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Afgørelse om ingen godkendelsespligt for etablering af nyt posefilter 
 
Miljøstyrelsen har den 6. december 2022 modtaget Jeres ansøgning om udskift-
ning af det eksisterende posefilteranlæg via Byg og Miljø. 
 
Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven 
Miljøstyrelsen vurderer, at udskiftning af det eksisterende posefilteranlæg ikke gi-
ver anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljø-
beskyttelseslovens1 § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig. 
 
Miljøvurderingsloven 
Virksomheden har ikke indsendt ansøgning efter miljøvurderingsloven. Miljøsty-
relsen tager dette til efterretning. 
 
Oplysninger i sagen 
BIOFOS A/S Slamforbrænding Renseanlæg Lynetten ønsker at etablere og drive et 
nyt posefilter anlæg på virksomheden. 
 
Projektet om nyt posefilter er en 1 til 1 udskiftning af det eksisterende posefilteran-
læg. I forbindelse med opførelsen af det nye anlæg vil placering ændre sig en smule 
på grund af praktiske årsager.  
 
Da det nye posefilteranlæg er en udskiftning af det eksistensende posefilteranlæg 
vil emissionerne fortsat være på samme lave niveau som hidtil. 
 
Med det eksisterende posefilter viser præstationsmålerne fra slamforbrændingsan-
lægget, at emissionsniveauerne overholdes både for de nuværende grænseværdier 
og grænseværdierne gældende efter den 3. december 2023.  
 
BIOFOS har i forbindelse med den kommende revurdering af eksisterende miljø-
godkendelse indsendt svar på BAT-konklusioner, som også vil være gældende efter 
udskiftning af posefilteret.    
 
Miljøstyrelsens vurdering 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 5 af 3. januar 2023 
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Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræ-
ver tilladelse efter en anden lovgivning. 
 
Miljøforhold 
Virksomheden oplyser, at udskiftning af posefilteret er en 1 til 1 udskiftning af 
det eksisterende posefilteranlæg.  
 
Virksomheden oplyser endvidere at forbrændingsanlægget på nuværende 
tidspunkt overholder gældende grænseværdier og efter udskiftningen kan 
forbrændingsanlægget overholde fremtidige grænseværdier gældende efter 
den 3. december 2023, jf. bindende BAT-konklusioner i BREF'en for affalds-
forbrænding.  
 
Modtagelsen af ansøgningen har ikke været annonceret efter § 18 i godken-
delsesbekendtgørelsen2, idet det ansøgte efter Miljøstyrelsens opfattelse ikke 
er en væsentlig ændring eller udvidelse af en listevirksomhed. 
 
BIOFOS A/S Slamforbrænding Renseanlæg Lynetten, herunder eksisterende pose-
filter er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse af 3. september 2010. 
 
Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at udskiftning af eksisterende posefilter 
med nyt posefilter ikke vil betyde en forøgelse af slamforbrændingsanlæggets 
udsendelse af forurening til omgivelserne, hverken i form af støj, luftemissio-
ner, affald eller spildevand. Ændringerne vil heller ikke medføre øget risiko 
for forurening af jord, grundvand eller recipient.  
 
Miljøstyrelsen vurderer på ovenstående grundlag, at det ansøgte projekt ikke 
giver anledning til forøget forurening, at nyt posefilter kan rummes inden for 
den eksisterende godkendelse, og ikke er i strid med vilkårene heri. Miljøsty-
relsen finder derfor, at det ansøgte ikke er godkendelsespligtig.  
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Meddelelsen om, at Miljøstyrelsen har taget til efterretning, at bygherre ikke har 
fremsendt ansøgning i henhold til Miljøvurderingsloven, annonceres ikke og kan 
ikke påklages. 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 
ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbe-
skyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en 
retssag ved domstolene. 
  
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 
på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de 
begrænsninger, der følger af lovgivningen. 
 
Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

                                                             
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed. 
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 afgørelsens adressat 

 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 kommunalbestyrelsen 

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 
klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 
99 og 100 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket un-
derretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1. 

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Ne-
mID/MitID.  
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 
et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du 
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-
naevnet/). 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-
mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker 
at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 
til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender 
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagen skal være modtaget senest den 10. marts 2023.  
 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og 
Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-
mer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for 
Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen 
om miljøgodkendelse. 
 
Orientering om klage 
Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 
over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 
Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 
klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 
Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 
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Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 
ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbe-
skyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en 
retssag ved domstolene. 
 
Med venlig hilsen 

 
Jørn H. Jeppesen  
Civilingeniør 
Tlf. 2547 3006 
johje@mst.dk 
 
 
 
 
 
Kopi til:  
Københavns Kommune, Center for Miljø, miljoe@tmf.kk.dk 
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk. 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk. 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk. 
NOAH, noah@noah.dk. 
Dansk Ornitologisk Forening (DOF), dof@dof.dk. 
MOE, tbla@moe.dk. 
 


