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Sendes til
Skive Kommune
Teknik, Miljø og Udvikling
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Anmeldelse af autoværksted
(Jf. ”Autoværkstedsbekendtgørelsen)

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført.

1. Anmeldelse af følgende anlæg og aktiviteter (sæt kryds):
Service
Reparation
Svejsning
Slibning*)
Sandblæsning*)
Pladearbejde*)
Karosseriarbejde*)
Affedtningsanlæg (rensebar, vaskemaskine m.v.)
Vask/rengøring
Højtryksspuling*)
Anden form for vask
Mekanisk autovask*)
Mekanisk autotørring*)
Opmarchaktiviteter (måttebankning, støvsugning m.v.) **)
Overfladebehandling
Lakering (rum eller kabine med udsugning)
Undervognsbehandling (rum eller kabine med udsugning)
Brændstofsalg
Bilsalg
Andet (f.eks. servicestation, autoophug m.v.)
*) Stærkt støjende aktivitet
**) Støjende aktivitet

Placering af anlæg og aktiviteter skal indtegnes på en plantegning og vedlægges anmeldelsen

2. Anmeldelsen omhandler (sæt kryds):
Nyetablering
Flytning*)
Ejerskifte
Bygningsmæssige udvidelser/ændringer
Driftsmæssige udvidelser/ændringer
*)

Ved flytning angiv da ny adresse og tlf. nr. under punkt 3 om basisoplysninger
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3. Basisoplysninger:
Virksomhed
Navn og postadresse

Telefonnummer

Matr. nr. og ejerlav

CVR-nr.
P-enhed nr.

Ejer af virksomheden, navn og postadresse

Telefonnummer

Kontaktperson

Telefonnummer

Ejer af ejendommen ifølge tingbogen, navn og postadresse

Telefonnummer

4. Beliggenhed i forhold til nærmeste beboelse (sæt kryds):
Mindre end 20 meter*)
20-100 meter*)
Mere end 100 meter*)
*)

Afstanden måles fra forureningskilden til beboelsesområdets skel.

5. Driftstid (sæt kryds og angiv driftstid):
Hverdage
kl. ____________
Lørdage
kl. ____________
Søn- og helligdage kl. ____________
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6. Begrænsning af luftforurening:
Udsugningsanlæg og afkast
Aktivitet

Filtertype

Afkasthøjde i forhold
til terræn
(meter)

Afkasthøjde i forhold
til tagryg
(meter)

Afkasthastighed, målt
eller beregnet
(meter/sekund)

Lakering
Undervognsbehandling
Støvfrembringende,
f.eks. slibning
Udstødningsgas
Rensemiddeldampe
Svejserøg
Asbest
Fyringsanlæg (angiv
type)
Andet (angiv hvad)

Placering af udsugningsanlæg og afkast skal indtegnes på en plantegning og vedlægges anmeldelsen

7. Forebyggelse af vandforurening:
Spildevandstyper (sæt kryds):
Sanitært (toilet, køkken m.v.)
Tag- og overfladevand
Processpildevand
Arealer med risiko for spild af benzin og/eller andre olieprodukter

Renseforanstaltninger (sæt kryds):
Olie- og benzinudskilleranlæg
Andet
Ved afledning af processpildevand til offentligt spildevandsanlæg kræves tilslutningstilladelse.
Yderligere oplysninger herom samt ansøgningsskema hertil fås ved henvendelse til Skive Kommune, Teknisk Forvaltning.
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8. Affald
Opbevaring
(inden- eller udendørs, i container og/eller beholder, beholdertype og – størrelse,
spildsikring, maksimalt oplag m.v.)
Farligt affald

Andet affald

Bortskaffelse
Farligt affald
Affaldsfraktion

EAK-kode

Årlig mængde

Transportør

Modtageanlæg

Motor-, gear-, hydraulik- og smøreolie (ikke
chlorerede)
Bremse- og koblingsvæske
Kølervæske
Sprinklervæske
Kølemidler (chlorflourcarboner)
Motorbrændstof (benzin, dieselolie m.v.)
Oliefiltre
Blyakkumulatorer
Ni-Cd akkumulatorer
Kviksølvkontakter
Asbestholdige bremseog koblingsdele
Trykbeholdere, brandslukkere, aerosolbeholdere, spraydåser
Elektronisk udstyr
Basisk affald (rensevæsker m.v.)
Vand fra bremsevasker
Malings- og lakaffald
indeholdende organiske
opløsningsmidler
Organiske opløsningsmidler
Absorbtionsmidler (klude, tvist m.v. med farligt
affald)
Slam fra olieudskiller
Ikke miljøbehandlede
skrotbiler
Div. småbatterier
Lysstofrør
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Andet affald
Affaldsfraktion

EAK-kode

Årlig mængde

Transportør

Modtageanlæg

Dæk
Glasruder
Plastkofangere og –
spoilere (PVC)
Katalysatorer
Airbags og pyrotekniske selestrammere
Sandblæsersand
Elektronisk udstyr
Jern og metal
Blyholdige balanceklodser
Pap og papir
Småt plast/andet plast
Småt brændbart
Dagrenovation

Affald skal anmeldes til forvaltningen, jf. erhvervsaffaldsregulativets bestemmelser.
Erhvervsaffaldsregulativet kan findes på kommunens hjemmeside: www.skive.dk.
9. Egenkontrol:
Føres driftsjournal over (sæt kryds):
Årligt forbrug af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsnings- og fortyndingsmidler
Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt hvor affaldet er afleveret
Tidspunkt for kontrol af renseanordninger på luftafkast
Tidspunkt for pejling og tømning af benzin- og olieudskillere
Resultaterne af kontrollen med fyringsanlægget
10. Andet (f.eks. olietanke):
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Dato

Underskrift

Indgivelse af anmeldelsen fritager ikke for at indhente de nødvendige godkendelser, tilladelser eller
dispensationer i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.
Orientering om behandling af personoplysninger
Når du har en sag hos Skive Kommune, vil Skive Kommune behandle nødvendige oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere dig om, at vi indsamler og registrerer oplysninger. Vi skal også orientere dig om de rettigheder, du har
efter databeskyttelsesforordningen.
Du har ret til indsigt i de oplysninger, Skive Kommune behandler om dig, ret til at få urigtige oplysninger berigtiget eller slettet, ret til
begrænsning af behandling, ret til indsigelse, ret til dataportabilitet samt ret til at klage over behandlingerne.
Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger samt om dine rettigheder på Skive kommunes hjemmeside
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