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5.3.2 Hoved- og biaktiviteter
Virksomhedens indplacering på bilag 1 og bilag 2
Fastlæggelsen af, hvad der er virksomhedens hovedaktivitet, og dermed hvad der er biaktiviteter, handler om
at finde den rette indplacering på listerne i bilag 1 og 2 i godkendelsesbekendtgørelsen.
Du definerer virksomhedens hovedaktivitet ud fra, hvad virksomheden primært beskæftiger sig med. Ved
valg mellem flere listepunkter kan du se på oplysninger om omsætning, producerede mængder, kapacitet,
antal beskæftigede og lignende. Hvis disse kriterier ikke entydigt fører til et sikkert resultat, må du lægge
arten, omfanget og virkningen af virksomhedens forurening til grund. Giver virksomhedens aktiviteter
anledning til forskellige typer forurening, må du foretage en miljømæssig afvejning mellem disse. Øvrige
aktiviteter betegnes som biaktiviteter.
En virksomheds hovedaktivitet er ikke nødvendigvis det samme som en virksomheds hovedlistepunkt, fordi
virksomhedens primære beskæftigelse ikke nødvendigvis er den væsentligste i forhold til den miljømæssige
påvirkning og regulering. Læs mere i opslag om Hovedlistepunkt.
Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, hvad der er hoved- og biaktivitet
Det er godkendelsesmyndigheden, som tager stilling til, hvilket listepunkt en godkendelsespligtig aktivitet
hører under. Meddelelse om indplaceringen sker i forbindelse med meddelelse af selve miljøgodkendelsen.
Opstår spørgsmålet om indplacering i anden sammenhæng, er det godkendelsesmyndigheden, der
meddeler, hvilket listepunkt virksomheden er omfattet af.
For en listevirksomhed omfatter godkendelsespligten hele virksomheden, dvs. samtlige anlæg, aktiviteter og
indretninger på virksomheden, som kan give anledning til forurening. Sigtet er, at miljøgodkendelsen på
denne måde beskytter omgivelserne gennem en regulering af virksomhedens samlede forurening.
For andre virksomheder, dvs. hvor hovedaktiviteten ikke findes på bilag 1 eller 2, omfatter
godkendelsespligten kun den eller de biaktiviteter, som udgør listeaktiviteten og alle de aktiviteter, der er
teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed.
Indplaceringen af virksomhedens aktiviteter på listerne i bilagene kan påklages i forbindelse med klage over
selve miljøgodkendelsen.
Tvivlsspørgsmål om, hvem der er godkendelsesmyndighed, herunder hvad der må anses for hoved- og
biaktivitet, kan indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet.
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Betydningen af korrekt indplacering
Fastlæggelsen af, hvad der er hoved- hhv. biaktivitet, har betydning for godkendelsespligtens omfang.
Det betyder, at en virksomheds hovedaktivitet kan være reguleret af miljøbeskyttelseslovens § 42, mens
biaktiviteten reguleres af en miljøgodkendelse.
Fastlæggelsen af listepunktet har betydning for kravene til ansøgningens oplysninger, jf.
godkendelsesbekendtgørelsens § 6, og for selve godkendelsesprocessen. I sager om etablering, ændring
eller udvidelse af virksomheder og aktiviteter, der er omfattet af bilag 1, skal ansøgningen indeholde de
oplysninger, som fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Oplysningskravet til ansøgningen er det
samme, hvis ansøgningen vedrører aktiviteter omfattet af både bilag 1 og bilag 2. For bilag 2-virksomheder
skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 4.
For både bilag 1- og bilag 2- virksomheder, der er omfattet af bilaget i bekendtgørelsen om standardvilkår,
skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af det eller de relevante afsnit i bilaget. Vedrører
ansøgningen både aktiviteter omfattet af standardvilkår og aktiviteter, der ikke er, indsendes en samlet
ansøgning baseret på de oplysninger, som fremgår af hhv. bilag 3 og bilag 4. Er det teknisk og
forureningsmæssigt muligt at adskille aktiviteterne, kan ansøgeren for så vidt angår de aktiviteter, der er
omfattet af standardvilkår, vælge kun at indsende de oplysninger, der fremgår af bilaget i denne
bekendtgørelse.
Fastlæggelsen af listepunktet har også betydning for selve godkendelsesprocessen: For bilag 1virksomheder skal godkendelsesmyndigheden tage stilling til, om der skal udarbejdes basistilstandsrapport,
jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 13 eller § 14, og offentligheden skal inddrages, før der træffes afgørelse
om miljøgodkendelse, jf. bekendtgørelsens § 16, stk. 1.
Er bilag 1-aktiviteten en biaktivitet på en virksomhed, hvis hovedaktivitet er omfattet af bilag 2, eller reguleres
efter miljøbeskyttelseslovens § 42, gælder kravet om stillingtagen til basistilstandsrapport og offentlighed kun
for den ansøgte bilag 1-aktivitet og de aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed.
Endelig har fastlæggelsen af hoved- og biaktivitet betydning for revurderingens omfang: Bilag 1-aktiviteter er
omfattet af krav om revurdering, når der offentliggøres BAT-konklusioner, som vedrører virksomhedens
hovedlistepunkt, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 35. Er bilag 1-aktiviteten virksomhedens hovedaktivitet,
omfatter revurderingen hele virksomheden. Er aktiviteten derimod en biaktivitet på en bilag 2- eller § 42virksomhed, omfatter kravet alene bilag 1-aktiviteten og de aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt
forbundet hermed. Hvis hovedlistepunktet ikke er omfattet af offentliggjorte BAT-konklusioner, gælder i stedet
krav om regelmæssig revurdering jf. bekendtgørelsens § 36.
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En virksomheds hovedaktivitet er bestemmende for, om virksomheden skal indplaceres på bilag 1 eller
bilag 2 over listevirksomheder. Hovedaktiviteten er bestemt af, hvad virksomheden primært
beskæftiger sig med.
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Hovedaktiviteten er ikke nødvendigvis det samme som virksomhedens hovedlistepunkt. En
virksomheds biaktivitet kan således godt være hovedlistepunktet i godkendelsesmæssig forstand.
Myndigheden tager stilling til indplaceringen af virksomhedens aktiviteter. Fastlæggelse af henholdsvis
hoved- og biaktiviteter er bestemmende for godkendelsespligtens omfang.
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