Bilag 2
Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. § 1, stk. 4 i
godkendelsesbekendgørelsen
A. Forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal
A 201. Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder
varmforzinkningsvirksomheder, når mængden af materiale, som skal pålægges smeltet metal, er
mindre end eller lig med 2 tons pr. time.
A 202. Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og/eller plastmaterialer ved hjælp af en
elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade,
procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) er mindre end eller lig med 30 m3. Dog
undtaget virksomheder af håndværksmæssig karakter.
A 203. Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og
pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra
anlægget overstiger 10.000 normal m3 pr. time.
Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder
undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr.
time, bortset fra anlæg, der er omfattet af J 104.
A 204. Stålskibsværfter og flydedokke. (* jf. bilag 4, punkt 29)
A 205. Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet
produktionsareal på 1.000 m2 eller derover.
A 206. Akkumulatorfabrikker og kabelfabrikker.
A 207. Elektrotekniske virksomheder til printfremstilling eller fremstilling af transformatorer.
B. Forarbejdning af visse råstoffer
B 201. Kalkværker og kridtværker med en produktionskapacitet på mindre end eller lig med 50 t/dag.
B 202. Cementstøberier, betonstøberier (herunder betonelementfabrikker og betonvarefabrikker) samt
betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år.
B 203. Kalcinering af flint.
B 204. Virksomheder, der fremstiller bygningselementer af overvejende mineralske råmaterialer.
C. Oplagring af og fremstilling på basis af mineralolie, mineralolieprodukter og naturgas
C 201. Oplag af mineralolieprodukter på mellem 2.500 og 25.000 t.
C 202. Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr.
time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer. (* jf. bilag 4, punkt 29)
C 203. Tagpapfabrikker, der fremstiller tagpap på basis af tjære eller bitumen.
C 204. Lagre af flydende gas (carbonhydrider) på mellem 50 og 200 t.
D. Fremstilling, aftapning og oplag af kemiske stoffer og produkter.
D 201. Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller organiske eller
uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer.
Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder
enzymer.
D 202. Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske, fremstiller lægemidler.
D 203. Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller farvestoffer,
tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien, med en samlet
produktionskapacitet på mindst 3.000 tons pr. år.
D 204. Virksomheder, der alene aftapper og pakker basisplantebeskyttelsesmidler eller biocider.
D 205. Sæbefabrikker, vaskemiddelfabrikker og rengøringsmiddelfabrikker med en produktionskapacitet på
mindst 5.000 tons pr. år.

D 206.
D 207.
D 208.

D 209.

Virksomheder, der fremstiller farver, lak eller lim, med en produktionskapacitet på mindst 3000 t/år.
Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af fluorplast, pressestøbning eller fiberarmering
af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mere end 100 kg pr. dag.
Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder
kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag.
Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på
mere end 5 tons pr. dag.
Virksomheder, der foretager overfladebehandling af plast, når kapaciteten til forbrug af organiske
opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra virksomheder der er omfattet af J 104.

E. Oparbejdning af vegetabilske råvarer mv
E 201. Papirfabrikker og papfabrikker med en produktionskapacitet på mindre end 20 tons/dag.
E 202. Virksomheder, der foretager trykimprægnering af træ.
E 203. Rotations-, offset-, serigrafiske trykkerier, bogtrykkerier samt trykkerier på papirvarefabrikker,
kartonnagefabrikker og plastfabrikker, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er
på mindst 6 kg pr. time. Bortset fra anlæg, der er omfattet af J 104.
E 204. Savværker med kapacitet for produktion af råtræ på mindst 50.000 m3 fast masse pr. år af nåletræ
eller på mindst 10.000 m3 fast masse af løvtræ pr. år eller med en samlet kapacitet for produktion
på mindst 50.000 m3 fast masse af nåle- og løvtræ pr. år. Virksomheder der fremstiller finerplader
eller fiberplader. (* jf. bilag 4, punkt 9)
E 205. Gummivarefabrikker med en produktionskapacitet på mindst 1.000 tons pr. år.
E 206. Virksomheder, der foretager forbehandling (vask, blegning eller mercerisering) eller farvning af fibre
eller tekstilstoffer med en behandlingskapacitet på mindre end eller lig med 10 tons pr. dag.
Virksomheder, der foretager anden form for tekstil vådbehandling, dog undtaget vaskerier.
E 207. Foderstofvirksomheder med en kapacitet på mindst 6 tons pr. time. Grønttørring og
grøntpilleproduktion. Trætørring og træpilleproduktion. (* jf. bilag 4, punkt 29)
E 208. Oliemøller og andre anlæg for raffinering eller behandling af vegetabilske olier med en kapacitet til
produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit på
kvartalsbasis. Dog undtaget margarinefabrikker.
E 209. Sprit- og gærfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig
med 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis.
E 210. Sukkerfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med
300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis.
E 211. Bryggerier, mineralvandsfabrikker og maltfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige
produkter på mellem 50 og 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis.
E 212. Brødfabrikker og engrosbagerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mellem 20
og 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis.
E 213. Kartoffelmelsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig
med 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis.
E 214. Møllerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons
pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis.
E 215. Virksomheder, der foretager vacuum- og/eller dypimprægnering af træ eller overfladebehandling af
træ, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time. Bortset fra
virksomheder der er omfattet af J 104.
F. Oparbejdning af animalske råvarer
F 201. Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtet fjerkræ på mellem 17 og 50 tons pr. dag.
F 202. Fiskemelsfabrikker og kødfoderfabrikker (destruktionsanstalter), herunder benmelsfabrikker,
blodmelsfabrikker, blodplasmafabrikker og fjermelsfabrikker, med en behandlingskapacitet på
mindre end eller lig med 10 tons/dag.
F 203. Garverier med en behandlingskapacitet for færdige produkter på mindre end eller lig med 12 tons
pr. dag.
F 204. Virksomheder for fremstilling af ost og tørmælk, når den modtagne mængde af mælkebaserede
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råvare er mellem 100 og 200 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis.
Virksomheder i øvrigt for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og
dybfrosne produkter, med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mellem 10 og 75 tons
pr. dag.
Virksomheder, der foretager tørring eller formaling af østers- eller muslingeskaller.
Anlæg til fremstilling af foder til pelsdyravl.
Anlæg til fremstilling af fiskefoder.

G. Kraft- og varmeproduktion
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en
samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW.
G 202. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg, der er
baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5
MW.
H. Motorsportsbaner
H 201. Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dog undtaget lukkede
øvelsespladser på køretekniske anlæg, der udelukkende benyttes til den indledende praktiske
køreundervisning. (* jf. bilag 4, punkt 29)
I. Dambrug og havbrug
I 201. Saltvandsdambrug - bortset fra fiskeproduktionsanlæg med fuld recirkulation og uden direkte
udledning til vandløb, søer eller havet.
I 202. Ferskvandsdambrug og andre fiskeproduktionsanlæg - bortset fra fiskeproduktionsanlæg med fuld
recirkulation og uden direkte udledning til vandløb, søer eller havet.
I 203. Havbrug, dvs. opdrætsanlæg bestående af netbure, trådkasser eller lignende placeret i marine
vandområder, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder.
J. Andre listevirksomheder
J 201. Virksomheder, der er omfattet af § 4 (kolonne 2-virksomheder) i bekendtgørelse om kontrol med
risikoen for større uheld med farlige stoffer, og som ikke i forvejen er omfattet af et punkt på denne
liste.
J 202. Krematorieanlæg.
J 203. Udendørs skydebaner.(* jf. bilag 4, punkt 29)
J 204. Forlystelsesparker.(* jf. bilag 4, punkt 29)
K. Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald
K 201. Anlæg der nyttiggør farligt affald 2) efter en af metoderne R1, R5, R6, R8 eller R9, som nævnt i bilag
6B til affaldsbekendtgørelsen 3), med en kapacitet på mindre end eller lig med 10 tons/dag.
K 202. Anlæg der nyttiggør farligt affald2) efter en af metoderne R2, R3, R4, R7, R10 eller R11, som nævnt
i bilag 6 B til affaldsbekendtgørelsen3).
K 203. Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald2), jf. punkterne R12 og
R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen3) forud for nyttiggørelse eller
bortskaffelse, 5) bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 og K 212 nævnte anlæg.
K 204. Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling som defineret i pkt. D8 og D9 i bilag 6A til
affaldsbekendtgørelsen3) af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mindre end
eller lig med 50 tons affald pr. dag.
K 205. Anlæg der bortskaffer ikke-farligt affald efter en af metoderne D2, D3, D6, D12 eller D13 i bilag 6A til
affaldsbekendtgørelsen3).
K 206. Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af metoderne R1 - R11, som nævnt i bilag 6B til
affaldsbekendtgørelsen3), bortset fra de under K 209 – K 215 nævnte anlæg.
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Deponeringsanlæg for ikke-farligt affald, som modtager mindre end eller lig med 10 tons affald pr.
dag, og som har en samlet kapacitet på mindre end eller lig med 25.000 tons, med undtagelse af
anlæg for deponering af inert affald 4).
Deponeringsanlæg for ikke-farligt inert affald4).
Autoophugning (autogenbrug).
Skibsophugning. (* jf. bilag 4, punkt 29)
Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf.
punkterne R12 og R13 i Bilag 6 B, og D14 og D15 i bilag 6 A til affaldsbekendtgørelsen3) med en
kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med
et samlet volumen på mindst 30 m3.
Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af
elektrisk og elektronisk udstyr, 6) jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til
affaldsbekendtgørelsen3), forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse5) med en kapacitet for tilførsel af
affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på
mindst 30 m3, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg.
Anlæg for oplagring, behandling eller oparbejdning af husdyrgødning, herunder
husdyrgødningskomposteringsanlæg og biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af animalsk eller
vegetabilsk affald, herunder husdyrgødning og slagteriaffald, på 30 tons pr. dag eller derover.
Komposteringsanlæg i øvrigt med en kapacitet for tilførsel af affald på 100 tons pr. år eller derover
bortset fra husdyrgødning.
Øvrige anlæg, der forbrænder ikke-farligt affald med en kapacitet på mindre end 3 tons pr. time.

Nyttiggørelse defineret i punkterne R1 – R11 i bilag 6B og bortskaffelse som defineret i punkterne D1 – D13 i bilag 6A i
bekendtgørelse om affald.
6)
jf. § 3, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

