
Bilag 1 
 
De anlæg, der er omfattet af § 5 stk. 1 og stk. 2, er de anlæg, der er optaget på denne liste:  
 

1. Råolieraffinaderier (dog ikke anlæg, der kun fremstiller smøremidler af råolie) og 
anlæg til forgasning og fortætning af mindst 500 tons kul eller bituminøs skifer om 
dagen. 

 
2. Konventionelle kraftværker, andre fyringsanlæg samt kernekraftværker og andre 

kernereaktorer  
 

a) Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på 
mindst 120 MW samt  
b) Kernekraftværker og andre kernereaktorer, herunder demontering og nedlukning 
af sådanne kernekraftværker eller reaktorer.  

 
3. Anlæg, der er konstrueret til fremstilling eller berigelse af atombrændsel, til 

oparbejdning af brugt atombrændsel eller til opbevaring, bortskaffelse og bearbejdning 
af radioaktivt affald. 

 
4. Større anlæg til forsmeltning af støbejern og stål og til fremstilling af ikke-

jernmetaller. Herunder anlæg til udvinding fra malme, koncentrater eller sekundære 
råstoffer ved hjælp af metalprocesser, kemiske eller elektrolytiske processer. 

 
5. Anlæg til asbestudvinding og til behandling og forarbejdning af asbest og 

asbestholdige produkter:  
a) for så vidt angår produkter i asbestcement, med en årlig produktion på over 

20.000 tons færdigvarer;  
b) for så vidt angår friktionspakninger, med en årlig produktion på over 50 tons 

færdigvarer;  
c) for så vidt angår anden asbestanvendelse, med et årligt forbrug heraf på over 

200 tons. 
 
6. Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer 

ved kemisk omdannelse. 
 

7. Nyanlæg af motorveje, motortrafikveje, jernbaner til fjerntrafik samt lufthavne med 
start- og landingsbane på mindst 2.100 m. 

 
8. Olie- og gasrørledninger med store diametre. Rørledninger til transport af gas eller 

olie med en ydre diameter på over 500 mm og en længde på over 5 km.  
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9. Søhandelshavne samt vandveje og havne til indre sejlads, der kan besejles og anløbes 
af skibe på over 1.350 tons. 

 
10. Anlæg til bortskaffelse af giftigt eller farligt affald ved forbrænding, kemisk 

behandling eller deponering på losseplads. 
 

11. Store dæmninger og bassiner og andre anlæg til opstuvning eller oplagring af vand, 
når den nye eller supplerende opstuvede eller oplagrede vandmængde overstiger 10 
mio. m³, eller hvor vandarealet øges med 300 ha eller mere. 

 
12. Anlæg til indvinding af vand, hvor den årlige indvundne vandmængde er på 10 mio. 

m³ og derover. 
 

13. Anlæg til fremstilling af papirmasse og papir med en kapacitet på 200 lufttørrede tons 
og derover om dagen. 

 
14. Større lageranlæg til benzin, petrokemiske og kemiske produkter med en kapacitet på 

10.000 m³ eller derover.  
 

15. Skovning af områder, der er ældre end 20 år og større end 10 ha over en tre-årige 
periode. 

 
16. Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i dette bilag, såfremt en 

sådan ændring eller udvidelse i sig selv opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er 
fastsat i dette bilag.  


