i passende målestok hvor afkast (udsug) er tegnet ind (gerne på samme kort som 

aktiviteterne).  
 

• Der stilles særlige krav til udsugning/afkast for lakering (§ 10), undervognsbehandling (§ 10), 
slibestøv (§ 11) – se Autoværkstedsbekendtgørelsen for nærmere oplysninger.  
Såfremt disse aktiviteter ønskes, så skal du dokumentere over for os, at kravene overholdes. Evt. 
valg af løsning og dimensionering skal du selv sørge for. 
 

• Vedlæg sikkerhedsdatablade (SDS) for sæber og rensemidler, som går i kloakken (også selvom der 
er sandfang og olieudskiller). SDS’er har generelt også et afsnit der beskriver hvordan du 
bortskaffer emballagen og skal håndtere indholdet. Du kan få SDS’er af din leverandør. 
 

• Som arbejdsgiver for andre (hvis du har ansatte), så er det dit ansvar at have Sikkerhedsdatablade 
tilgængelig for kemi, som dine ansatte bruger (Arbejdstilsynets område).  
 

• Vær opmærksom på, at hvis du har ansatte, så er der også nogle krav til rumudsugning 
(Arbejdstilsynets område). Spørg derfor Arbejdstilsynet til råds før du etablerer udsugning efter 
Autoværkstedsbekendtgørelsen – der kan spares penge ved at lave det hele på én gang. 
 

• Skrotbiler skal bortskaffes til et godkendt autoophug hurtigst muligt. Du må altså ikke have 
skrotbiler stående. At pille dele ud af biler til genbrug i andre biler er det samme som autoophug, 
hvilket kræver en miljøgodkendelse som autoophug (omfattende). 
 

• Brug vejledningen til at sortere emballagen efter (Hvornår er emballage farligt affald?). 
 

• Oliebefængt skrot skal opbevares, så regn ikke kan skylle oliefilm og snavs af skrottet (dvs. brug 
lukket container eller stil container under halvtag/indenfor). 
 

• Læs Autoværkstedsbekendtgørelsen – den stiller rammerne for din virksomhed. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134565�
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