
Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande

Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor 
klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 
7 den mest miljøbelastende.

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun 
påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således 
kan integreres med boliger.

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som 
kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville 
kunne indplaceres i områder, hvor der også findes
boliger.

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som 
kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som 
bør placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i 
randzonen  tættest ved forureningsfølsom anven-
delse.

Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er 
noget belastende for omgivelserne, og derfor som 
hovedregel bør placeres i industriområder.

Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som 
er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal 
placeres i industriområder.

Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er 
meget belastende for omgivelserne, og derfor skal 
placeres i større industriområder, så den ønskede 
afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer 
kan opnås.

Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som 
er særligt belastende for omgivelserne, og derfor 
som hovedregel skal placeres i områder, indrettet 
til særligt miljøbelastende virksomhed (normalt 
kommuneplanens M-områder).

Herudover findes der en række virksomheder og 
anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor 
afstanden til boligområder skal være større end 500 
meter. Som eksempel kan nævnes særligt risiko-
betonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, 
skydebaner, motorsportsbaner og lignende.

Der opereres med følgende minimumsafstands-
krav:
Klasse 1 0 meter (i forhold til boliger)
Klasse 2 20 meter (i forhold til boliger) 
Klasse 3 50 meter (i forhold til boliger) 
Klasse 4  100 meter (i forhold til boliger) 
Klasse 5  150 meter (i forhold til boliger) 
Klasse 6 300 meter (i forhold til boliger) 
Klasse 7 500 meter (i forhold til boliger)

Der kan forekomme situationer, der berettiger 
virksomheder til en anden miljøklassificering, end 
angivet i skemaet "Erhvervskategorier" på de føl-
gende sider. Fx hvis en virksomhed foretager forure-
ningsbegrænsende foranstaltninger udover det, der 
er normalt i forhold til gængse forureningsbegræn-
sende produktionsmetoder. I så fald kan en lavere 
klassificering accepteres, dvs. en kortere nødvendig 
afstand i forhold til forureningsfølsomme formål 
som fx boliger. Omvendt kan det være nødvendigt 
at klassificere en virksomhed højere end forudsat, 
hvis virksomheden forurener udover, hvad der er 
normalt for den pågældende virksomhedstype.

Der er altså ikke tale om afstandskrav, der skal
overholdes. Men hvis afstanden tillades kortere 
end den, der fremgår af skemaet på de følgende 
sider, må det ske ud fra en konkret vurdering af den 
enkelte virksomheds forureningsbelastning på både 
kort og langt sigt.

Erhvervskategorier: Bilag A
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2-1 regilob val-nebÅ regiloB 
2-1   regilob val-tæT  
2-1   regilobegatE  

 Sommerhuse

3-1 kituberavgilgaD rekkituB 
4-1  suheravsirpvaL  
3-1  dekramrepuS  
3-1  kituberavsglavdU  

3-1  .l.o eidemsvløs/dluG detskræv dem rekkituB 
3-1  .l.o rertsloplebøM  
3-1  .l.o regamettoP  
3-1  .l.o rytsdu-.V.A fa noitarapeR  
3-1 .l.o reddærks ,regamokS  
3-1  .l.o regamrU  

 Store specialbutikker Bil/campingvognsalg o.l.  1-3
3-1  dekrameggyB  
3-1  retnecevaH  
3-1  reniksamsgurbdnaL  

3-1  raB tnaruatser/letoH 
3-1 ketoksiD  
3-1 letoH  
3-1 .l.o noitaruatseR  

3-1 kinilkeryD rekkinilK 
1 rotkarporiK  
1 .l.o egældnat ,egæL  
1 ipareT  

1 noitartsinimdA rerotnoK 
1 .l.o rosiver ,takovdA  
1 .l.o røinegni ,tketikrA  
1 gninvigdårataD  

1 .l.o dnamedeB ecivreS 
1 .l.o relgæmmodnejE  
3-1  .l.o røsirF  
1 tutitsniegneP  
1 nesævfargelet go -tsoP  
1 .l.o uaerubtellib , -tsirut ,-esjeR  

emmodnejeegate i iresner ekkI 3-2 .l.o reiresner/reireksav åmS  
2-1 retnecloS  

 Benzinsalg Benzinsalg (evt. med tilhørende   Ingen lakering og
 gnildnahebsngovrednu 4-2  )detskræv ,gælnaeksav ,ksoik  

3-2 irednibgoB reirekkyrT 
argotoF  fisk virksomhed  2-3

5-2  .l.o dehmoskrivirekkyrT  
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 Kulturelle formål 3-1 ketoilbiB
3-1 fargoiB  
3-1 suhsdehginem/ekriK  
3-1 .l.o gnildimrofrutluK  
3-1 suhregrobdeM  
3-1 irellag/gnillitsdu/muesuM  
3-1 elakolkisuM  
3-1 retaeT  

5-1 .l.o gnipmaC låmrofsditirF 
5-1 gnindlohrednu/esletsylroF  
5-1 gninerof/bulK  
3-1 revahinoloK  
5-1 tropS  

3-1 gninksroF gninsivrednU 
3-1 muisanmyG  
3-1 eslennaddu erejøH  
3-1 ecnerefnok/susruK  
3-1 elokS  

3-1 noitutitsnienrøB renoitutitsnI 
2-1 grosrof/retnecngøD  
2-1 eigelloK  
2-1 giloberdlæ/smodgnU  
2-1 noitutitsnierdlÆ  

 Rekreative formål Grønne områder 
 rekraP  

 .l.o resdalp ,evroT  

 Tekniske anlæg Antenneanlæg (små) 
 eneggælna  ta ,settæsdurof teD  murseslettykseB  
 ksinomrah ne åp sessapdni nak 6-3 rekrævemravtfarK  

 .edåm 4-1 suhsgnirekraP  
m 03 .xam gælna eksinket erdniM  3-1 resdalp-P  2

nak m 3 .skam åp edjøh ne go 4-1 .l.o noitatsepmuP  
.serelbate ditla  )åms( eremrofsnarT  

  Engroshandel o.l. Aftapning/pakning/oplag 3-6
6-2 lednahsorgnE  
6-2 dehmoskrivregaL  

3-2 gninjelduliB .l.o tropsnarT  
5-4 .l.o esimer/lanimretsuB  
5-3 gninterrofettylF  
5-3 lartnecdub/dnamtgarF  
4-3 engoveryH  
5-2 noitatssgnindeR  
5-3 dnamngoV  

 Oplagsvirksomhed o.l. 5-4 gniretrossdlaffA
5-4  sdalpreniatnoC  
5-4 .l.o rønerpertnE  
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7-5  sdalpdlyF  
5-3 gælnaegaraG  
6-4 gniretsopmoK  
7-6  sdalpessol terellortnoK  
6-5 noitatsetsalmO  
6-5 galpO  
5-4 leiretam ednerøk lit sdalP  
5-3 tsalærT  

5-3 detskrævotuA .l.o redetskræV  
5-3 )edåbært( tfrævedåB  
3-2 røtallatsni-lE  
3-2 kinketortkelE  
4-3 gnillitsmerferavedøF  
3-2 retsemralG  

revo/gnirekaL  fladebehandling  4-5
6-2  detskrævniksaM  
6-2  SVV ,eidemS  
5-3  rekdenS  
5-3  regguhnetS  
4-2  noitkudorpjøt/-litskeT  
5-4  gnildnahebsngovrednU  
4-3 irevraf/iresner/ireksaV  
4-3  gniresinakluV  

 Mindre industri Akkumulator-/kabelproduktion 4-5
6-4 gninbøts-/gnidnalbnoteB  
5-4 retnemelesgningyB  
5-4 gnillitsmerferavekkirD  
4-2 kinketortkelE  
6-3 gnillitsmerferavedøF  
6-4 l.o gninknizrof/gniresinavlaG  
6-4 irevraG  
6-5 noitkudorperavrel ,nælecrop ,salG  
5-4 noitkudorpimmuG  
6-3 torkslebaK  
5-4 .l.o kirbafslemleffotraK  

revo/gnirekaL  fladebehandling 4-6
5-2 kirbafniksaM  
5-4 .l.o noitakirbaflebøM  
5-4 gninsunkden/gninguhpO  
5-4 gnillitsmerftsalpmuks/-tsalP  
6-3 gnillitsmerfmyzne/-nietorP  
5-4 reldimenjeigyh/-sgnirøgneR  
5-4 gnillitsmerfpapgaT  
6-2 renoitallatsni eksinkeT  
5-3 noitkudorpjøt/-litskeT  
5-4 gnirengærpmiærT  
5-3 irevraf/iresner/ireksaV  
5-3 gniresinakluV  

 Større industri Akkumulator-/kabelproduktion 5-6
7-6 gnillitsmerftlafsA  
6-4 gninbøts-/gnidnalbnoteB  
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 dlaffasgnindlohsuh arf  træmirP 7-6 gælnasagoiB   
7-4 retnemelesgningyB  
6-5 gnillitsmerferavekkirD  
5-3 kinketortkelE  
7-6 esolullec/mil/kal/evraF  
6-4 gnindjebrarofnrok/reffotsredoF  
6-3 gnillitsmerferavedøF  
6-4 l.o gninknizrof/gniresinavlaG  
6-5 irevraG  
6-5 noitkudorperavrel ,nælecrop ,salG  
6-4 noitkudorpimmuG  
6-5 torkslebaK  
6-5 .l.o kirbafslemleffotraK  
7-6 noitkudorp ksiteneg/ksimeK  

revo/gnirekaL  fladebehandling 4-7
7-6 gnillitsmerfleddimegæL  
6-3 kirbafniksaM  
6-5 gninbøts/.djebrarof/gnillitsmerflateM  
6-5 .l.o noitakirbaflebøM  
7-6 retopednizneb go -eilO  
6-5 gninsunkden/gninguhpO  
7-4 gnillitsmerfpap/-ripaP  
6-4 gnillitsmerftsalpmuks/-tsalP  
6-3 gnillitsmerfmyzne/-nietorP  
6-5 reldimenjeigyh/-gnirøgneR  
6-5 krævvaS  
6-5 tfrævsbikS  
6-5 iretgalS  
6-5 gnillitsmerfpapgaT  
6-5 krævlgeT  
6-2 renoitallatsni eksinkeT  
6-3 noitkudorpjøt/-litskeT  
6-5 gnirengærpmiærT  
6-4 irevraf/iresner/ireksaV  
6-3 gniresinakluV  

7-6 gnillitsmerftlafsA irtsudni gilræS 
7-6 gnindøgtsnuk/reldimseslepmækeB  

dlaffasgnindlohsuh arf  træmirP 7-6 gælnasagoiB  
7-4 retnemelesgningyB  
7 kirbaftnemeC  
7-6 esolullec/mil/kal/evraF  
7 amsalpdolb ,lemneb ,lemeksiF  
7-6 gnindjebrarofnrok/reffotsredoF  
7-6 topednizneb/-saG  
7-6 rekrævletrøm go -klak ,surG  
7-6 torkslebaK  
7-6 gælnasgnildnahebeilo go -eilakimeK  
7-6 noitkudorp ksiteneg/ksimeK  
7-6 gnillitsmerfleddimegæL  
7-6 kirbafniksaM  
7-6 gninbøts/.djebrarof/gnillitsmerflateM  
7-6 retopednizneb go -eilO  

fartdef/-eilO  fi 7 gniren
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7-5 gninsunkden/gninguhpO  
7-6 gnillitsmerfpap/-ripaP  
7-6 tfrævsbikS  
7 kræveslavlåtS  
7-6 iretlemstdef/-glaT  
7-6 krævlgeT  
7-2 renoitallatsni eksinkeT  

 Landbrug 

 Naturbeskyttelse 

 Råstofgravning 

gninsjervokS vokS 
 gurbvokS  

 Grundvandsbeskyttelse 

 Vindmøller

Bilag A: Erhvervskategorier


