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Anmeldelse af autoværksteder i Gladsaxe Kommune
I henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. skal du anmelde dit autoværksted inden etablering til Gladsaxe Kommune.
Du kan sende anmeldelsen elektronisk på virksomhed@gladsaxe.dk eller med posten til Byog Miljøforvaltningen, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg.
Virksomhedens navn
Adresse
Telefonnummer
e-mail
CVR nr. og p-nummer
Kontaktperson
Ejer af ejendommen
Startdato for virksomheden på adressen
1) Antal ansatte/drift:
Værksted:
Administration:
Daglig driftstid man-fre:_______________________lør:_______________________

2) Type produktion:
Produktionsareal:_________m2










Sæt kryds ud for type produktion.
Service/ klargøring/ bilsalg
Mekanisk reparation
Slibning/ pladearbejde
Affedtning
Lakering
Undervognsbehandling
Rudelimning
Andet, hvad?_________________________________________________________

3) Råvarer:
Sæt kryds ud for hvilke råvarer der opbevares.






Motorolie
Kølervæske
Sprinklervæske
Maling/ spraydåser
Andet, hvad?_________________________________________________________
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4) Affald:
Udfyld skema med affaldstyper, opbevaring, transportør og modtager.
Type
Opbevaring
Transportør
Modtager
Bilruder
Jern/ metal herunder
(katalysatorer, bremsedele)
Dæk
Plasticdele
Småt brændbart
Dagrenovation
Andet, hvad?
5) Farligt affald:
Udfyld skema med opbevaring, transportør/modtageranlæg og årlig mængder.
Type
Opbevaring
Transportør/ modÅrlige mængder
tageanlæg
Spildolie (motor, gear, hydraulik)
Blyakkumulatorer
Oliefiltre
Kølervæske / Sprinklervæske
Bremsevæske / Koblingsvæske
Rensevæske/ opløsningsmidler
Spray/Malingsdåser
Vand fra bremsevasker
Vand og slam fra affedtning (basisk
affald)
Klude med farligt affald
Blyklodser fra afbalancering
Affald fra rudelimning
Kviksølvkontakter
Andet, hvad?
6) Tankanlæg:
Er der tankanlæg på ejendommen?_____________________








Hvis ja, sæt kryds ud for tank og angiv placering.
Dieselolietank – Placering
Benzintank - Placering
Motorolietank - Placering
Fyringsolietank – Placering
Spildolietank - Placering
Gastank – Placering
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7) Afkast/udsugning:
Der er/ bliver etableret afkast/udsugning til (sæt kryds):





Udstødningsgas
Rensemiddeldampe
Svejserøg
Limdampe
Er afkast ført mindst en m over tag?______________________________________




Lakering (tør-/ vådfilter)
Undervognsbehandling (olietågefilter)
Afkast er ført antal m over tagryg?______________________________________




Slibning
Andre støvfrembringende aktiviteter?______________________________________
Er afkast ført mindst to m over tagryg?______________________________________

8) Spildevand:
Medfører aktiviteterne spildevandsudledning?____________________
(Sæt kryds)








Der er afløb i værkstedet
Der er sandfang
Der er olieudskiller
Er der etableret en tømningsordning for sandfang og olieudskillere?_________
Der udføres motorvask
Der bruges højtryksspuling
Der er vaskemaskine til affedtning af metaldele
Hvilken type?____________________________________________________
Hvilket affedtningsmiddel bruges?____________________________________

9) Støj:
Medfører aktiviteterne støj?_________________________________________
Bruges kompressor?____________________Placering?_______________________
Foretages der udendørsaktiviteter?________________________________________

10) Opvarmningsform:
Hvilken opvarmningsform anvendes?___________________
Hvis der er oliefyr, er der service på oliefyr mindst 1 gang årligt?_________________
Hvis der er gasfyr, er der service på gasfyret mindst 1 gang årligt?_______________

11) Andet:
Her kan du tilføje eventuelle bemærkninger.

