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Sammenligning mellem godkendelsesbekendtgørelsens l istepunkter (bilag 1 og 2) og PRTR-
forordningens aktivitetspunkter (bilag I)  
          
Vejledende skema .        

Godkendelses-
bekendtgørelsens 

listepunkter 
PRTR-forordning 

  

Bilag 1 Bilag 2 Bilag I Aktivitet 

Kapacitetstærskel  
En asterisk (*) betyder, at der ikke 
gælder nogen kapacitetstærskel (alle 
anlæg er rapporteringspligtige). 

Bemærkninger 

    1. Energisektoren       

1.2   1.a Mineralolie- og gasraffinaderier     

1.4a 
1.4b   1.b Forgasnings- og likvefraktionsanlæg 

* 
  

1.1a 
1.1b 
1.1 c   1.c 

Termiske kraftværker og andre 
fyringsanlæg Termisk ydelse: 50 MW   

1.3   1.d Koksværker *   

-   1.e Kulfyrede valseværker Kapacitet: 1 ton/time Ikke relevant i Danmark 

-   1.f 
Anlæg til fremstilling af kulprodukter og 
røgfrit fast brændsel 

* 
Ikke relevant i Danmark 

    

2. Produktion og 
forarbejdning af 
metaller       

2.1   2.a 
Anlæg til ristning eller sintring af malm, 
herunder svovlholdig malm 

* 
  

2.2   2.b 

Anlæg til produktion af støbejern eller 
stål (første eller anden smeltning) med 
dertil hørende strengstøbning Kapacitet: 2,5 tons/time   

2.3a   2.c, i) 

Anlæg til videreforarbejdning af 
jernmetaller ved hjælp af i) 
varmvalsning 

med en råstålskapacitet på 
20 tons/time   

2.3b   2.c. ii) 

Anlæg til videreforarbejdning af 
jernmetaller ved hjælp af ii) smedning 
med hamre 

med en slagenergi på 50 kJ pr. 
hammer, når den afgivne varme er 
mere end 20 MW   



2/7 

 

2.3c   2.c, iii) 

Anlæg til videreforarbejdning af 
jernmetaller ved hjælp af iii) 
anbringelse af beskyttelseslag af 
smeltet metal med en råstålkapacitet på 2 tons/time   

2.4   2.d Smelteanlæg for jernmetaller 
med en produktionskapacitet på 
20 tons/dag   

2.5a   2.e, i) 

Anlæg: i) Til udvinding af non-ferro 
råmetaller af malme, koncentrater eller 
sekundære råstoffer ved hjælp af 
metalprocesser, kemiske eller 
elektrolytiske processer 

* 

  

2.5b   2.e, ii) 

Anlæg: ii) til smeltning og legering af 
non-ferrometaller herunder nyttiggjorte 
produkter, (forædling, støbning, osv.) 

med en smeltekapacitet på 4 tons/dag 
(bly og cadmium) eller 20 tons/dag (alle 
andre metaller)   

2.6   2.f 

Anlæg til overfladebehandling med 
metaller og plastmaterialer ved en 
elektrolytisk eller kemisk proces 

hvis de anvendte kars volumen er på 
30 m3   

    3. Mineralindustri       

-   3.a 
Minedrift under jorden med tilhørende 
operationer 

* 
Ikke relevant i Danmark 

-   3.b Minedrift i åbne brud og stenbrydning Faktisk brydningsareal: 25 hektar   

3.1a   3.c, i) 
Anlæg til fremstilling af: i) 
cementklinker i roterovne 

med en produktionskapacitet på 
500 tons/dag   

3.1b   3.c, ii) 
Anlæg til fremstilling af: ii) kalk i 
roterovne 

med en produktionskapacitet på 
50 tons/dag   

3.1a 
3.1b   3.c,iii) 

Anlæg til fremstilling af: iii) 
cementklinker eller kalk i andre ovne 

med en produktionskapacitet på 
50 tons/dag   

3.2   3.d 
Anlæg til udvinding af asbest og 
fremstilling af produkter af asbest 

* 
  

3.3   3.e 
Anlæg til fremstilling af glas, inklusive 
glasfibre med en smeltekapacitet på 20 tons/dag   

3.4   3.f 

Anlæg til smeltning af mineralske 
stoffer, inklusive fremstilling af 
mineraluldsfibre med en smeltekapacitet på 20 tons/dag   
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3.5    3.g 

Anlæg til fremstilling af keramiske 
produkter ved brænding, navnlig 
tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, 
stentøj og porcelæn 

med en produktionskapacitet på 
75 tons/dag eller ovnkapacitet på 
4 m3/dag og sættetæthed pr. ovn på 
300 kg/m3   

    4. Kemisk industri       

-   4 a) 

Kemiske anlæg til fremstilling af 
organiske grundkemikalier i 
industriel målestok, som f.eks.:     

4.1a   4.a, i) 

i) simple kulbrinter (lineære eller 
ringformede, mættede eller umættede, 
alifatiske eller aromatiske) *   

4.1b    4.a,ii) 

ii) iltholdige kulbrinter, som f.eks. 
alkohol, aldehyder, ketoner, 
kulstofsyrer, estere, acetater, ethere, 
peroxider, epoxyharpikser *   

4.1c    4.a,iii) iii) svovlholdige kulbrinter *   

4.1d    4.a,iv) 

iv) kvælstofholdige kulbrinter, som 
f.eks. aminer, amider, nitrøse 
forbindelser, nitro- eller 
nitratforbindelser, nitriler, cyanater, 
isocyanater *   

4.1e    4.a,v) v) fosforholdige kulbrinter *   

4.1f    4.a,vi) vi) halogenholdige kulbrinter *   

4.1g    4.a,vii) vii) organiske metalforbindelser *   

4.1h    4.a,viii) 
viii) plastmaterialer (polymerer, 
kunstfibre, cellulosederivater) *   

4.1i    4.a,ix) ix) syntetisk gummi *   

4.1j    4.a,x) x) farvestoffer og pigmenter *   

4.1k    4.a,xi) xi) overfladeaktive stoffer og tensider *   

-   4 b) 

Kemiske anlæg til industriel 
fremstilling af uorganiske 
basiskemikalier, som f.eks.:     

4.2a    4.b,i) 

i) gasser, som f.eks. ammoniak, chlor 
eller hydrogenchlorid, fluor eller 
fluorbrinte, kulilter, svovlforbindelser, 
kvælstofilter, brint, svovldioxid, 
carbonylchlorid *   
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4.2b    4.b,ii) 

ii) syre, som f.eks. chromsyre, flussyre, 
fosforsyre, salpetersyre, saltsyre, 
svovlsyre, oleum, svovlholdig syre *   

4.2c    4.b,iii) 

iii) baser, som f.eks. 
ammoniumhydroxid, kaliumhydroxid, 
natriumhydroxid (ætsnatron) og 
natronlud *   

4.2d    4.b,iv) 

iv) salte, som f.eks. ammoniumchlorid, 
kaliumchlorat, kaliumkarbonat, 
natriumkarbonat, perborat, sølvnitrat *   

4.2e    4.b,v) 

v) ikke-jernholdige metaller, metalilter 
eller andre uorganiske forbindelser 
som f.eks. kalciumkarbid, silicium, 
siliciumkarbid *   

4.3   4.c 

Kemiske anlæg til fremstilling af fosfat-
, kvælstof- eller kaliumholdig 
kunstgødning (herunder 
blandingsgødning) i industriel målestok *   

4.4    4.d 

Kemiske anlæg til fremstilling af 
basisplantebeskyttelsesmidler og 
biocider i industriel målestok *   

4.5    4.e 

Anlæg, der benytter en kemisk eller 
biologisk proces til fremstilling af 
farmaceutiske basisprodukter i 
industriel målestok *   

4.6  D 212 4.f 

Anlæg til fremstilling af sprængstoffer 
og pyrotekniske produkter i industriel 
målestok *   

    
5. Affalds- og 
spildevandshåndtering        

5.1 
5.2c   5.a 

Anlæg til nyttiggørelse eller 
bortskaffelse af farligt affald der modtager 10 tons/dag 

5.1d skal ikke 
indrapportere, hvis det 
er en selvstændig 
aktivitet. 
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5.2a 
5.2b    5.b 

Anlæg til forbrænding af ikke-farligt 
affald omfattet af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2000/76/EF af 
4. december 2000 om forbrænding af 
affald med en kapacitet på 3 tons/time   

5.3 
5.3b   5.c 

Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt 
affald med en kapacitet på 50 tons/dag 

5.3a,iii og 5.3b, ii Ikke 
omfattet af PRTR hvis 
aktivieten er 
selvstændig 

5.4 K 208 5.d 

Deponeringsanlæg (med undtagelse 
af anlæg til deponering af inert affald, 
som er nedlukket endeligt inden den 
16.7.2001, eller for hvilke 
efterbehandlingsfasen, der er pålagt af 
de kompetente myndigheder i henhold 
til artikel 13 i Rådets direktiv 
1999/31/EF af 26. april 1999 om 
deponering af affald, er udløbet) 

der modtager 10 tons/dag eller med en 
samlet kapacitet på 25 000 tons   

6.5a 
6.5b    5.e 

Anlæg til destruktion eller udnyttelse af 
døde dyr eller dele heraf og animalsk 
affald 

med en behandlingskapacitet på 
10 tons/dag   

-   5.f 
Rensningsanlæg til kommunalt 
spildevand 

med en kapacitet på 100 000 
personækvivalenter 

Indberetter via anden 
vej 

6.11   5.g 

Uafhængigt drevne rensningsanlæg 
for industrielt spildevand, der betjener 
en eller flere aktiviteter i dette bilag med en kapacitet på 10 000 m3/dag 

Indberetter via anden 
vej 

    

6. Fremstilling og 
forarbejdning af træ 
og papir       

6.1a    6.a 

Industrianlæg til fremstilling af 
papirmasse på grundlag af træ eller 
tilsvarende fibermaterialer 

* 
  

6.1b 
6.1c  E 204 6.b 

Industrianlæg til fremstilling af papir og 
pap og andre primære træprodukter 
(f.eks. spånplade, fiberplade 
og krydsfiner) 

med en produktionskapacitet på 
20 tons/dag 

E 204: 2. del skal 
indberette til PRTR: 
hvis over 20 tons/dag 
og under 600 m3/dag 
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6.10 E 202 6.c 
Industrianlæg til imprægnering af træ 
og træprodukter med kemikalier 

med en produktionskapacitet på 
50 m3/dag 

E 202: skal indberette til 
PRTR: hvis kapacitet > 
50 m3/d og under 75 
m3/d.  

    
7. Intensiv husdyravl 
og akvakultur       

6.6, 2) 
6.6, 3)   7.a,i) 

Anlæg til intensiv fjerkræavl eller 
svineavl i) med 40 000 pladser til fjerkræ   

6.6, 4)   7.a,ii) 
Anlæg til intensiv fjerkræavl eller 
svineavl 

ii) med 2 000 pladser til slagtesvin 
(over 30 kg)   

6.6, 1)   7.a,iii) 
Anlæg til intensiv fjerkræavl eller 
svineavl iii) med 750 pladser til søer   

- 

I 201  
I 202  
I 203  
I 204  
I 205 7.b Intensiv akvakultur 

med en produktionskapacitet på 
1 000 tons fisk eller skaldyr pr. år   

    

8. Animalske og 
vegetabilske produkter 
fra føde- og 
drikkevaresektoren       

6.4a    8.a Slagterier 
med en produktionskapacitet på 
50 tons slagtekroppe pr. dag   

6.4b, i) 
6.4b, iii)   8.b,i) 

Behandling og forarbejdning med 
henblik på fremstilling af føde- og 
drikkevarer på basis af: i) animalske 
råvarer (bortset fra mælk) 

med en produktionskapacitet på 
75 tons færdigvarer pr. dag   

6.4b, ii) 1-
8 
6.4b, iii)   8.b,ii) 

Behandling og forarbejdning med 
henblik på fremstilling af føde- og 
drikkevarer på basis af: ii) vegetabilske 
råvarer 

med en produktionskapacitet på 
300 tons færdigvarer pr. dag 
(gennemsnit på kvartalsbasis) 

6.4b, ii), 9 der 
omhandler 
foderstofvirksomheder 
skal ikke indberette. 

6.4c    8.c Behandling og forarbejdning af mælk 
med en modtaget mælkemængde på 
200 tons/dag (gennemsnit på årsbasis)   

    9. Andre aktiviteter       

6.2   9.a 

Anlæg til forbehandling (vask, 
blegning, mercerisering) eller farvning 
af fibre eller tekstilstoffer 

med en behandlingskapacitet på 
10 tons/dag   

6.3   9.b Anlæg til garvning af huder og skind 
med en behandlingskapacitet på 
12 tons færdige produkter pr. dag   
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6.7   9.c 

Anlæg til behandling af overflader på 
stoffer, genstande eller produkter 
under anvendelse af organiske 
opløsningsmidler, navnlig med henblik 
på appretur, påtrykning, coating, 
affedtning, imprægnering, kachering, 
lakering, rensning eller vædning 

med en forbrugskapacitet på 
150 kg/time eller 200 tons/år   

6.8    9.d 

Anlæg til fremstilling af kulstof 
(fuldbrændt kul) eller elektrografit ved 
forbrænding eller grafitisering. 

* 
  

- A 204 9.e 
Anlæg til skibsbygning, maling af skibe 
eller fjernelse af maling fra skibe 

med en kapacitet for 100 meter lange 
skibe 

Indberetning gælder 
kun for værfter med en 
kapacitet til over 100 
meter lange skibe. 

 


