Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter
lov om miljøbeskyttelse
A. Forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal
A 51. Guld- og sølvsmedier. Kunststøberier.
A 52. Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning,
sandblæsning og pulverlakering af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede
udsugningskapacitet fra anlægget er mindre end 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 er mindre end 6 kg pr. time, bortset fra anlæg
der er omfattet af J 104. 1)
A 53. Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af
jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m2.
A 54. Elektrotekniske virksomheder bortset fra printfremstilling eller fremstilling af transformatorer.
A 55. Metallisering af plastgenstande.
B. Forarbejdning af mineralske råstoffer
B 51. Cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier med en årlig produktion på mindre end
20.000 tons.
B 52. Mørtelværker, grusværker eller stenknuserier, som ikke er placeret ved indvindingsstedet.
B 53. 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 mellem 200 kg og 75 tons pr. døgn, eller hvis virksomheden har en
ovnkapacitet (ovnstørrelse) på mindre end 4 m3 eller en sættekapacitet på mindre end 300 kg pr.
m3.
B 54. Anlæg for udvinding eller oparbejdning af salte fra undergrunden.
B 55. Virksomheder for fremstilling af gasbeton, slaggebeton eller kalksandsten.

C. Oplagring og fremstilling på basis af mineralolie, mineralolieprodukter og naturgas
C 51. Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på mindre
end 10 tons i timen. Anlæg til kold forarbejdning af rene stenmaterialer.
C 52. Gasværker og koksværker.
C 53. Formbrændselsfabrikker.
D. Fremstilling, aftapning og oplag af kemiske stoffer og produkter. Fotografisk virksomhed
D 51. Ikke-godkendelsespligtige anlæg for fremstilling af organiske eller uorganiske produkter,
mellemprodukter eller kemiske stoffer og oplag af disse.
D 52. Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske processer fremstiller
farvestoffer, tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien, med en
samlet produktionskapacitet på mindre end 3.000 tons pr. år.
D 53. Sæbefabrikker, vaskemiddelfabrikker og rengøringsmiddelfabrikker med en
produktionskapacitet på mindre end 5.000 tons pr. år.
D 54. Virksomheder, der fremstiller farver, lak eller lim, med en produktionskapacitet på mindre end
3.000 tons pr. år.
D 55. Fotografisk industri og fotografiske laboratorier for fremkaldelse af mere end 1.000 m2 film pr.
år eller for fremstilling af mere end 4.000 m2 papirbilleder pr. år.
D 56. Virksomheder for aftapning eller pakning af kemikalier eller produkter bortset fra
bekæmpelsesmidler.
D 57. Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af fluorplast, pressestøbning eller
fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mindre end eller lig med 100 kg pr.
dag. Virksomhed for belægning med plast.

D 59. Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder
kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mindre end eller lig med 5
tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af
polystyren på mindre end eller lig med 5 tons pr. dag.
E. Oparbejdning af vegetabilske råvarer, foderstofproduktion og trykkerier
E 51. Rotations-, offset-, serigrafiske trykkerier, bogtrykkerier samt trykkerier på papirvarefabrikker,
kartonnagefabrikker og plastfabrikker, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er på
mindre end 6 kg pr. time.

E 52. Savværker med kapacitet for produktion af råtræ på mindre end 50.000 m3 fast masse pr. år
af nåletræ eller mindre end 10.000 m3 fast masse pr. år af løvtræ eller med en samlet kapacitet for
produktion af mindre end 50.000 m3 fast masse af nåle- og løvtræ pr. år. Møbelfabrikker og
maskinsnedkerier. Bygningssnedkerier med et nettoproduktionsareal på mere end 200 m2.
E 53. Gummivarefabrikker med en produktionskapacitet på mellem 100 og 1.000 tons pr. år.
E 54. Margarinefabrikker.
E 55. Virksomhed for behandling eller forarbejdning af korn og frø. Virksomhed for
foderstofproduktion med en kapacitet på mindre end 6 tons i timen.
E 56. Brødfabrikker og engrosbagerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på
mindre end eller lig med 20 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis.
E 57. Bryggerier, mineralvandsfabrikker og maltfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige
produkter på mindre end eller lig med 50 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis.
E 58. Papirvarefabrikker og kartonnagefabrikker.
E 59. Væverier, spinderier og trikotagefabrikker.
E 60. Renserier og erhvervsmæssigt drevne vaskerier.
E 61. 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 mindre end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis.
E 62. Anlæg til vask eller rensning af mere end 1.000 tons grøntsager pr. år.
E 63. Eddikefabrikker og sennepsfabrikker.
E 64. Virksomheder, der foretager vacuum- og/eller dypimprægnering af træ eller
overfladebehandling af træ, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er mindre end
eller lig med 6 kg pr. time.
F. Oparbejdning af animalske råvarer
F 51. Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe bortset fra fjerkræ på mindre end 50
tons pr. dag. Slagterier med en kapacitet til slagtning af fjerkræ på mindre end 17 tons pr. dag.
Tarmrenserier.
F 52. Pelsberederier.

F 53. Virksomheder for behandling og forarbejdning af mælk eller flydende mælkefraktioner, når den
modtagne mængde mælkebaseret råvare er på mindre end 200 tons pr. dag i gennemsnit på
årsbasis. Eksempelvis mejerier og virksomheder for fremstilling af smør og smørblandingsprodukter.
Virksomheder for fremstilling af ost og tørmælk, når den modtagne mængde mælkebaseret råvare
er på mindre end eller lig med 100 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis.
F 54. Virksomheder for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og
dybfrosne produkter, med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end 10 tons pr.
dag.
F 55. Talgsmelterier, fedtsmelterier og anlæg for raffinering af animalske olier eller fedtstoffer.
F 56. Røgerier, kødvarevirksomheder og slagter- og viktualievirksomheder (herunder butikker) med
tilberedning af madvarer på mere end 500 kg pr. dag.
F 58. Margarinefabrikker.
F 59. Lædervarefabrikker og skotøjsfabrikker.
G. Kraft- og varmeproduktion
(Ingen punkter)

H. Anlæg for motorkøretøjer
H 51. Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med
entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie),
terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.
I. Dambrug
I 51. Fiskeproduktionsanlæg med fuld recirkulation og uden direkte udledning til vandløb, søer eller
havet.
J. Anden virksomhed
J 51. Ikke-industriel fremstilling af protein, pektin eller enzymer.
J 52. Indendørs skydebaner.
K. Affaldsoplagring, omlastning og kompostering
K 51. Containerpladser med mindre end 4 containere eller med et samlet volumen af oplaget på
mindre end 30 m3.
K 52. Anlæg for omlastning af ikke-farligt affald med en kapacitet for tilførsel af affald på mindre end
30 tons pr. dag.
K 53. Komposteringsanlæg med kapacitet for tilførsel af organisk affald på mindre end til 100 tons
årlig - bortset fra husdyrgødning.
1) På listen i bilag 1 til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om
godkendelse af listevirksomhed.

