29. november 2016
Jeppe Jensen

Anmeldeskema
Etablering og ændring af virksomheder omfattet af
bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen
Ejeroplysninger
Virksomhedens navn
Adresse
Kontaktperson og tlf.
Tlf. /fax/e-mail
CVR-nummer

Drift og indretning
Dato for opstart af drift eller ændring
af drift.
Driftstider
Antal ansatte
Beskriv hvilke aktiviteter der foregår Hovedaktivitet:
på værkstedet
(motorservice, pladearbejde,
Biaktiviteter:
lakering, klargøring o.l.)
Beskriv maskinparken på værkstedet
(antal lifte, svejseapparater,
slibemaskiner, rensebar o.l.)

Anlæg og aktiviteter på værkstedet
Aktiviteter

Ja

Nej

Autoværkstedets beskrivelse
af aktiviteten

Miljøkrav efter
Bekendtgørelsen

Motorservice

Afkast for udstødningsgas skal føres
mindst én meter over tag.

Rensebar
m/opløsningsmi
dler
Slibning og
andet støvende
plade- og
karosseriarbejde

Afkast skal føres mindst én meter over tag.

Er der
udsugningskapa
citet på over
10.000 m³/h?
Svejsning

Hvis den samlede luftmængde overstiger
10.000 m3 pr. time skal værkstedet søge
en miljøgodkendelse.

Skal foregå indendørs. Afkast for slibestøv
skal føres mindst 2 meter over tagryg.
Afhængig af beliggenhed vurderes højden.
Hastighed på mindst 8 m/sek. og støvfilter.

Afkast for svejserøg skal føres mindst én
meter over tag.

1

Råvarer og hjælpestoffer
Aktiviteter

Ja

Nej

Værkstedets beskrivelse af aktiviteten

Opbevaring af
farlige stoffer
Nedgravede
kemikalier

Miljøkrav
Kravene er oplistet i kommunes folder vedr.
opbevaring af farlige stoffer.
§ 19 tilladelse

Undervognsbehandling og lakering
Aktiviteter

Ja

Nej

Autoværkstedets beskrivelse
af aktiviteten

Undervognsbeh
andling

Miljøkrav efter
Bekendtgørelsen
Etablering: Mindst 100 meter til
forureningsfølsomme områder
Afkasthøjde beregnes efter
bekendtgørelsen eller luftvejledningen.
Vedlæg datablade for de anvendte
produkter.
Krav om olietågefilter.
Tæt belægning, hvor bilerne drypper af.
Undervognsbehandling kan være omfattet
af VOC-bekendtgørelsen. Punkt i bilag 2a
8 og 5. Forbrugstærskel > 5t/2t
Etablering: Mindst 100 meter til
forureningsfølsomme områder.

Lakering

Afkasthøjde beregnes efter
bekendtgørelsen eller luftvejledningen.
Ved mere end 2 malerkabiner, skal der
søges om miljøgodkendelse. (forbrug af
opløsningsmidler > 6 kg/h). Vedlæg
datablade for de anvendte produkter.

Affald
Aktiviteter

Autoværkstedets beskrivelse
af aktiviteten

Miljøkrav

Hvilke typer farligt affald
er der på værkstedet
(oliefiltre, spildolie,
spraydåser, kølervæske
o.l.)

Farligt affald skal sorteres og afleveres som
beskrevet i kommunes regulativ for farligt
affald.
Alle typer farligt affald skal anmeldes.
Kommunen har et skema som kan
anvendes.
Hos kommunen kan fås en pjece med
retningslinier for opbevaring af farligt affald.

Opbevaring af farligt
affald.
Andre typer affald på
værkstedet

Affald skal opbevares indendørs eller i
containere eller på anden forsvarlig vis.
Affaldet skal sorteres og afleveres som
beskrevet i kommunes regulativ for
erhvervsaffald.

Autoophugning
Aktiviteter

Ja

Nej

Autoværkstedets beskrivelse
af aktiviteten

Autoophugning

Miljøkrav efter
Bekendtgørelsen
Må kun foretages på biler der er
miljøbehandlet hos en registreret
virksomhed.
Autoforhandlere kan indgå aftale med en
registret virksomhed om at fungere som
mellemled. Skrotbilerne skal placeres på
betonbelægning med afløb til sandfang
og olieudskiller. Max. 5 ad gangen og i
max. en måned.

Modtages der
skrotbiler på
vegne af en
registreret
virksomhed ?
Hvilken ?

2

Spildevand
Aktiviteter

Ja

Nej

Autoværkstedets beskrivelse
af aktiviteten

Vaskeplads

Miljøkrav efter
Bekendtgørelsen
Afløb til kloaksystem via sandfang og
olieudskiller. Kræver en
spildevandstilladelse.
Kommunen har udarbejdet en pjece med
retningslinier for indretning af
vaskepladser.
Afledning af spildevand fra en vaskehal
kræver en spildevandstilladelse.

Vaskehal

Vask og tørring skal foregå med lukket
port, hvis der er under 100 meter til
forureningsfølsomt område. Pusleplads og
opmarchbås skal være mindst 20 meter fra
forureningsfølsomt område.
Vedlæg datablade for de anvendte
produkter. Det kan forventes at der vil blive
stillet krav om hurtigt separerende afrense
midler - se evt. keminoglen.dk samt
etablering af koalesens udskiller i afløbet.
Standeranlæg og påfyldningspladser skal
etableres på betonplads med afløb til
særskilt olieudskilleranlæg. Se
indretningskrav i kommunens folder
herom.
Spildevandet skal passere særskilt
olieudskiller.
Olieudskilleranlæg skal være tilmeldt den
kommunale tømningsordning.
Se endvidere kommunes folder vedr.
indretningskrav til olieudskiller + regulativ
for olieudskillere.
Ved nyetableringer eller ved ændringer på
kloakledninger, skal kommunen have
fremsendt en opdateret kloakplan

Motorvask

Standeranlæg

Afløb i
værksteder
Olieudskiller og
sandfang

(Kloakplan)

Opvarmning
Type

Ja

Nej

Autoværkstedet beskrivelse af
opvarmningen

Oliefyr

Miljøkrav
Fyret skal efterses 1 gang om året af
skorstensfejer. Sodtal max. 2 ved en CO2
% på 10-12. Effekt <>120 kW ? Jo større
effekt jo højere afkast.
Ikke krav
Vi stiller ikke krav om kontrol. Området
reguleres af gasreglementet.

Fjernvarme
Gasfyr
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Olietanke
Tank
nr.

Alder Størrel Placering
se og
(overjordisk/nedgravet)
indhold

Krav i henhold til
Visuel kontrol af olietank
olietanksbekendtgørelse og rørforbindelser
(tegn på tæringer/
n
utætheder)

NB: Husk tanke over 6000 liter, krav om beholdningsregnskab og inspektionskrav.

_____________

__________________________

Dato

Underskrift

Vedlæg plan over placering af aktiviteterne: Autolakering, undervognsbehandling,
mekanisk autovask og tørring og andre støjende aktiviteter.
Anmeldelsen skal ske mindst 4 uger forud for etablering/ændring og sendes til kommunen.
Spørgsmål vedrørende skemaet kan rettes til Fredericia Kommune, Natur & Miljø, Team industri på tlf.
7210 7000
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