GLOSTRUP KOMMUNE
Anmeldeskema for autoværksteder
Virksomhedens navn og adresse
Firmanavn
CVR- og P-nummer
Branchebetegnelse
Adresse
Kontaktperson
Telefon
e-mail
Beskrivelse af virksomhedens aktiviteter

Indretningskrav
Hverdage

lørdage

Søndage

Arbejdstid
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Foretages der lakering og undervognsbehandling?
Er der vaskehal eller vaskeplads?
Er der vedlagt en skitse over virksomheden med evt. vaskeanlæg og
støjende aktiviteter?

Begrænsning af støjgener
Foregår alle støjende aktiviteter indendørs for lukkede porte, døre og
vinduer?
Eksempelvis: Slibning, sandblæsning, pladearbejde og andet støjende karosseriarbejde, mekanisk autovask og tørring samt højtryksspuling.

Begrænsninger af luftforurening
Foretages der støv- eller slibeaktiviteter på værkstedet?
Er afkast for støv opadrettet med en afkasthastighed på mindst 8
m/sek. og placeret minimum 2 meter over tag og mindst i samme
højde som bygninger inden for 50 meter hvori mennesker opholder
sig mere end 6 timer dagligt?
Er der udsugning af udstødningsgas, rensemiddeldampe og svejserøg?
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Forebyggelse af jord- og vandforurening
Ja

Nej

Ja

Nej

Er der spildevand fra sprøjtekabiner?
Er der spildevand fra vaskehal, vaskeplads?
Er der spildevand fra værksted?
Udledes spildevandet via sandfang og olieudskiller?
Foretages motorvask og lign. hvor spildevandet ledes til kloak?
Foretages motorvask hvor vaskevandet opsamles?
Udledes der bremsevaskevand eller andet spildevand end husspildevand?

Affald
Farligt affald skal anmeldes. Du finder skemaet på www.glostrup.dk/affald

Er alt affald placeret i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig?
Er det farlige affald anmeldt?
Opbevares farligt affald under tag, således at spild kan opsamles ved
brud på den beholder, der indeholder den største mængde?

Dato:

Underskrift

Uddrag af autoværkstedsbekendtgørelsen
Kapitel 2: Krav til etablering af autoværksted
§ 5. Den, der ønsker at etablere et nyt autoværksted eller at udvide eller ændre et bestående autoværksted på en
måde, der indebærer forøget forurening, skal indgive anmeldelse herom til kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:
1) Placering af autolakering, vaskeanlæg og støjende aktiviteter i øvrigt, indtegnet i plan i passende målestok.
2) Kapaciteten af anlæg og aktiviteter, samt hvorledes de i §§ 7-13 stillede krav opfyldes.
3) Sammensætning og mængde af affald og spildevand samt bortskaffelsesmåde.
4) Andre forurenende anlæg eller aktiviteter på virksomheden.
5) Den daglige driftstid.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmeldelse skal ske på særlige skemaer.
Stk. 4. En anmeldelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden et år fra anmeldelsesdatoen.
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