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Vejledning om 

miljøforhold i 

autobranchen 
 

Denne vejledning indeholder information om, hvilke miljøforhold 

der gør sig gældende for autobranchen i Solrød Kommune, og 

hvilke miljøforhold du skal være opmærksom på, hvis du har et 

autoværksted eller hvis du ønsker at etablere et autoværksted i 

Solrød Kommune.  
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Forord 

Denne vejledning henvender sig primært til autobranchen i Solrød Kommune, men kan 

også benyttes af andre brancher, der har lignende aktiviteter. 

Vejledningen oplyser om miljømæssige forhold i forbindelse med etablering og drift af 

autoværksteder.  

Aktiviteterne omfatter primært værksteder med mekaniske reparationer, pladeværksteder, 

autolakererier, undervognsbehandling og vaskehaller. Fælles for aktiviteterne er at der 

produceres affald, farligt affald, luftforurening, støj og/eller spildevand. I vejledningen 

bliver der er lagt særligt fokus på fast affald, farligt affald og spildevand. 

Vejledningen omhandler ikke specielle forhold vedrørende planlov, beredskabslov og 

byggesagsbehandling. 

Miljøkravene til autoværksteder er beskrevet i bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse 

med etablering og drift af autoværksteder m.v. også kaldet for 

”Autoværkstedsbekendtgørelsen”. 

Hvis du har spørgsmål til etablering og drift af autoværksteder, er du velkommen til at 

kontakte Solrød Kommune, Teknik og Miljø, på telefon 56 18 20 00, inden du går i gang 

med arbejdet.  

 

   Teknik og Miljø 4. april 2018 
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Anmeldelse af autoværksted 

Hvis du vil etablere et autoværksted, har du pligt til at anmelde det til kommunen senest 4 

uger før du forventer at starte.  

Hvis du ønsker at udvide eller ændre autoværkstedet og det kan medføre øget forurening 

skal du også anmelde det.  

Du skal anmelde aktiviteterne på ”Anmeldelsesskema for autoværksteder” og sende 

det udfyldt til Teknik og Miljø i Solrød Kommune på teknisk@solrod.dk. Skemaet kan findes 

på www.solrod.dk. Du kan også få skemaet ved at ringe til Teknik og Miljø på telefon 56 18 

20 00.  

Placering af autoværkstedet 

Værkstedet skal overholde bestemmelserne, som fremgår af lokalplanen for det område, 

hvor du ønsker at etablere værkstedet.  

Der gælder særlige afstandskrav til forureningsfølsomme områder (fx boligområder) for 

forskellige aktiviteter som er støjende eller stærkt støjende.  

Miljøtilsyn med autoværksteder 

Vi udfører miljøtilsyn med autoværksteder i Solrød Kommune. Vi vil kigge på om I har 

indrettet og driver autoværkstedet i overensstemmelse med 

Autoværkstedsbekendtgørelsen. Se mere om miljøtilsyn med virksomheder på solrod.dk. På 

tilsynet vil vi gennemgå nedenstående. 

Værkstedet 

Værkstedet skal være indrettet med fast støbt gulv og udformet så spild kan holdes inden 

for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. 

Hvis der er afløb til kloak i værkstedet skal afløbet være tilsluttet passende sandfang og 

olieudskiller.  

Pladsen foran værkstedet skal være belagt med tæt fast belægning, hvor der heller ikke må 

være huller eller lignende. Der skal være afløb til sandfang og olieudskiller, hvis der er 

risiko for spild.  

Opbevaring af olier og kemikalier  

Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads 

med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet 

således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til 

jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den 

største opbevaringsenhed i området. 

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier findes på www.solrod.dk 

Affald 

Erhvervsaffald skal sorteres på virksomheden i så mange fraktioner som muligt. Du skal 

derfor som virksomhed kildesortere dit affald. Du skal som minimum sikre at 

genanvendeligt PVC-affald, papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt 

genanvendeligt emballageaffald af glas, plast, metal og træ, genanvendes. 

 

mailto:teknisk@solrod.dk
http://www.solrod.dk/
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Du skal sortere affaldet 

Har du spørgsmål til, hvordan du skal sortere og bortskaffe dit affald, kan du hente 

information på Solrød Kommunes hjemmeside under erhvervsaffald. Du er også altid 

velkommen til at kontakte Solrød Kommunes affaldsteam i Teknik og Miljø. 

Farligt affald 

Det er vigtigt at farligt affald opbevares og håndteres korrekt. Farligt affald skal opbevares i 

egnede beholdere og være placeret på spildbakke under tag eller opbevares indendørs, 

hvor der ikke er afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Se Solrød Kommunes 

forskrift for opbevaring af olier og kemikalier på www.solrod.dk 

Alt farligt affald skal bortskaffes af godkendt transportør og til godkendt modtager. Du kan 

finde den nationale liste over transportører og modtagere på Energistyrelsens hjemmeside 

på www.affaldsregister.ens.dk/Default. 

Hvis du har mere end 200 kg farligt affald om året, skal du indsamle i forskellige 

affaldsfraktioner. Du skal benytte en godkendt transportør og modtager. Farligt affald skal 

bortskaffes mindst en gang om året.  

Genbrugsstationen 

Hvis du vil benytte Greve Miljøcenter, Ventrupparken 16, 2670 Greve skal du tilmelde dig 

ordningen her eller finde det på www.virk.dk under ”Adgang til genbrugsplads”. 

Du kan også benytte andre genbrugspladser efter deres tilmeldingsregler. 

Du skal aflevere affaldet efter Genbrugsstationens anvisninger.  

Hvis du afleverer farligt affald på Genbrugsstationen, skal du bede om at få en kvittering 

fra pladspersonalet. 

Spildevand  

Hvis du vasker biler på din virksomhed, enten ved håndkraft eller i automatisk vaskehal, 

kræver det en tilladelse til afledning af processpildevand til det offentlige 

spildevandssystem. Det er kommunen, der giver tilladelse på visse vilkår. Der er blandt 

andet krav til, hvilke sæber du må benytte til vask af biler.  

For at undgå at forskellige stoffer udledes til spildevandssystemet, skal der blandt andet, 

være sandfang og olieudskiller til at opsamle snavs, fedt, olie og tungmetaller fra bilerne.  

Hvis du benytter en gulvvaskemaskine, der ikke selv støvsuger gulvet inden vask eller du 

ikke selv støvsuger gulvet inden vask, skal vaskevandet bortskaffes som farligt affald. 

Støvet fra gulvet indeholder mange tungmetaller og der kan være olie på gulvet og vandet 

må derfor ikke hældes i kloakken. 

Såfremt du har opsamlet olie og fjernet støv og skidt fra gulvet kan gulvvaskevandet 

hældes i spildevandskloakken. 

Arbejdsmiljø 

Arbejdstilsynet har særlige krav til din virksomhed. Se mere på www.arbejdstilsynet.dk. 

Der er blandt andet krav om, at alle lifte, automatiske porte, kompressorer, 

udsugningsanlæg og lignende anlæg skal serviceres mindst en gang årligt eller efter 

leverandørens anvisninger.  

  

http://www.affaldsregister.ens.dk/Default
https://indberet.virk.dk/myndigheder/kommuner/Solroed/Tilmelding_til_genbrugsplads
http://www.virk.dk/
http://www.arbejdstilsynet.dk/
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Egenkontrol 

Du har pligt til at fremvise dokumentation, hvis tilsynsmyndigheden forlanger det, for: 

 Indkøbte mængder af farve, lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler 

og fortyndingsmidler. 

 Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, herunder tømning olieudskiller 

og sandfang, samt hvor affaldet er afleveret. 

 Tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. 

 

Luftforurening  

Der skal være udsugning i værkstedet af rensemiddeldampe, udstødningsgasser og 

svejserøg. Afkastet skal være ført mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor 

afkastet er placeret. 

Slibestøv skal opsamles i et egnet filter og afkastet herfra skal være ført mindst to meter 

over tagryg og være opadrettet.  

Der er særlige krav til afkast og udsugning fra autolakererier og 

undervognsbehandlingsanlæg. Du kan forhøre dig i Teknik og Miljø om de nærmere regler.  

Støj 

Mange af de aktiviteter der udføres på autoværksteder medfører støj til omgivelserne. Det 

kan være processer som brug af højtryksrenser, trykluftsværktøj, slibeværktøj og lignende. 

Denne slags aktiviteter skal udføres for lukkede porte, døre og vinduer. 

En stempelkompressorer støjer meget i sig selv, og skal derfor afskærmes, for at opnå en 

god lyddæmpning, så den ikke generer omgivelserne. 

Ventilationsanlæg kan støje rigtigt meget, hvis lejerne bliver slidte eller dele af anlægget 

”rasler” løs. Det er derfor vigtigt, at man jævnligt tjekker at anlægget kører optimalt.  

Der formuleres i autoværkstedsbekendtgørelsen, at alle støjende aktiviteter skal foregå 

indendørs for lukket vinduer og døre. I tabellen nedenfor ses de to afstandskrav om støj fra 

autoværkstedet: 

Aktivitet 
Aktiviteter i  

tidsrummet 

Afstand til forurenings- 

følsomme områder 

Støjende kl 7-22 >20 m 

Stærkt Støjende kl 7-22 20-100 m 

 

 

Jordforurening 

Man skal sikre sig imod, at der sker spild til jord og grundvand.  Derfor skal biler der 

lækker olie eller andre skadelige væsker være placeret, så der ikke sker forurening af jord 

og grundvand. Hvis du opdager en jordforurening har du pligt til at underrette Teknik og 

Miljø. Ved akutte forureninger skal der straks ringes til alarmcentralen på 1-1-2. 

Klimaanlæg  
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Hvis du servicerer airconditionanlæg skal du have gennemgået et kursus hos KMO 

(Kølebranchens Miljø Ordning) og have et certifikat, se mere på www.KMO.dk.  

Olietanke 

Hvis du opstiller en ny olietank eller tager en olietank varigt ud af brug, skal du melde det 

skriftligt på https://www.bygogmiljoe.dk/.  

 

Yderligere information 

For yderligere information om miljøforhold på autoværksteder og miljøtilsyn kontakt: 

 

Solrød Kommune 

Teknik og Miljø 

Solrød Center 1  

2680 Solrød Strand 

Tlf. 56 18 20 00

 

http://www.kmo.dk/
https://www.bygogmiljoe.dk/

