
Udfyldt skema sendes til: 

Aarhus Kommune 
Teknik og Miljø
Klima, Virksomheder og 
Landbrug
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 8940 4521 
Email: virksomheder@mtm.aarhus.dk 

Anmeldelse af etablering, ændring eller 
udvidelse af autoværksted m.v. 
jf. § 5 i bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse 
med etablering og drift af autoværksteder m.v. 

Udfyld skemaet og send det til Virksomheder og Jord.  

 Nyetablering  Udvidelse / ændring 

Navn, Adresse: 

Anmeldelse vedr.: 

Firmanavn
CVR nr: 
Værkstedets adresse: 
Værkstedets ejer: 
Kontaktperson:
Telefonnr og e-mail:

Driften 
Hvornår starter driften af værkstedet ? 
Hvor mange er beskæftiget ? 
Arbejdstid hverdage: 
Arbejdstid lørdage: 
Arbejdstid søn-og helligdage: 

Følgende aktiviteter forekommer på værkstedet 

Bremsevask 
Motorvask 
Bilvask, mekanisk 
Bilvask, manuel 
Andet: 

Almindelige reparationsarbejder 
Pladearbejder 
Slibning 
Sprøjtemaling 
Undervognsbehandling 

Der er udsugningsanlæg for: 

Svejserøg  Slibestøv Udstødningsgas 

Spildevand 
                                                                                                                         Ja              Nej 

Forekommer der spildevand på værkstedet, udover sanitært spildevand?      
Hvis ja, beskriv processen hvor det opstår, indhold af forurenende stoffer og eventuelle renseforanstaltninger: 

Fyringsanlæg 

Gasoliefyr  Fjernvarme  Andet: 

Markér på vedlagt oversigtsplan: 
• Anlæg/aktiviteter, der vedrører undervognsbehandling / lakering.
• Afkast for svejserøg, udstødningsgas og slibestøv.
• Kompressor.
• Oplag af olier/kemikalier, både råvarer og affald, herunder brugte batterier, oliefiltre og olievædede autodele.
• Andre forurenende anlæg og aktiviteter på værkstedet.

Registrering og videregivelse af oplysninger. 
dato underskrift 

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og kan videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder 
m.fl., der har lovmæssigt krav på det oplyste eller samarbejder med kommunen. De har efter persondataloven ret til at vide, hvilke op- 
lysninger, kommunen behandler om Dem. De kan kræve forkerte oplysninger rettet.
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