Sendes til:

Udfyldes af kommunen

Viborg Kommune
Byggeri og Miljø
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Journal nr. / Sags nr.

Skemaet skal udfyldes i forbindelse med etablering, udvidelse eller ændring af
autoværksteder og sendes til Viborg Kommune, Teknik og Miljø
(Ved etablering m.v. af autolakeringsanlæg, undervognshandlingsanlæg og vaskehaller skal der
fremsendes særskilte oplysninger).

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

2. Virksomhedens navn og beliggenhed
Navn

Adresse

CVR-nummer

Matr.nr. og ejerlav

Ejendoms nr.

3. Virksomhedens ejer
Navn

Telefon nr.

Adresse
Post nr. og by

4. Ejendommens ejer
Navn

Telefon nr.

Adresse
Post nr. og by

1

5. Virksomhedens kontaktperson
Navn

Telefon nr.

6. Beskrivelse af de anmeldte aktiviteter
Antal
medarbejdere:

Virksomhedens
driftstider:

Hverdage

Lørdage:

Maskinel slibning ______
Pladearbejde__________
Sandblæsning ________
Svejsning _________
Motorservice ________
Rensebar / Affedtningsanlæg_________
Bremse- og koblingsservice__________

Søn og helligdage:

Motorvask ________
Vask med vandslange og børste ________
Vask med højtryksrenser __________
Mekanisk autovask og tørring (vaskehal)1 ___
Autolakering1
Undervognsbehandling1 _______
Anden autoservice (beskriv arten af arbejdet nedenfor)

7. Byggearbejde / påbegyndelse af drift
Forventes påbegyndt - dato

Forventes afsluttet - dato

Påbegyndelse af drift - dato

8. Materiale der skal vedlægges anmeldelsen
Der skal vedlægges en tegning i passende målestok som viser virksomhedens placering på
ejendommen i forhold til omgivelserne. På tegningen skal fremgå:
1. værksteds- / produktions- og lagerlokaler samt udendørs oplag
2. forurenende anlæg eller aktiviteter der medfører udendørs støj-, lugt- eller luftforurening
(herunder placering af afkast)
3. afløbsforhold
4. placering af affald med angivelse af type og forventet maksimum oplag

9. Bemærkninger i øvrigt

1

kræver særskilte oplysninger.

2

10. Vidste du at…
•
•
•
•
•
•
•
•

koncentrationen af slibestøv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/m3
den afkastede luft for slibestøv skal have en hastighed på mindst 8 m/sek.
tilhørende afkast skal føres minimum 2 meter over tagryg og nogle gange højere
affald skal opbevares forsvarligt, så forurening af jord og grundvand undgås
afkast til udledning af svejserøg og rensemiddeldampe skal føres min. 2 meter over tagryg
der skal føres driftsjournal
der skal søges om tilladelse til udledning af spildevand som ikke er sanitært spildevand
støjende aktiviteter skal på visse autoværksteder ske indendørs for lukkede porte og døre

Alle disse informationer og mange flere finder du i bekendtgørelse nr. 1312 af 08/11/2016 om
”miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder”.

11. Dato og underskrift
Dato

Underskrift

Viborg Kommune har åbenhed om sin sagsbehandling. Offentligheden bliver orienteret om breve til
og fra Kommunen på en postliste på Kommunens hjemmeside. Det betyder, at alle har mulighed for
at se, hvilken post der er i sagen.
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