
5.1 Godkendelsespligt 

Bilag 1- og bilag 2-virksomheder 

Bilag 1 og 2 er lister over de virksomheder, der er omfattet af godkendelsespligt. Bilag 1 indeholder 

virksomheder, der reguleres efter et regelsæt i overensstemmelse med IED. Virksomheder, der er på 

bilag 2, reguleres efter et forenklet regelsæt. 

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af listevirksomheder. Miljøstyrelsen er dog 

godkendelses- og tilsynsmyndighed for knap 400 af de virksomheder, som anses for særligt 

miljøbelastende. Det er de virksomheder, som er s-mærkede på bilag 1 og 2 i 

godkendelsesbekendtgørelsen. Hertil kommer enkelte virksomheder, hvor miljøministeren efter 

ansøgning fra virksomheden har overdraget kompetencen til Miljøstyrelsen efter reglerne i § 82 

i Miljøbeskyttelsesloven. 

Bilag 1-virksomheder 

Bilag 1-virksomheder er omfattet af bindende BAT-konklusioner og obligatorisk revurdering, og for de 

virksomheder, der bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer, skal der udarbejdes 

en basistilstandsrapport. 

Bilag1-virksomheder er også omfattet af forudgående offentlighed både ved godkendelser og ved 

revurderinger 

Bilag med standardvilkår for 8 brancher findes i en særskilt bekendtgørelse om standardvilkår i 

godkendelse af listevirksomhed. 

Bilag 2-virksomheder 

Bilag 2-virksomheder er ikke omfattet af IE-direktivet. Bilag 2-aktiviteter er derfor ikke undergivet de 

samme oplysningskrav i forbindelse med ansøgning som bilag 1-aktiviteter, og der er ikke krav om 

forudgående offentlighed i godkendelses- og revurderingsprocessen. Der stilles heller ikke krav om 

stillingtagen til eller udarbejdelse af en basistilstandsrapport. 

For bilag 2-virksomheder kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelsen otte år, efter den blev 

meddelt. Revurdering af godkendelser for bilag 2-virksomheder er ikke obligatorisk. 

Standardvilkår for 22 brancher findes i en særskilt bekendtgørelse om standardvilkår. 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132218
http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/saerlige-problemstillinger/basistilstandsrapport/


Standardvilkår 

Bekendtgørelse om standardvilkår for listevirksomheder 

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om oplysningskrav i ansøgningssituationen og om 

standardvilkår for i alt 30 brancher fra både bilag 1 og bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen. 

En virksomhed er omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, hvis 

virksomhedens aktiviteter er omfattet af et eller flere listepunkter, der er nævnt i bekendtgørelse om 

standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, dvs. at virksomheden har de aktiviteter eller anvender 

de processer/metoder, der er beskrevet under "anvendelsesområde" i det eller de relevante afsnit i 

bekendtgørelsen om standardvilkår. 

Oplysningskravene i bekendtgørelsen erstatter helt eller delvist oplysningskravene i 

godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og 4. Den nærmere beskrivelse af, hvornår bilag 3 og 4, hhv. 

oplysningskravene i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, skal anvendes 

ved fremsendelse af en ansøgning, fremgår af § 6 i godkendelsesbekendtgørelsen. 

Standardvilkårene er udtryk for BAT og skal anvendes ved udarbejdelse af nye godkendelser eller ved 

revurdering af allerede meddelte godkendelser. 

Det er muligt at fravige standardvilkårene, såfremt den ansøgte virksomhed er atypisk i forhold til 

bilagets beskrivelse, f.eks. fordi virksomheden anvender en anden produktionsteknologi end beskrevet 

eller giver anledning til andre typer forurening. I disse tilfælde kan standardvilkårene helt eller delvist 

fraviges eller erstattes af individuelt fastsatte vilkår. Standardvilkårene skal fraviges, hvor der er behov 

herfor af hensyn til omgivelsernes særlige sårbarhed eller vigtighed i forhold til miljø- eller 

naturinteresser. 

Hvis virksomheden har aktiviteter, der ikke er beskrevet under anvendelsesområdet i bekendtgørelse om 

standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, skal godkendelsen suppleres med de nødvendige krav. 

 

Definition af virksomhed, anlæg mv. 

I godkendelsesbekendtgørelsen er der definitioner af 'virksomhed' og 'anlæg'. I bekendtgørelsen opereres 

der med fire niveauer, som kan udløse godkendelsespligt: 

1. Virksomhed 

2. Anlæg 

3. Aktiviteter 



4. Indretninger 

De fire niveauer er vist i figuren til højre. 

Virksomheden dækker den samlede fysiske/geografiske udstrækning af alle anlæg, aktiviteter og 

indretninger. Anlæg er afgrænsede dele af virksomheden som f.eks. et fyringsanlæg eller en bygning, 

hvor der foregår lakering. Der kan være flere aktiviteter i eller på et anlæg. Desuden kan der være 

indretninger, som enten er knyttet til ét bestemt anlæg eller kan være fælles for flere dele af 

virksomhedens aktiviteter. Det kan f.eks. være kemikalieoplag, affaldsplads eller kloaksystem. 

Forskellige anlæg og indretninger, som er placeret med stor afstand, kan derfor godt høre til samme 

virksomhed, hvis de teknisk og forureningsmæssigt er forbundne. 

Hvis virksomhedens hovedaktivitet er godkendelsespligtig, er alle anlæg, aktiviteter og indretninger på 

virksomheden omfattet af godkendelsen, og dermed er hele virksomheden lig med listevirksomheden. 

Hvis det kun er biaktiviteter på virksomheden, der er godkendelsespligtige, omfatter 

godkendelsespligten kun biaktiviteterne. Dog omfattes også de aktiviteter, som er teknisk og 

forureningsmæssigt forbundet med de godkendelsespligtige biaktiviteter. Læs eventuelt mere i afsnit 

om hoved- og biaktiviteter. 

Retsgrundlag 

Af miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 fremgår 

§ 33. Virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste 

(listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. 

Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med 

hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller 

ændringen er godkendt. 

Af miljøbeskyttelseslovens § 35 fremgår 

§ 35. Miljøministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, 

som er omfattet af godkendelsespligten i § 33. 

Stk. 2. Ministeren fastsætter nærmere regler om godkendelse af listevirksomhed, herunder hvilke 

oplysninger en ansøgning om godkendelse skal indeholde, samt i hvilke tilfælde og på hvilke vilkår en 

godkendelse efter § 33 kan meddeles. Ministeren kan herunder bestemme, at der skal gælde særlige 

krav for bestemte listevirksomheder, herunder krav om foranstaltninger mod forsætlige skadevoldende 

handlinger, og om, at sager om godkendelse af bestemte listevirksomheder skal behandles og afgøres 

samtidig med afgørelser efter anden relevant lovgivning. 

http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/godkendelsespligt/hoved-og-biaktiviteter/


Af miljøbeskyttelseslovens § 82, stk. 2 fremgår 

§ 82. Miljøministeren kan beslutte at overtage kommunalbestyrelsens beføjelser efter loven i sager, der 

berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning. 

Stk. 2. Ministeren kan endvidere i væsentlige sager efter ansøgning fra en virksomhed eller 

kommunalbestyrelse overtage en kommunalbestyrelses godkendelses- og tilsynskompetence vedrørende 

listevirksomhed. 

Stk. 3. Ministeren kan i tilfælde, hvor en kommune opfylder betingelserne i § 40 a, overtage en 

kommunalbestyrelses godkendelses- og tilsynskompetence vedrørende den pågældende kommunes egne 

listevirksomheder. 

Af godkendelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 1, 6) fremgår 

 

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 

6) Anlæg: En stationær teknisk enhed inden for hvilken der gennemføres én eller flere af de aktiviteter, 

som er nævnt i bilag 1 og 2, eller i bilag 1 til bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige 

organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg, og 

enhver anden hermed direkte forbundet aktivitet, der udføres på samme anlægsområde, er teknisk 

knyttet til de i de nævnte bilag opførte aktiviteter, og som kan påvirke emissionerne og forureningen. 

Af godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 3-5 fremgår 

§ 3, stk. 3. Godkendelsespligten omfatter de virksomheder, anlæg, indretninger eller aktiviteter, der er 

optaget på listerne i bilag 1 og 2, samt alle aktiviteter, der teknisk og forureningsmæssigt er forbundet 

hermed. Hvis der på en listevirksomhed herudover udføres en eller flere biaktiviteter, som ikke er 

optaget på listerne i bilag 1 og 2, omfatter godkendelsespligten alle forurenende aktiviteter på 

virksomheden. 

Stk. 4. Hvis en listevirksomhed udføres som en biaktivitet på en virksomhed, der hverken er optaget på 

listerne i bilag 1 eller 2, omfatter godkendelsespligten kun biaktiviteten og de aktiviteter, som er teknisk 

og forureningsmæssigt forbundet hermed. 

Stk. 5. Hvis der i bilag 1 eller 2 er fastsat en nedre grænse for godkendelsespligt, må en virksomhed ikke 

gennemføre en ændring eller udvidelse, der vil medføre en overskridelse af grænsen, før den samlede 

virksomhed er godkendt. 
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Informationsboks: 

 

 

 

 

 

For bilag 1-virksomheder gælder: 

 omfattet af bindende BAT-konklusioner 

 obligatoriske revurderinger 

 basistilstandsrapport, hvis der bruges, fremstilles eller frigives relevante farlige stoffer 

 forudgående offentlighed 

For bilag 2-virksomheder gælder: 

 22 brancher er omfattet af standardvilkår 

 vilkår for virksomheder, anlæg og aktiviteter, der ikke er omfattet af standardvilkår fastsættes 

individuelt 

 ikke obligatorisk revurdering 

 

Vil du vide mere 

Afgrænsningen af en virksomhed vil altid afhænge af en konkret vurdering. Som udgangspunkt vil 

flere aktiviteter på samme lokalitet med samme ejer udgøre én virksomhed. Derfor vil der oftest 

være sammenhæng mellem listevirksomheden og den selskabsretlige inddeling i CVR- og P-numre. 

Det kan dog forekomme, at et anlæg er forbundet med aktiviteter, der er registreret under et andet 

CVR-nummer. I den situation må godkendelsespligtens omfang vurderes konkret, afhængig af om 

aktiviteterne er teknisk og forureningsmæssigt forbundet. Omvendt kan der også forekomme 

situationer, hvor kun en del af virksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsespligten, jf. 

godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 4. 

 

 

 


