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GODT MILJØ  
PÅ AUTOVÆRKSTEDET
Vejledning i centrale regler  
i Autoværkstedsbekendtgørelsen

Foto Colourbox



2

Anmeld din virksomhed
Hvis du vil åbne et autoværksted, skal du indsende et 
anmeldelses skema, som du kan finde på kk.dk/xxx

Søg om spildevandstilladelse
Hvis du vasker biler eller motorer, skal du have en spilde
vandstilladelse. Du kan finde ansøgningsskemaet på 
kk.dk/spildevandstilladelse

Etabler olieudskiller på indendørs afløb
Hvis du har et afløb indenfor, hvor du håndterer olie eller 
kemikalier, skal du etablere en olieudskiller på afløbet. 
Det er dit ansvar at sørge for, at olieudskilleren bliver tømt 
med jævne mellemrum og efterset en gang om året.

INDEN DU STARTER
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Det er billigere at forbygge forurening end at oprense 
efterfølgende. Hvis aktiviteterne på autoværkstedet 
forurener, er det dig, der skal betale for oprensningen. 
Det kan ende med at blive meget dyrt.

Pas på miljøet - og spar penge!
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Beskyt kloakken
Du må ikke hælde olie, benzin, kemikalier 
eller affald i kloakken eller olieudskilleren.

PÅ VÆRKSTEDET

Hold jorden ren 
Du skal sørge for, at biler, der drypper, 
er parkeret på asfalt, der er tæt og uden 
huller, eller over spildbakker.
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Hold luften ren
Hvis du svejser eller har motorer kørende 
indenfor, skal du have et udsugningsan
læg til at fjerne udstødningsgas og svej
serøg fra værkstedet. 

Skorstenen skal være mindst 1  
meter højere end værkstedets tag.

Hvis du sliber på værkstedet, skal du 
have et udsugningsanlæg, der fjerner 
slibestøv. Skorstenen skal være mindst 2 
meter højere end værkstedets tag.

Hold gulv og asfalt tæt 
Gulvet på værkstedet skal være tæt og 
uden revner eller huller. På jorden udenfor 
skal der være asfalt, der er tæt og uden 
revner eller huller.
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Hold støj inde
Slibning, svejsning, højtryksrens, try
kluftsboringer, sandblæsning, pladear
bejde og andre ting, der støjer, skal foregå 
indendørs. 

Du skal lukke porte, døre og vinduer, når 
du arbejder med ting, der støjer.

Undgå spild af  
olie og kemikalier
Du skal have en plads til opbevaring af 
olie, benzin og kemikalier. Pladsen skal 
have tag og tæt gulv. Der må ikke være 
et afløb til kloakken.

Du skal bruge de rigtige beholdere til 
olie, benzin, og kemikalier. Beholderne 
skal have et tæt låg og stå i spildbakker.
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Sorter dit affald
Du må ikke blande dit affald.  
Både almindeligt og farligt affald skal 
sorteres.

Sorter dit affald
Du skal sortere dit affald fra virksomheden, så mest muligt kan 
genanvendes.

Bortskaf dit affald korrekt
Du skal selv sørge for, at dit affald bliver afleveret på en genbrugs
station, eller få en godkendt indsamler eller transportør til at 
hente det.
 

Farligt affald skal afhentes
Indholdet af olieudskillere er farligt affald, som du skal sørge for at 
få afhentet af en godkendt indsamler
Læs mere om, hvordan du skal sortere dit affald og find lister over 
godkendte indsamlere og transportører på kk.dk/erhvervsaffald

Sådan gør du
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Når vi kommer på tilsyn, skal vi se dokumentation for, hvordan 
du har håndteret dit affald. Derfor skal du huske at gemme fak
turaer/kvitteringer, der viser:

• Hvor meget farve, lak, produkter til undervognsbehandling, 
opløsningsmidler og fortyndingsmidler du har købt. 

• Hvor meget affald du har afleveret og hvor. 

• Hvornår du har afleveret/fået afhentet farligt affald samt 
fået tømt olieudskiller. 

• Hvornår dit udsugningsanlæg og filtre er blevet kontrolleret 
og vedligeholdt. Du kan f.eks. indgå en aftale om service på 
dit anlæg.

Husk at gemme fakturaer  
og kvitteringer
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Denne folder beskriver nogle af de vigtigste regler  
i Autoværkstedsbekendtgørelsen, som du skal være 
opmærksom på, hvis du har et autoværksted. Du kan 
finde hele bekendtgørelsen på www.retsinfo.dk

Hvis du har spørgsmål,  
er du velkommen til at kontakte  
Forurenende Virksomhed på tlf. 33 66 33 06  


