
Anmeldelsesskema for autoværksteder 
 

Almindelige oplysninger 

 

Virksomhedens navn: 

Virksomhedens adresse: 

Ansvarlig indehaver: 

Kontaktpersons navn og telefonnr.: 

Kontaktpersons e-mail: 

Etableringsdato: CVR.nr.: 

 

 

Virksomhedens aktiviteter 

 

Antal ansatte: 

Driftstid Hverdage Lørdage Søn- og Helligdage 

 Mekanisk reparation Karosseriarbejde Autovask og rengøring 

 Benzinsalg Undervognsbehandling Autolakering 

 Service Andet 

 Salg af biler Salg af andre motorkøretøjer 

 

 

Råvareindkøb – mængde pr. år (skøn markeres med s) 

 

Maling/lak:   Cellulose: 

Opløsningsmidler:  Rustbeskyttelse: 

Elektronikdele: 



Spildevand 

 

 Sanitært spildevand Processpildevand Gulvafløb i værksted 

 Olieudskiller. Hvis ja, modtager vand fra: 

 Sandfang Andet. Hvis ja:  

 

 

Autolakering/undervognsbehandling 

 

Hvis der ikke er autolakering/undervognsbehandling, gå til Støjende aktiviteter 

Forbrug af opløsningsmidler i kg/time: 

Type af sprøjtekabine: 

Filter: Filter sidst skiftet: 

Ventilation (kapacitet):  

Afkasthøjde over terræn: Afkasthøjde over tagryg: 

 

 

Støjende aktiviteter 

 

 Pladearbejde Hvor: 

 Slibning Hvor: 

 Højtryksspuling Hvor: 

 Kompressor Hvor: 

 Autovask/tørring Hvor: 

 Test/afprøvning af motorkøretøjer Hvor: 

 Andet: 

 

 



Luftforurening 

 

 Svejserøg Antal svejseværk: 

 Slibestøv Udstødningsgas Udsug fra rensebar 

 Lakering Undervognsbehandling Rumventilation 

 

Luftafkast 

 

 Afkast 1 Afkast 2 Afkast 3 

Afkast/skorsten fra    

Højde over tagryg    

Diameter    

Jethætte    

Udsugningskapacitet m³/time    

Rensningsforanstaltninger    

Højde over tagryg    

Højeste nabotag    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Affald 

 

 Mængde pr. år Opbevaringssted Afleveringssted 

Spildolie    

Gearolie    

Bremsevæske    

Bremsebakker    

Bremsevaskervand    

Kølervæske    

Rensevæske    

Akkumulatorer    

Twist, klude mm.    

Savsmuld/granulat    

Spray/dåsemaling    

Farve- og lakrester    

Opløsningsmidler    

Jern og metal    

Bilruder    

Dæk    

Rustbeskyttelse - rester    

Slibestøv    

Elektronikdele    

Lim og spartel-/fugemasse    

Andet    

 

 

 

 

 



Placering af anlæg, aktiviteter, opbevaringssteder, afløb m.m 

 

 Jeg har vedhæftet et kortbilag/oversigtstegning 

 

Dato:____________________________ Underskrift:_________________________________________ 
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