Bilag 1
Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. § 1, stk. 3 i
godkendelsesbekendgørelsen
A Fremstilling og forarbejdning af jern, stål og metal samt overfladebehandling af metaller og plast
A 101. Jernværker (råjern), stålværker og stålvalseværker. (i) (s)
A 102. Jern- og stålstøberier med en produktionskapacitet på mere end 20 tons pr. dag. (i) (s)
A 103. Jern- og stålstøberier med en produktionskapacitet på mindre end eller lig med 20 tons pr. dag. (s)
A 104. Virksomheder, der smelter, støber, raffinerer, legerer m.v. ikke-jern metaller (herunder skrot og
returgods) med en smeltekapacitet, der overstiger 4 tons pr. dag for bly og cadmium tilsammen,
eller med en smeltekapacitet, der overstiger 20 tons pr. dag for andre ikke-jern metaller end bly og
cadmium tilsammen. (i) (s)
A 105. Virksomheder, der smelter, støber, raffinerer, legerer m.v. ikke-jern metaller (herunder skrot og
returgods) med en smeltekapacitet, der er mindre end eller lig med 4 tons pr. dag for bly og
cadmium tilsammen, eller med en smeltekapacitet, der er mindre end eller lig med 20 tons pr. dag
for andre ikke-jern metaller end bly og cadmium tilsammen, dog med undtagelse af virksomheder af
håndværksmæssig karakter, herunder guld- og sølvsmedjer.
A 106. Virksomheder, der producerer andre metaller end jern fra malm, koncentrater og sekundære
råmaterialer ved hjælp af metallurgiske, kemiske eller elektrolytiske processer. (i) (s)
A 107. Smedjer med hamre, hvis slagenergi overstiger 50 kJ pr. hammer, når den samlede indfyrede effekt
i ovnene samtidig overstiger 20 MW. (i)
A 108. Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder
varmforzinkningsvirksomheder, når mængden af materiale, som skal pålægges smeltet metal,
overstiger 2 tons pr. time. (i) (s)
A 109. Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved hjælp af en
elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade,
procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) overstiger 30 m3. (i)
A 110. Anlæg til ristning eller sintring af malm, herunder svovlholdig malm. (i) (s)
B. Forarbejdning af visse råstoffer
B 101. Cementfabrikker. (i) (s)
B 102. Glasværker og virksomheder, der fremstiller glasfibre, inklusive fremstilling af glasuldsfibre, hvor
smeltekapaciteten er på mere end 20 tons pr. dag. Mineraluldsfabrikker og virksomheder der
smelter mineralske stoffer, inklusive fremstilling af mineralfibre, hvor smeltekapaciteten er på mere
end 20 tons pr. dag. (i) (s)
B 103. Virksomheder, der fremstiller keramiske produkter ved brænding, f.eks. tagsten, mursten, ildfaste
sten, fliser, stentøj, porcelæn, klinker, glaserede rør, samt molerværker, hvis virksomheden har en
produktionskapacitet på mere end 75 tons pr. dag, eller hvis virksomheden har en ovnkapacitet
(ovnstørrelse) på mere end 4 m3 og en sættekapacitet på mere end 300 kg pr. m3. (i)
B 104. Virksomheder, der fremstiller kulstof (fuldbrændt kul) eller elektrografit ved forbrænding eller
grafitisering. (i)
B 105. Anlæg til udvinding af asbest eller fremstilling af produkter af asbest. (i) (s)
B 106. Kalkværker og kridtværker med en produktionskapacitet på mere end 50 t/dag. (i)
C. Indvinding og behandling af mineralolie, mineralolieprodukter og naturgas
C 101. Raffinaderier, der behandler mineralolie, og anlæg for indvinding af mineralolie, herunder på de
kystnære dele af søterritoriet. (i) (s)
C 102. Anlæg for indvinding, lagring, behandling eller oparbejdning af naturgas og gas, herunder på de
kystnære dele af søterritoriet. (i)
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Oplag af mineralolieprodukter på mere end eller lig med 25.000 t.
Tjæredestillationsanlæg. (s)
Lagre af flydende gas (carbonhydrider) på mere end eller lig med 200 t.

D. Kemisk og biologisk fabrikation m.v.
D 101. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske
kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. (i) (s)
D 102. Petrokemisk industri. (i) (s)
D 103. Kunstgødningsfabrikker. (i)
D 104. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler. (i) (s)
D 105. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller farvestoffer, tilsætningsstoffer
eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien. (i) (s)
D 106. Virksomheder, der fremstiller basisplantebeskyttelsesmidler eller biocider. (i) (s)
D 107. Virksomheder, der fremstiller skumplast eller andre polymere materialer. (i)
D 108. Fyrværkerivirksomheder, hvis de er omfattet af § 5 (kolonne 3-virksomheder) i bekendtgørelse om
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
E. Oparbejdning af vegetabilske råvarer
E 101. Cellulosefabrikker og papirmassefabrikker. Papirfabrikker og papfabrikker med en
produktionskapacitet på mere end eller lig med 20 tons/dag. (i) (s)
E 102. Virksomheder, der foretager forbehandling (vask, blegning eller mercerisering) eller farvning af fibre
eller tekstilstoffer med en behandlingskapacitet på mere end 10 tons pr. dag. (i)
E 103. Oliemøller og andre anlæg for raffinering eller behandling af vegetabilske olier med en kapacitet til
produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) (s)
E 104. Sprit- og gærfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr.
dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i)
E 105. Sukkerfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i
gennemsnit på kvartalsbasis. (i) (s)
E 106. Bryggerier og mineralvandsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere
end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i)
E 107. Brødfabrikker og engrosbagerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end
300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i)
E 108. Kartoffelmelsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr.
dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i)
E 109. Møllerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i
gennemsnit på kvartalsbasis. (i)
E 110. Andre virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af
levnedsmidler på basis af vegetabilske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter
på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i)
F. Oparbejdning af animalske råvarer
F 101. Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe, herunder slagtet fjerkræ, på mere end 50
tons pr. dag. (i) (s)
F 102. Virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af
levnedsmidler på basis af animalske råstoffer (bortset fra mælk) med en kapacitet til produktion af
færdige produkter på mere end 75 tons pr. dag. (i)
F 103. Fiskemelsfabrikker og kødfoderfabrikker (destruktionsanstalter), herunder benmelsfabrikker,
blodmelsfabrikker, blodplasmafabrikker og fjermelsfabrikker med en behandlingskapacitet på mere
end 10 tons pr. dag. (i) (s)
F 104. Garverier med en behandlingskapacitet for færdige produkter på mere end 12 tons pr. dag. (i)
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Virksomheder for behandling og forarbejdning af mælk eller flydende mælkefraktioner, når den
modtagne mængde mælkebaseret råvare er på mere end 200 tons pr. dag i gennemsnit på
årsbasis. Eksempelvis mejerier og virksomheder for fremstilling af ost, tørmælk, smør og
smørblandingsprodukter. (i) (s)
Virksomheder i øvrigt for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og
dybfrosne produkter, med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons pr.
dag. (i)

G. Kraft- og varmeproduktion
G 101. Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet
indfyret effekt på mere end 50 MW. (i)
G 102. Koksværker. (i) (s)
G 103. Kulforgasningsanlæg og likvificeringsanlæg. (i) (s)
H. Flyvepladser
H 101. Lufthavne, flyvestationer og flyvepladser.
J. Andre listevirksomheder
J 101. Industriel udvinding eller fremstilling af protein eller pektin. (i) (s)
J 102. Virksomheder, der er omfattet af pligten til at indhente godkendelse af produktion med anvendelse
af genetisk modificerede organismer i medfør af lov om miljø og genteknologi.
J 103. Virksomheder omfattet af § 5 (kolonne 3-virksomheder) i bekendtgørelse om kontrol med risikoen
for større uheld med farlige stoffer, bortset fra virksomheder omfattet af punkterne C 102, C 103, C
105 og D 108. (s)
J 104. Virksomheder, der behandler overflader på stoffer, genstande eller produkter under anvendelse af
organiske opløsningsmidler, navnlig med henblik på afpudsning, bejdsning, påtrykning, coating,
affedtning, imprægnering, kachering, lakering eller rensning, med en forbrugskapacitet med hensyn
til organiske opløsningsmidler på mere end 150 kg pr. time eller mere end 200 tons pr. år. (i)
K. Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald
2)
K 101. Anlæg der nyttiggør farligt affald efter en af metoderne R1, R5, R6, R8 eller R9, som nævnt i
bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, 3) med en kapacitet på mere end 10 tons/dag. (i)
2)
K 102. Anlæg for bortskaffelse af farligt affald efter en af metoderne D1 – D9 eller D11 - D13, som nævnt i
3)
bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen . (i)
K 103. Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling, som defineret i pkt. D8 og D9 i bilag 6 A til
affaldsbekendtgørelsen3), af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mere end
50 tons affald pr. dag. (i)
K 104. Shredderanlæg. (s)
K 105. Deponeringsanlæg for ikke-farligt affald, som enten modtager mere end 10 tons affald pr. dag, eller
som har en samlet kapacitet på mere end 25.000 tons, med undtagelse af anlæg for deponering af
inert affald. 4) (i)
K 106. Anlæg til forbrænding af dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald med en kapacitet på
mere end 3 tons pr. time. (i) (s)
K 107. Anlæg, der forbrænder andet ikke-farligt affald end dagrenovations- eller dagrenovationslignende
affald, med en kapacitet på mere end 3 tons pr. time.
2)

Farligt affald som defineret i bekendtgørelse om affald.
Bekendtgørelse om affald.
Ved inert affald forstås affald, der ikke undergår signifikante fysiske, kemiske eller biologiske forandringer, jf. Rådets direktiv
1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald.

3)
4)

