Anmeldelse af autoværksteder
jf. bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016, § 5.
Sendes til:
Lolland Kommune
Teknik- og Miljømyndigheden
Fruegade 7
4970 Rødby
tmm@lolland.dk

Skemaet skal udfyldes og sendes til Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland
Kommune.

1. Anmeldelsen omfatter
Etablering herunder flytning af virksomhed.
Bygningsmæssige udvidelser / ændringer.
Driftsmæssige udvidelser / ændringer.

2. Virksomhedens navn og beliggenhed
Navn:
CVR nr:
E-mail:
Vejnavn og
nr:
Postnummer
og by:
Matr. nr:
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3. Virksomhedens ejer
Navn:

Tlf nr:

E-mail:

Vejnavn og
nr:
Postnummer
og by:

4. Ejendommens ejer
Navn:
Tlf nr:
E-mail:
Vejnavn og
nr:
Postnummer
og by:

5. Virksomhedens kontaktperson
Navn:
Tlf nr:
E-mail:
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6. Beskrivelse af de anmeldte aktiviteter
Hverdage

Lørdage

Søn- og helligdage

Driftstid

Maskinel slibning virksomhed

Mekanisk autovask og tørring

Pladearbjede

Vask med vandslange og børste

Sandblæsning

Vask med højtryksrenser

Svejsning

Motorvask

Motorsevice

Bremse- og koblingsservice

Autolakering

Undervognsbehandling

Andet:

7. Etablering og påbegyndelse af drift
Forventet dato for påbegyndelse
af etablering:
Forventet dato for afslutning af
etablering:
Forventet dato for påbegyndelse
af drift:

3/5

8. Øvrige oplysninger
Fremkommer der farligt affald:

Fremkommer der spildevand
udover sanitetsspildevand:

9. Materiale, som vedlægges anmeldelsen
Tegninger, som viser virksomhedens/anlæggets placering på ejendommen og i forhold til omgivelserne. På tegningen/tegningerne skal vises, hvor der er eller skal være:
• Værksteds-, produktions- og lagerlokaler samt evt. udendørs oplag
• Anlæg eller aktiviteter, der medfører udendørs støj- eller luftforurening (herunder
skorstene og afkast for ventilations- og udsugningsanlæg).
Der skal endvidere vedlægges:
• Tegning(er) over afløbsforhold inkl. evt. olieudskiller, sandfang og lignende.
• Oplysninger om støj-, støv- og andre forureningsbegrænsende anlæg.
Tegninger kan evt. laves på det digitale kort på Lolland Kommunes hjemmeside.

10. Bemærkninger i øvrigt

11. Dato og underskrift
Dato
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Underskrift

Krav til etablering af autoværksted, jf. autoværkstedsbekendtgørelsen:
§ 5.

Den, der ønsker at etablere et nyt autoværksted eller at udvide eller ændre et
bestående autoværksted på en måde, der indebærer forøget forurening, skal
indgive anmeldelse herom til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:
1)
2)
3)
4)
5)

Placering af autolakering, vaskeanlæg og støjende aktiviteter i øvrigt, indtegnet i plan i passende målestok.
Kapaciteten af anlæg og aktiviteter, samt hvorledes de i §§ 7-13 stillede krav opfyldes.
Sammensætning og mængde af affald og spildevand samt bortskaffelsesmåde.
Andre forurenende anlæg eller aktiviteter på virksomheden.
Den daglige driftstid.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmeldelse skal ske på særlige skemaer. Stk. 4. En anmeldelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden et
år fra anmeldelsesdatoen.
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