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Forord
Denne vejledning henvender sig primært til autobranchen i Gladsaxe Kommune, men kan benyttes
af andre brancher, der har lignende aktiviteter.
Vejledningen oplyser om miljømæssige forhold i forbindelse med etablering og drift af
autoværksteder, herunder de aktiviteter der knytter sig til autobranchen.
Aktiviteterne omfatter primært værksteder med mekaniske reparationer, pladeværksteder,
autolakererier, undervognsbehandling og vaskehaller. Fælles for aktiviteterne er at der produceres
affald, farligt affald, luftforurening, støj og/eller spildevand.
(Der er lagt fokus på især affald, farligt affald og spildevand.)
Vejledningen medtager ikke specielle forhold vedrørende planlov, beredskabslov og
byggesagsbehandling.
1. juli 2011 trådte en ”Autoværkstedsbekendtgørelse” i kraft - Miljøministeriets bekendtgørelse nr.
699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
Den ”gamle Autoværkstedsbekendtgørelse” fra 1997 er ikke længere gyldig.
Hvis du vil etablere dig som autoværksted, har du pligt til at anmelde det til kommunen før du
starter.
Hvis du har spørgsmål til etablering og drift af autoværksteder, er du velkommen til at kontakte
Miljøafdelingen på telefon 39 57 59 29, inden du går i gang med arbejdet.

Miljøafdelingen 5. marts 2012
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Anmeldelse af autoværksted
Hvis du vil etablere dig som autoværksted, har du pligt til at anmelde det til kommunen før du starter. Du
skal anmelde aktiviteterne på ”Anmeldelsesskema for autoværksteder” og sende det udfyldt til
Miljøafdelingen på virksomhed@gladsaxe.dk. Du kan også få skemaet ved at ringe til Miljøafdelingen på
telefon 39 57 59 29.

Værkstedet
Der gælder særlige afstandskrav til forureningsfølsomme områder (fx boligområder) for forskellige aktiviteter
som er støjende eller stærkt støjende. Autolakering og undervognsbehandling skal placeres mindst 100 m fra
forureningsfølsomme områder.
Værkstedet skal være indrettet med fast støbt gulv og gerne med epoxybelægning. Der må ikke være revner,
huller eller lignende i gulvet. Hvis der er afløb til kloak i værkstedet skal afløbet være tilsluttet passende
sandfang og olieudskiller.
Pladsen foran værkstedet skal være belagt med tæt fast belægning, hvor der heller ikke må være huller eller
lignende. Der skal være afløb til sandfang og olieudskiller, hvis der er risiko for spild.

Affald
Erhvervsaffald skal sorteres på virksomheden i så mange fraktioner
som muligt. Der skal som udgangspunkt sorteres efter
affaldshierarkiet definitioner som er:
•
•
•
•

Forberedelse med henblik på genbrug (returordning for
startere, generatorer og lignende)
Genanvendelse (olieaffald raffineres til basisolie)
Anden nyttiggørelse fx energiudnyttelse (forbrænding)
Bortskaffelse (deponering af PVC-holdige kofangere)

I dag har man pligt til at sortere affald i
følgende fraktioner til genanvendelse:
• pap,
• papir,
• emballageplast,
• jern og metal,
• plastkofangere (ikke PVC)
• dæk
• elektronikskrot

Du skal sortere affaldet
Særligt gælder dagrenovation, brændbart affald, pap, papir, emballageplast, jern og metal, samt
genanvendeligt PVC affald som skal sorteres på virksomheden.
Har du spørgsmål til, hvordan du skal sortere og bortskaffe dit affald, kan du kontakte Forsynings-afdelingen
på telefon 39 57 58 51, eller du kan tjekke dit affald på www.affaldstjek.dk

Farligt affald
Det er vigtigt at farligt affald opbevares og håndteres korrekt. Farligt affald skal opbevares i egnede
beholdere og være placeret på spildbakke under tag eller opbevares indendørs hvor der ikke er afløb til jord,
grundvand, overfladevand eller kloak, se mere på kommunens hjemmeside i ”Vejledning for opbevaring af
olie- og kemikalieaffald”.
Visse fraktioner kan være problematiske dels at opbevare og dels at bortskaffe. Hvis du har en blanding af
benzin og diesel, hvor flammepunktet ligger under 210C, må du højst opbevare 25 l på værkstedet af
brandmæssige hensyn. Alt farligt affald skal bortskaffes af godkendt transportør og til godkendt modtager.
Du kan finde den nationale liste over transportører og modtagere på Miljøstyrelsens hjemmeside på
www.mst.dk
Hvis du har mere end 200 kg farligt affald om året, skal du indsamle i forskellige affaldsfraktioner. Du skal
benytte en godkendt transportør og modtager. Farligt affald skal bortskaffes mindst en gang om året. Se
listen over ”Farligt affald i Autobranchen”.
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Genbrugsstationen
Du kan aflevere dit erhvervsaffald og maksimalt 200 kg farligt affald, samt mindre mængder elektronikaffald
årligt på Gladsaxe Kommunes Genbrugsstation, Turbinevej 10, 2730 Herlev. Du skal aflevere affaldet efter
Genbrugsstationens anvisninger.
Genbrugsstationen har åben mandag-søndag klokken 9-18.
Hvis du afleverer farligt affald på Genbrugsstationen skal du få en kvittering fra pladspersonalet.

Farligt affald skal være sorteret og
emballeret på forsvarlig vis.
Farligt affald skal være markeret korrekt,
så det stemmer overens med indholdet.
Du må kun aflevere farlige væsker i
maksimalt 20 l beholdere.
Gulvopfej og støvsugerposer er farligt
affald.

Spildevand
Hvis du vasker biler på din virksomhed enten med håndkraft eller du har en automatisk vaskehal, kræver det
en tilladelse til afledning af processpildevand til det offentlige spildevandssystem. Det er kommunen der giver
tilladelse på visse vilkår. Der er blandt andet krav til hvilke sæber du må benytte til vask af biler.
For at undgå at forskellige stoffer udledes til spildevandssystemet skal der blandt andet, være sandfang og
olieudskiller til at opsamle snavs, fedt, olie og tungmetaller fra bilerne.
Hvis du benytter en gulvvaskemaskine, der ikke selv støvsuger gulvet inden vask eller du ikke selv støvsuger
gulvet inden vask, skal vaskevandet bortskaffes sammen med bremsevaskervand. Vandet indeholder mange
tungmetaller og meget olie og må derfor ikke hældes i kloakken.

Arbejdsmiljø
Arbejdstilsynet har særlige krav til din virksomhed. Se mere på www.at.dk. Der er blandt andet krav om, at
alle lifte, automatiske porte, kompressorer, udsugningsanlæg og lignende anlæg skal serviceres mindst en
gang årligt eller efter leverandørens anvisninger.

Egenkontrol
Du har pligt til at fremvise dokumentation, hvis tilsynsmyndigheden forlanger det, for:
•
•
•

indkøbte mængder af farve, lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og
fortyndingsmidler
mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, herunder tømning olieudskiller og sandfang,
samt hvor affaldet er afleveret
tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast
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Luftforurening
Der skal være udsugning i værkstedet af rensemiddeldampe, udstødningsgasser og svejserøg. Afkastet skal
være ført mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.
Slibestøv skal opsamles i et egnet filter og afkastet herfra skal være ført mindst to meter over tagryg og være
opadrettet. Hvis du udskifter præfabrikerede asbestholdige eller keramiske bremsere skal der være
udsugning med absolutfilter.
Hvis du foretager rudelimning skal du have et separat udsugningsanlæg med en speciel skærm der sikrer, at
alle limdampe suges ud af lokalet. Afkastet skal være ført mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor
afkastet er placeret.
Der er særlige krav til afkast og udsugning fra autolakererier og undervognsbehandlingsanlæg. Du kan
forhøre dig hos Miljøafdelingen om de nærmere regler.

Støj
Mange af de aktiviteter der udføres på autoværksteder medfører støj til omgivelserne. Det kan være
processer som brug af højtryksrenser, trykluftsværktøj, slibeværktøj og lignende. Denne slags aktiviteter skal
udføres for lukkede porte, døre og vinduer.
En stempelkompressorer støjer meget i sig selv, og skal derfor afskærmes, for at opnå en god lyddæmpning,
så den ikke generer omgivelserne.
Ventilationsanlæg kan støje rigtigt meget, hvis lejerne bliver slidte eller dele af anlægget ”rasler” løs. Det er
derfor vigtigt, at man jævnligt tjekker at anlægget kører optimalt.

Jordforurening
Man skal sikre sig imod, at der sker spild til jord og grundvand. Derfor skal biler der lækker olie eller andre
farlige væsker være placeret, så der ikke sker forurening af jord og grundvand. Hvis du opdager en
jordforurening har du pligt til at underrette Miljøafdelingen.

Klimaanlæg
Hvis du servicerer airconditionanlæg skal du have gennemgået et kursus hos KMO (Kølebranchens Miljø
Ordning) og have et certifikat, se mere på www.kmo.dk

Olietanke
Hvis du tager en olietank varigt ud af brug, skal du afmelde den skriftligt hos kommunen.

Du kan finde nærmere
oplysninger på
www.gladsaxe.dk/miljo

Olietanke skal afblændes korrekt.
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Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Allé 7
2860 Søborg
Telefon 39 57 50 00
Fax 39 66 35 95
bymiljo@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk/miljo

Åbningstider:
Mandag - Fredag
10:00-14:00

Telefontider:
Mandag - Fredag
09:00-14:00

I tilfælde af miljøuheld skal Beredskabet kontaktes
på telefon 112
Miljøafdelingen kan kontaktes indenfor normal arbejdstid
på telefon 39 57 59 29
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