
 

Bek. nr. 1454 af 20/12/2012  Bilag 4  
Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomheder, jf. § 7, stk. 4  

  
Hvis virksomheden er omfattet af bilag 5 om standardvilkår i bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af 
listevirksomhed, skal ansøgningen indeholde de i bekendtgørelsen anførte oplysninger. 
    
A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 
1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer. 
2) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer. 
3) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren 

ikke er identisk med ansøgeren. 
4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer. 
    
B. Oplysninger om virksomhedens art 
5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter. 
6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af 

bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig 
på grund af udvidelse, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen. 

7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer. 

8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. 
    
C. Oplysninger om etablering 
9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer. 
10) De forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis 

ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 36, oplyses tillige om den forventede tidshorisont for 
gennemførelse af disse. 

    
D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 
11) Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og 

omliggende grunde. Planen forsynes med en nordpil. 
12) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser. 
13) Virksomhedens daglige driftstid. Hvis de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, afviger fra den samlede virksomheds 

driftstid, skal driftstiden for disse oplyses. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses. 
14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. 
    
E. Tegninger over virksomhedens indretning 
15) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende: 
  – Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen. 
  – Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v. Hvis der foretages 

arbejde udendørs, angives placeringen af dette. 
  – Placeringen af skorstene og andre luftafkast. 
  – Placeringen af støj- og vibrationskilder. 
  – Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til 

spildevandsforsyningsselskabet og befæstede arealer. 
  – Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere 

samt rørføring. 
  – Interne transportveje. 
  Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil. 
    
F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 
16) Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, vand og væsentlige hjælpestoffer, herunder 

mikroorganismer. 
17) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, beskrivelse af de væsentligste 



luftforurenings- og spildevandsgenererende processer / aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives 
på tegningsmaterialet. 

18) Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt). 
19) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift samt 

beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå sådanne driftsforstyrrelser og uheld. 
    
G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) 
20) Redegørelse for virksomhedens muligheder for at anvende BAT, til at forebygge eller begrænse forureningen fra virksomheden, 

ud fra de kriterier, der er nævnt i bilag 5. 
  Hvis der anvendes stoffer, som er optaget på ”Listen over uønskede stoffer” skal der redegøres for, hvorfor disse stoffer ikke 

kan substitueres. 
  
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 
    
Luftforurening  
21) For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert 

afkast, som er nævnt under punkt 15. Der angives endvidere emissioner af lugt og eventuelt mikroorganismer. For de enkelte 
afkast angives luftmængde og temperatur. 

  Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og 
luftforurening fra virksomheder. 

  For mikroorganismer oplyses det systematiske navn, generel biologi og økologi, herunder eventuel patogenicitet, samt 
muligheder for overlevelse/påvirkning af det ydre miljø. Koncentrationen af mikroorganismer i emissionen angives. 

  Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer. 
22) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder. 
23) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast ved de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende 

vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder. 
    
Spildevand  
24) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden give følgende basisoplysninger: 
  – Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der fx er tale om produktionsspildevand, overfladevand, 

husspildevand, kølevand m.m. 
  – For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder for det spildevand 

virksomheden ønsker at aflede, herunder oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer samt 
oplysning om eventuelle mikroorganismer. 

  – Maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år. 
  – Hvis der afledes kølevand, skal der redegøres for kølevandets temperatur, herunder variationen over døgn, uge, måned 

eller år. 
  – Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere. 
  – Oplysning om, hvorvidt virksomheden anvender BAT med henblik på at undgå eller begrænse afledningen af stoffer, som 

er uønskede i spildevandet, herunder en beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte 
tilførte stoffer og mikroorganismer. 

25) Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. 
26) Hvis der søges om tilladelse til tilslutning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, skal virksomheden supplere 

basisoplysningerne i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelse og vejledning om tilslutning af 
industrispildevand til offentligt spildevandsanlæg. 
Kommunen udarbejder tilslutningstilladelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28. 

27) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, kan miljømyndigheden kræve yderligere 
oplysninger, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet samt spildevandsbekendtgørelse. 

28) Hvis virksomheden ønsker at udlede 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor pr. år eller derover til vandløb, søer eller havet, skal 
ansøgningen tillige ledsages af de oplysninger, der fremgår af den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelse. 

    
Støj  
29) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd), herunder intern kørsel og transport samt udendørs 

arbejde og materialehåndtering, jf. punkt 15, og af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger. 
30) Hvis virksomheden er markeret med * på listen i bilag 2 skal der indsendes en beregning af det samlede støjniveau i de mest 

støjbelastede punkter i naboområderne, udført som »Miljømåling - ekstern støj« efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om 
støj. 

    
Affald  



31) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald angives 
EAK-koderne. 

32) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens 
produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden. 

33) Angivelse af, hvor store affaldsmængder der går til henholdsvis nyttiggørelse og bortskaffelse. 
    
Jord og grundvand  
34) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering 

og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere. 
    
I. Forslag til vilkår og egenkontrol 
35) Virksomhedens eventuelle forslag til vilkår og egenkontrolvilkår for virksomhedens drift, herunder risikoforholdene. 
  Egenkontrolvilkår bør omfatte: 
  – Forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder. 
  – Forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensningsforanstaltninger. 
  – Forslag til metoder til identifikation og overvågning af de aktuelle mikroorganismer i produktionen og i omgivelserne. 
  – Forslag til overvågning af parametre, der har sikkerhedsmæssig betydning. 
  Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem, opfordres til at koordinere forslag til egenkontrolvilkår med 

miljøledelsessystemets rutiner.  

 
 


