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Basisoplysninger
og miljøgodkendelser
Adresser, CVR-nummer og P-numre

Tilsynsmyndighed

BIOFOS A/S
CVR-nummer 25 60 19 20
Refshalevej 250
1432 København K
Tlf.: 32 57 32 32
www.biofos.dk

→ Miljøstyrelsen
Slamforbrændingsanlæg og askedepot på Renseanlæg
Lynetten og Avedøre. Udledning af renset spildevand
fra Renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen.
→ Københavns Kommune
Modtagelse, opbevaring og anvendelse af biologisk
nedbrydeligt industriaffald og udlastning af slam på
Renseanlæg Damhusåen. Affaldshåndtering på Renseanlæg Lynetten og Damhusåen.
→ Hvidovre Kommune
Biogasmotor og affaldshåndtering på Renseanlæg
Avedøre.

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S
CVR-nummer: 25 60 79 88
Renseanlæg Lynetten
Refshalevej 250
1432 København K
P-nummer: 1018979051
Renseanlæg Damhusåen
Parkstien 10
2450 København SV
P-nummer: 1019074192
BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S
CVR-nummer: 25 60 79 96
Renseanlæg Avedøre
Kanalholmen 28
2650 Hvidovre
P-nummer: 1018979159

Branchebetegnelse
370000: Opsamling og behandling af spildevand.

Listepunkter
→ Bilag 1, 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald
i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: a) for andet ikke-farligt affald end dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald, hvor
kapaciteten er større end 3 tons/time.
→ Bilag 1, 5.4: Deponeringsanlæg, som defineret i artikel
2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering
af affald2), som modtager over 10 tons affald om dagen
eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s)
→ Bilag 2, G 202: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der
er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en
samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 1 MW
og 5 MW.
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Hovedaktivitet
Rensning af spildevand

Væsentlige biaktiviteter
Forbrænding af spildevandsslam og deponering af
slamaske.
Drift af transmissionssystem (hovedkloakledning og
regnvandsbassiner i Renseanlæg Avedøres opland).

Miljøgodkendelser og tilladelser
Renseanlæg Lynetten
→ Tilladelse til udledning af renset spildevand fra Renseanlæg Lynetten, december 2020.
→ Miljøgodkendelse af nyt slamforbrændings- og biogasmotoranlæg, Lynettefællesskabet I/S, 3. september
2010.
→ Tillæg til miljøgodkendelse – Nye rådnetanke og slamlager på Renseanlæg Lynetten, august 2014.
→ Revurdering af miljøgodkendelse, Askedepot for Renseanlæg Lynetten, 17. november 2009.
Renseanlæg Avedøre
→ Tilladelse til udledning af renset spildevand fra Spildevandscenter Avedøre I/S, 13. august 2010.
→ Miljøgodkendelse til slamforbrændingsanlæg af afvandet slam på Spildevandscenter Avedøre I/S, 2. april
2008 (revurderet)/1. april 2011 (suppleret).
→ Miljøgodkendelse for depot til opbevaring af aske
fra slamforbrændingsanlægget på Spildevandscenter
Avedøre I/S, 14. november 2006 (revurderet).
→ Miljøgodkendelse for biogasmotor på Spildevands
center Avedøre I/S, 18. marts 2005.
Renseanlæg Damhusåen
→ Tilladelse til udledning af renset spildevand fra Renseanlæg Damhusåen, december 2020.
→ Tilladelse til etablering af tre specialdepoter til oplagring af forurenet jord og spildevandsslam på Rense
anlæg Damhusåen, 12. august 1992.
→ Miljøgodkendelse af modtagelse, opbevaring og anvendelse af biologisk nedbrydeligt industriaffald på
Rensningsanlægget Damhusåen, 24. november 2005.
→ Miljøgodkendelse af anlæg til udlastning af afvandet
slam på Renseanlæg Damhusåen, juli 2011.

DESIGN: ESSENSEN

→ Bilag 2, K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikkefarligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk
udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med
en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen
eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af
listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller
sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk
og elektro-nisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30
tons om dagen eller med mere end 4 containere med et
samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.
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