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Pjecen indeholder reglerne i bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 med senere ændringer. 

KAPITEL 1
ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

§ 1. 
Denne bekendtgørelse fastsætter regler om an-
meldelse af etablering, udvidelse, ændringer og om 
drift af autoværksteder med henblik på forebyg-
gelse og begrænsning af forurening fra autoværk-
steder. 

§ 2. 
I denne bekendtgørelse forstås ved: 

1) Autolakering: Lakering eller undervogns behand-
ling (rustbeskyttelse), herunder pletvis lakering, af 
motorkøretøj. 

2) Autoværksted: Virksomheder, anlæg og aktiviteter 
for service, reparation, vask og overfladebehandling, 
herunder autolakering, af motorkøretøjer. 

3) Nyt autoværksted: Autoværksted, der etableres 
efter denne bekendtgørelses ikrafttræden. 

4) Bestående autoværksted: Autoværksted, etab-
leret før denne bekendtgørelses ikrafttræden, og 
nyt autoværksted, der udvides eller ændres efter 
bekendtgørelsens ikrafttræden. 

5) Benzinstation: Anlæg til detailsalg af brændstof 
til motorkøretøj. 

6) Forureningsfølsomt område: Et område, som 
faktisk anvendes til, eller som ved lokalplan, byplan-
vedtægt eller i kommuneplanen er udlagt til bolig-
formål, blandet bolig og erhverv, institutionsformål, 
sommerhuse, kolonihaver eller rekreativt formål. 

Vejarealer, parkeringsarealer og tilsvarende area-
lanvendelse samt delområder i en lokalplan, der 
specifikt er udlagt til ikke støjfølsom arealanven-
delse, betragtes som ikke forureningsfølsomme. 

7) Forureningsfølsomt områdes ydre skel: Afgræns-
ningen i lokalplan, byplanvedtægt eller i kommune-
planen af det pågældende område. 

8) Motorkøretøj: Motorkøretøj som defineret i 
færdselsloven. 

9) Støjende aktivitet: Enhver aktivitet på autoværk-
stedet, som giver anledning til støj. 

10) Stærkt støjende aktivitet: Støj fra vaskean-
læg, slibning, sandblæsning, pladearbejde og andet  
støjende karrosseriarbejde og støj fra arbejde med 
andre højtryksredskaber end de i nr. 11 nævnte. 

11) Vaskeanlæg: Mekanisk autovask og -tørring, 
herunder højtryksrensning med vand eller damp. 

12) Tagryg: Det højeste punkt på taget af den  
bygning, som afkastet er placeret på, eller det høje-
ste punkt på taget af en eksisterende eller planlagt 
bygning, hvor mennesker opholder sig mere end 6 
timer dagligt, inden for en afstand af 50 meter fra 
afkastet. 

13) Tæt belægning: En fast belægning, der i løbet af 
påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de for-
urenende stoffer, der håndteres på arealet.
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§ 3. 
Hvor autoværkstedet befinder sig i tilknytning til 
et benzin- og dieselsalgsanlæg, gælder bestemmel-
serne i denne bekendtgørelse for de samlede ak-
tiviteter på ejendommen, jf. dog § 12, stk. 1, 3. pkt.

§ 4. 
Hvis hovedaktiviteten på en virksomhed, hvori 
indgår et autoværksted, er omfattet af den i 
miljø beskyttelseslovens § 35 nævnte liste (liste-
virksomhed), er virksomheden i sin helhed omfat-
tet af miljøbeskyttelseslovens regler om godken-
delsespligtige virksomheder. Bestemmelserne i § § 
6-14 i denne bekendtgørelse anses som mind-

stekrav for etablering og drift af autoværksteds-
aktiviteterne. 

Stk. 2. Hvis autoværkstedet udgør hovedaktivite-
ten og enkelte biaktiviteter er omfattet af den i 
miljø beskyttelseslovens § 35 nævnte liste, regule-
res de pågældende biaktiviteter som listevirksom-
hed, mens hoved aktiviteten behandles efter denne  
bekendtgørelse.
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§ 5. 
Den, der ønsker at etablere et nyt autoværksted 
eller at udvide eller ændre et bestående autoværk-
sted på en måde, der indebærer forøget forure-
ning, skal indgive anmeldelse herom til kommunal-
bestyrelsen. 

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplys-
ninger om: 

1) Placering af autolakering, vaskeanlæg og støjende 
aktiviteter i øvrigt, indtegnet i plan i passende må-
lestok. 

2) Kapaciteten af anlæg og aktiviteter, samt hvorle-
des de i § § 7-13 stillede krav opfyldes. 

3) Sammensætning og mængde af affald og spilde-
vand samt bortskaffelsesmåde.  

4) Andre forurenende anlæg eller aktiviteter på 
virksomheden. 

5) Den daglige driftstid. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at an-
meldelse skal ske på særlige skemaer. 

Stk. 4. En anmeldelse bortfalder, hvis den ikke ud-
nyttes inden et år fra anmeldelsesdatoen.

§ 6. 
Et autoværksted uden autolakering kan etableres i 
eller ved forureningsfølsomt område, når kravene 
i § § 9 og 11-14 bliver opfyldt, og etableringen ikke 
strider mod planlægningsbestemmelser for det på-
gældende område. 

§ 7. 
Anlæg og aktiviteter til autolakering skal etableres 
mindst 100 meter fra et forureningsfølsomt områ-
des ydre skel, jf. dog § 21. Afstandskravet gælder 
for enhver forurenende aktivitet og ethvert forure-
nende anlæg, der vedrører autolakering. 
Afstandskravet gælder også for etablering af anlæg 
eller aktiviteter på bestående autoværksteder, som 
ikke tidligere har haft autolakering. 

§ 8. 
Afstandene i § § 7 og 9 regnes fra det sted, hvor 
den pågældende aktivitet finder sted, til det for-
ureningsfølsomme områdes ydre skel. Hvor auto-
værkstedet etableres i forureningsfølsomt område, 
regnes afstandene i § 9 dog fra det sted, hvor den 
pågældende aktivitet finder sted, til virksomhedens 
skel. 

Stk. 2. For bestående autoværksteder gælder af-
standskravene i § 9 for etablering af nye støjende 
eller stærkt støjende aktiviteter og for udvidelse el-
ler ændring af bestående aktiviteter, når udvidelsen 
eller ændringen indebærer forøget støjemission. 
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KAPITEL 2 
KRAV TIL ETABLERING AF AUTOVÆRKSTED

 MIN. 100 M
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§ 9. 
Inden for en afstand af 20 meter fra forureningsføl-
somt område, jf. § 8, skal enhver støjende  aktivitet 
i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for 
lukkede porte, døre og vinduer,  jf. dog stk. 3. I tids-
rummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver støjende aktivi-
tet forbudt. Til- og frakørsel til benzinstation samt 
påfyldning af brændstof kan dog ske hele døgnet. 

Stk. 2. I en afstand af 20 - 100 meter fra forure-
ningsfølsomt område, jf. § 8, skal enhver stærkt stø-

jende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå 
indendørs fo  lukkede porte, døre og vinduer, jf. 
dog stk. 3. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver 
stærkt støjende aktivitet forbudt. 

Stk. 3. Et vaskeanlæg kan etableres, og til- og fra-
kørsel til anlægget finde sted, mindre end 20 meter 
fra forureningsfølsomt område, når de støjende 
aktiviteter på vaskeanlægget foregår indendørs for 
lukkede porte, døre og vinduer. 
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KAPITEL 3 
KRAV TIL DRIFT AF AUTOVÆRKSTEDER  
- BEGRÆNSNING AF STØJGENER 

BRUM

BRUM

BRR

BRR
PFF

HVÆS

BANG
DYT

Opmarch til anlægget og andre støjende aktivite-
ter i tilknytning til vaskeanlægget, herunder måt-
tebankning og støvsugning, skal overholde kravene 
i stk. 1. 

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke for et midlertidigt op-
holdssted til flytninge, hvis kommunalbestyrelsen 
har meddelt dispensation efter § 5 u, stk. 1, eller 
tilladelse efter § 5 u, stk. 1-3, i lov om planlægning, 
der muliggør etablering af opholdsstedet på et 
støjbelastet areal. 

Stk. 5. Inden for en afstand af 20 meter fra forure-
ningsfølsomt område, jf. § 8, kan der i tidsrummet 
kl. 7.00- 22.00 foregå til- og frakørsel med henblik 
på transport af køretøjer direkte til autoværkste-
det. 

7.00 - 22.00 7.00 - 22.00

22.00 - 7.00 22.00 - 7.00

0 - 20 M 20 - 100 M

0 - 20 M 20 - 100 M
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§ 10. 
Autolakering skal foregå indendørs i rum eller 
sprøjtekabiner, hvorfra der er etableret udsugnings-
anlæg. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til 
udsugning af støv fra slibe- og svejseaktiviteter. 

Stk. 2. Højden af afkast fra autolakeringen bereg-
nes efter den operationelle meteorologiske luft-
kvalitetsmodel (OML). Hvis autoværkstedet kun 
har et afkast, kan beregningen dog udføres efter 
retningslinjerne i bilag 1, dog må afkastet i intet til-
fælde føres mindre end to meter over tagryg. Af-
kast skal være opadrettet og lufthastigheden i afka-
stet må ikke være mindre end 8 m/sek. ved mindste 
praktiske belastning af udsugningsanlægget. 

Stk. 3. Ved lakering skal farvepartikler i afkastluften 
frafiltreres. Sprøjtekabiner og filtre skal tilbagehol-
de mindst 85 pct. af farvepartiklerne i afkastluften. 
Tørfiltre skal være forsynet med differenstryk åler 
til måling af  rykfaldet over filtermaterialet. 

Stk. 4. Ved undervognsbehandling skal olietåge fra-
filtreres.Restkoncentrationen af olie efter filtrering 
må ikke overstige 1 mg/m3 (0˚ C, 1013 hPa, tør gas) 
målt som 1 times middelværdi. 

Stk. 5. Filtre skal vedligeholdes og fornys, således at 
de i stk. 3 og 4 nævnte krav altid er overholdt, og i 
øvrigt som anvist af leverandøren. 

KAPITEL 3 – FORTSAT

BEGRÆNSNING AF LUFTFORURENING 
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Stk. 3. Udstødningsgas, rensemiddeldampe og svej-
serøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast 
fra udstødningsgas, rensemiddeldampe og svejse-
røg skal føres mindst en meter over det sted på 
tag fladen, hvor afkastet er placeret. 

Stk. 4. Ved udskiftning og mindre tilpasning af præ-
fabrikerede keramiske eller asbestholdige bremse- 
og koblingsbelægninger, hvor der ikke anvendes 
bremsevasker, og ved bearbejdning af keramiske 

eller asbestholdige bremse- og koblings belægninger 
skal der etableres udsugningsanlæg med absolutfil-
ter, der kan overholde en udskilnings grad på mindst 
99,9 %. Afkastet skal føres mindst 1 meter over det 
sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. 

10

KAPITEL 3 – FORTSAT

BEGRÆNSNING AF LUFTFORURENING 

§ 11. 
Maskinel slibning og andre støvfrembringende ak-
tiviteter skal foregå indendørs og med etableret 
udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes 
til udsugning af organiske opløsnings- eller fortyn-
dingsmidler. 

Stk. 2. Koncentrationen af støv i den afkastede luft 
(emissionskoncentrationen) må ikke overstige 20 
mg/ m3 (0°C, 1013 hPa, tør gas) målt som 1 times 

middelværdi. Afkast skal være opadrettet og føres 
mindst to meter over det højeste punkt på taget 
af den bygning, som afkastet er etableret på, og 
mindst i samme højde som den eksisterende el-
ler planlagte bygning, hvori mennesker opholder sig 
mere end 6 timer dagligt, inden for en afstand af 50 
meter fra afkastet. Lufthastigheden i afkastet må 
ikke være mindre end 8 m/sek. ved mindste prakti-
ske belastning af udsugningsanlægget.

MIN. 2 M

MIN. 1 M
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§ 12. 
Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, an-
dre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der 
er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor 
der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne 
stoffer eller blandinger, skal udformes således, at 
spild kan holdes inden for et afgrænset område og 
uden mulighed for afløb til jord, grundvand og over-
fladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere 
særskilt olieudskiller. Kravene finder ikke anvendel-
se for salgspladser på benzin- og dieselsalgsanlæg, 
som er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om 
forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra 
benzin- og dieselsalgsanlæg.

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer el-

ler blandinger skal finde sted i egnede beholdere, 
som skal placeres på en oplagsplads med tæt be-
lægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Op-
lagspladsen skal være indrettet således, at spild kan 
holdes inden for et afgrænset område og uden mu-
lighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand 
og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af 
den største opbevaringsenhed i området. Kravene 
finder ikke anvendelse for opbevaring af oliepro-
dukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i 
bekendtgørelse om indretning, etablering og drift 
af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at dele 
af kravene i stk. 2 fraviges, hvis opbevaringen kan 
finde sted på betryggende vis.

12

 

KAPITEL 3 – FORTSAT

FOREBYGGELSE AF JORD- OG  
VANDFORURENING

KAPITEL 3 – FORTSAT

AFFALD

Stk. 4. Spildevand, der fortrænges eller afledes fra 
sprøjtekabiner, vaskehaller og lignende anlæg, skal 
passere en egnet olieudskiller.

Stk. 5. Spildevandet skal i øvrigt afledes i overens-
stemmelse med de vilkår, og under overholdelse 
af de udledningskrav, der meddeles efter de til en-
hver tid gældende regler om tilladelse til afledning 
af spildevand. 

Affald
§ 13. 
Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyt-
tet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på 
en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. 
Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild 

kan holdes inden for et afgrænset område og uden 
mulighed for afløb til jord, grundvand, overflade-
vand og kloak. Området skal kunne rumme ind-
holdet af den største opbevaringsenhed i området. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade andre 
pbevarings former end de i stk. 1 nævnte, hvis op-
bevaringen finder sted på lige så betryggende vis 
som nævnt i stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan dog 
ikke tillade opbevaring af farligt affald i nedgravede 
beholdere. 
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KAPITEL 3 – FORTSAT

EGENKONTROL

§ 14.
Virksomheden skal på forlangende forevise doku-
mentation for kommunalbestyrelsen om følgende: 

1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlings-
produkter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. 

2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt af-
fald, samt hvor dette affald er afleveret. 

3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af 
renseanordninger på luftafkast. 

Stk. 2. Dokumentationen jf. stk. 1, skal opbevares i 
5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den 
pågældende handling er udført. 

KAPITEL 4 
ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 

§ 15. 
Når kommunalbestyrelsen har modtaget en fuld-
stændig anmeldelse efter § 5, kvitterer den hurtigst 
muligt herfor. Kvitteringen skal indeholde oplysning 
om, 

1) at aktiviteten kan påbegyndes ved udløbet af 
den i § 16, stk. 1, nævnte frist inden for rammerne 
af de i anmeldelsen afgivne oplysninger, hvis ikke 
kommunalbestyrelsen forinden har gjort indsigelse 
mod aktiviteten, 

2) at kommunalbestyrelsen kan forlænge fristen for 
at fremsætte indsigelse en gang, hvis sagens kom-
pleksitet berettiger det, jf. § 16, stk. 3. 

3) at kommunalbestyrelsens stiltiende samtykke 
eller påbud om afhjælpende foranstaltninger ikke 
forhindrer kommunalbestyrelsen i senere at med-
dele påbud om forureningsbegrænsende foran-
staltninger eller nedlægge forbud mod aktiviteten 
i tilfælde af, at den giver anledning til væsentlig for-
urening, jf. § 19, 

4) at kommunalbestyrelsens afgørelse efter § 19 
kan påklages til Miljø -og Fødevareklagenævnet i 
det omfang, der er angivet i § 22, 

5) klagefristen for afgørelser, der kan påklages til 
Miljø - og Fødevareklagenævnet, jf. lovens § 93, og 

6) søgsmålsfristen for andre afgørelser, jf. lovens § 
101. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser herefter på 
grundlag af anmeldelsen, om virksomheden kan 
opfylde kravene i §§ 7-13. 

§ 16. 
Hvis kommunalbestyrelsen ikke senest fire uger fra 
modtagelsen af en fuldstændig anmeldelse efter § 5 
har meddelt anmelderen, at virksomheden ikke kan 
overholde et eller flere af kravene i §§ 7-13, kan 
etableringen, udvidelsen eller ændringen gennem-
føres i overensstemmelse med reglerne i denne 
bekendtgørelse, og aktiviteterne på autoværkste-
det gennemføres som beskrevet i anmeldelsen 
efter § 5 samt under overholdelse af kravene til 
egenkontrol i § 14. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i meddelelsen ef-
ter stk. 1 oplyse 

1) hvilke af kravene i §§ 7-13 virksomheden ikke kan 
opfylde, og 

2) om kommunalbestyrelsen agter at påbyde af-
hjælpende foranstaltninger efter § 19, og om den 
anmeldte etablering, udvidelse eller ændring skal 
afvente meddelelse af påbuddet. 

Stk. 3. Hvis sagens kompleksitet berettiger dette, 
kan kommunalbestyrelsen inden udløbet af fristen i 
stk. 1, meddele anmelder, at den agter at meddele 
påbud inden et nærmere angivet tidspunkt efter 
den nævnte frist. Meddelelsen om udsættelse skal 
være begrundet. 

Stk. 4. Bygge- og anlægsarbejder må ikke påbe-
gyndes, før virksomheden har indhentet nødven-
dige tilladelser efter anden lovgivning. Bygge- og 
anlægsarbejder må kun påbegyndes inden udløbet 
af fireugers-fristen, hvis kommunalbestyrelsen har 
meddelt, at den ikke vil gøre indsigelse mod an-
meldelsen. 
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§ 17. 
Tidligere meddelte godkendelser efter miljøbeskyt-
telseslovens kapitel 5 til virksomheder omfattet af 
bekendtgørelsen bevarer deres gyldighed efter 
reglerne i miljøbeskyttelsesloven. Meddelte god-
kendelser bortfalder, hvis virksomheden foretager 
udvidelser eller ændringer, der med fører forøget 
forurening. Tidligere meddelte påbud vedrørende 
autoværksteder omfattet af denne bekendtgørelse 
bevarer deres gyldighed. 

Oplysningspligt
§ 18. 
Indehaveren af et autoværksted skal oplyse tjene-
stemodtagere om navn og adresse på virksom-
hedens tilsynsmyndighed efter denne bekendtgø-
relse eller henvise til Erhverv- og Vækstministeriets 
elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke), jf. § 16 i 
lov om tjenesteydelser i det indre marked.

KAPITEL 4 – FORTSAT

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 
KAPITEL 5 
PÅBUD 

§ 19. 
Hvis en aktivitet på et autoværksted giver an-
ledning til væsentlig forurening, herunder affalds-
frembringelse, selv om anmeldte forurenings-
forebyggende foranstaltninger eller den anmeldte  

driftstid mv., jf. § 5, stk. 2, og kravene i §§ 7-13 er 
overholdt, kan kommunalbestyrelsen give den for 
forureningen ansvarlige påbud om at nedbringe 
forureningen. 



18 19

A
U
TO

VÆ
R
K
STED

SB
EK

EN
D
TG

Ø
R
ELSEN

18

KAPITEL 6
SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR 
AUTOVÆRKSTEDER ETABLERET 
FØR DEN 1. JANUAR 1986

§ 20. 
Kravene i § § 7-13 gælder ikke for bestående auto-
værksteder, der er etableret før 1. januar 1986, når 
autoværkstedet ikke er udvidet eller ændret på en 
måde, som indebærer forøget forurening. Kommu-
nalbestyrelsen kan dog give påbud til autoværkste-
det om at gennemføre afhjælpende foranstaltninger 
inden en nærmere bestemt frist, hvis autoværkste-
det giver anledning til væsentlig forurening. 

Stk. 2. Ved meddelelsen af påbud efter stk. 1 kan 
kommunalbestyrelsen kun undtagelsesvis fast-
sætte bestemmelser, der er mere vidtgående end  
kravene i § § 7-13. 

§ 21. 
Kravene til etablering og drift i § § 6-14 gælder i de-
res helhed, hvis et autoværksted, der er omfattet af 
§ 20, ønskes udvidet eller ændret på en måde, der 
indebærer forøget forurening. Kommunalbestyrel-
sen kan dog meddele dispensation fra afstands-
kravene i § 7, hvis den forøgede forurening skyldes 
ønsket om at etablere autolakering. 

KAPITEL 7 
KLAGE  

§ 22. 
Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne 
bendtgørelse kan ikke påklages til anden admini-
strativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser om påbud 
efter § 19 og § 20, stk. 2, og dispensation efter § 
21 samt kommunalbestyrelsens afgørelser vedrø-

rende kommunalt ejede eller kommunalt drevne 
autoværksteder, herunder værksteder, hvor kom-
munalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på til-
rettelæggelsen af driften, kan påklages efter reg-
lerne i miljøbeskyttelsesloven.
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KAPITEL 8 
STRAFFEBESTEMMELSER

KAPITEL 9 
IKRAFTTRÆDEN 

§ 23. 
Medmindre højere straf er forskyldt efter den øv-
rige lovgivning, straffes med bøde den, der 

1) overtræder § 5, § 7, § 9, § 10, § 11, § 12 eller § 
13, stk. 1, 

2) etablerer eller driver anlæg eller aktiviteter uden 
dispensation efter § 21, 

3) overtræder vilkår i dispensation efter § 21, 

4) undlader at indgive anmeldelse efter § 5 eller at 
afgive oplysninger efter § 14, 

5) overtræder vilkår i de godkendelser og påbud, 
der er nævnt i § 17, 

6) iværksætter etablering, udvidelse eller ændring 
uden at afvente indsigelsesfristen efter § 16, stk. 1, 

7) iværksætter etablering, udvidelse eller ændring 
i strid med kommunalbestyrelsens meddelelse om, 
at den agter at meddele påbud, jf. § 16, stk. 2, nr. 2, 

8) iværksætter etablering, udvidelse eller ændring 
uden at afvente udløbet af den i § 16, stk. 3, nævnte 
frist, eller 

9) undlader at efterkomme påbud eller forbud 
meddelt efter § § 19 og 20. 

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis 
overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov 
uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, 
eller 

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for 
den pågældende selv eller andre, herunder ved be-
sparelser. 

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske 
personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 
5. kapitel. 

§ 24. 
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 
2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og 
drift af autoværksteder m.v. ophæves. 
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Den totale afkasthøjde H beregnes som summen 
af den teoretiske afkasthøjde Hs og et højdetillæg 
h (H =Hs + h).

Den teoretiske afkasthøjde (Hs) ved overflade-
behandling med farve eller lak er angivet i tabel 1 
ud fra den maksimale emission pr. time af organiske 
opløsnings- og fortyndingsmidler:

Tabel 1. (Autolakering)

Den teoretiske afkasthøjde (Hs) ved undervogns-
behandling er angivet i tabel 2 ud fra den maksimale 
emission pr. time af mineralsk terpentin:

Tabel 2. (Undervognsbehandling)

BILAG 1 
BEREGNING AF HØJDEN AF AFKAST FRA HEN-
HOLDSVIS AUTOLAKERING OG UNDERVOGNSBE-
HANDLING, JF. § 10 

Maksimal emission i kg/
time

Teoretisk afkasthøjde 
(Hs) i meter

1 8

2 10

3 12

4 14

5 15

6 16

Maksimal emission i kg/
time

Teoretisk afkasthøjde 
(Hs) i meter

1 5,5

2 7

3 8

4 9,5

5 10

6 11

Højdetillægget (h) fastsættes i begge tilfælde som 
koteforskellen mellem terrænet på afkaststedet og 
den højeste eksisterende eller planlagte bygning, 
hvor mennesker opholder sig mere end 6 timer 
dagligt, inden for en afstand af 15 x Hs meter fra 
afkastet (se figur 1).

15 x H

H

h

Hs


