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1 Indledning 
BIOFOS har iværksat en analyse af fremtidige mulige placeringer af renseanlæg 

i hovedstadsområdet. Analysens formål er at udarbejde et samlet beslutnings-

grundlag for den fremtidige placering af renseanlæg i hovedstadsområdet. Be-

styrelsen har udpeget fem scenarier, som skal belyses, og alle scenarier skal 

have kapacitet frem til 2075.   

Analysearbejdet gennemføres i perioden juni til oktober 2020 og omfatter analy-

ser indenfor teknik, økonomi, miljø og klima samt af mulighederne for grøn om-

stilling og af afledte muligheder for opnåelse af synergier mellem BIOFOS og de 

implicerede ejerkommuner og forsyningsselskaber. 

Denne rapport omfatter gennemgang af anlægsperioder og udgør den tredje af i 

alt 8 rapporter. 

1.1 Opbygning af analysen 
Den samlede analyse er opbygget i to dele med tilsammen 9 rapporter: 

Del 1 – Anlæg og økonomi    

De fysiske anlæg  

Økonomiske estimater 

Anlægsperioder (nærværende rapport) 

Følsomhedsanalyse 

Del 2 – Muligheder og udfordringer 

Miljøkonsekvenser 

Muligheder for nye miljø- og klimatiltag 

Muligheder for grøn omstilling 

Beskrivelse af arkitektoniske forhold 

Muligheder/konsekvenser for planlægningen i området 

1.2 Overordnet tilgang til anlægsperioder 
Nærværende rapport beskriver overordnet tidsplan og forudsætninger for gen-

nemførelse af hvert scenarie. 
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Tidsplanen rummer alle myndighedsbehandlinger frem til at renseanlægget(ene) 

tages i drift og evt. nedrivning af eksisterende renseanlæg gennemføres. 

Det forudsættes i denne rapport, at der allerede er sket opfyldninger på søterri-

toriet i de scenarier der forudsætter dette, forud for den omhandlende anlægs-

fase. Erhvervelse af areal til udbygning af renseanlæg eller etablering af nye, er 

heller ikke indeholdt tidsplanerne. 

1.3 Anvendt terminologi, forkortelser og 
referencer 

1.3.1 Terminologi 

Tertiær rensning omfatter rensning for f.eks. medicinrester og mikroforure-

ning.  

Skærpede krav omfatter lettere skærpelse af de udlederkrav, der forudsættes 

ved scenarierne. Lettere skærpede krav er forudsat at være krav til fjernelse af 

kvælstof på 3,5 mg/l og til fjernelse af fosfor på 0,25 mg/l.  

Yderligere skærpede krav omfatter skærpelse af udlederkravene til 1-2 mg 

N/l og 0,1 mg P/l.  

Rensning af bypass omfatter renseforanstaltninger der kan nedbringe forure-

ningsindholdet svarende til skærpede krav. 

Kompakt teknologi er udtryk for teknologier der kan bringe arealbehovet ved 

udbygning og nyanlæg af renseanlæg ned på 0,1-0,15 m²/PE, hvilket er betyde-

ligt lavere end realbehovet der er anvendt på renseanlæggene i dag. Kompakt 

teknologi er ikke metodemæssigt nærmere defineret, men arealbehovene an-

vendes ved udbygning og nyanlæg. 

1.3.2 Forkortelser 

Følgende forkortelser er anvendt i rapporten: 

RL:  Renseanlæg Lynetten 

RA:  Renseanlæg Avedøre 

RD:  Renseanlæg Damhusåen 

RLP:  Renseanlæg Lynetten flyttet til Prøvestenen 

RP:   Renseanlæg på Prøvestenen renser spildevandet fra alle renseanlæg 

RH:  Renseanlæg på Holmene renser spildevandet fra alle renseanlæg  

RLA: Renseanlæg Lynetten flyttet til Renseanlæg Avedøre 

KB:  Området omkring Kalveboderne 

     enten på østkysten af Avedøre Holme eller vestkysten af Amager 

KP:  Pumpestation Kløvermarken 

VA:  Vestamager lige øst for Ørestaden 
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1.3.3 Referencer 

/1/   Delrapporten "De fysiske anlæg" 

/2/   Delrapporten ”Økonomiske estimater” 

/3/   Delrapporten "Anlægsperioder" 

/4/   Delrapporten "Følsomhedsanalyse" 

/5/   Delrapporten "Miljøkonsekvenser" 

/6/   Delrapporten "Muligheder for nye miljø- og klimatiltag" og "Muligheder  

       for grøn omstilling" 

/7/   Delrapporten "Beskrivelse af arkitektoniske forhold" 

/8/  Delrapporten "Muligheder/konsekvenser for planlægningen i oplandet” 

(Udarbejdes af BIOFOS) 

/9/ Delrapporten ”Transmissionssystemet” 
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2 Komponenter i tidsplanen 

2.1 Før igangsætning af byggeri 
BIOFOS' beslutning om den fremtidige placering af renseanlæg i hovedstadsom-

rådet er en plan i miljøvurderingslovens forstand, idet begrebet "planer og pro-

grammer" også omfatter anordninger, der indeholder forskellige bestemmelser 

vedrørende opstilling af en bestemt type anlæg, som skal overholdes i forbin-

delse med udstedelse af administrative godkendelse til opførelse og drift af så-

danne anlæg1.  

Der er tale om en plan, der udarbejdes inden for affaldshåndtering, vandforvalt-

ning, fysisk planlægning og arealanvendelse, og som fastlægger fremtidige tilla-

delser til projekter omfattet af Bilag A og B, og planen er derfor omfattet af krav 

om miljøvurdering, jf. MVL § 8, stk. 1, nr. 1. 

Spildevandsselskaber har overtaget en del af ansvaret for den kommunale spil-

devandsplanlægning, men det undtager ikke planlægningen fra miljøvurderings-

kravet.  

Der skal således udarbejdes en miljøvurdering af planen, inden planen vedtages 

endeligt.  

Før byggeriet igangsættes kræves en række tilladelse og godkendelser. Disse 

gennemgås i hovedtræk i nedenstående afsnit, som skal ses i sammenhæng 

med den vedlagte myndighedsprocesplaner i Bilag A og tidsplaner i Bilag B. 

2.1.1 VVM 

Visse projekter, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, 

kræver tilladelse fra myndigheden før projektet igangsættes. Mens visse projek-

ter omfattet af miljøvurderingslovens Bilag A er underlagt obligatorisk miljøvur-

dering, er visse projekttyper omfattet af Bilag B underlagt en screening med 

henblik på at vurdere, om det konkrete projekt er omfattet af krav om miljøvur-

dering og tilladelse eller ej.  

Omfattet af miljøvurderingslovens Bilag A, pkt. 13 er anlæg til behandling af 

spildevand med en kapacitet på over 150.000 personækvivalenter.  

Omfattet af miljøvurderingslovens Bilag B er bl.a. anlægsarbejder i byzoner (pkt. 

10 b), opfyldning på søterritoriet (pkt. 10 l), rensningsanlæg som ikke er omfat-

tet af Bilag A (pkt. 11 c) og områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg 

(pkt. 11 d).  

Før etablering, udvidelse eller ændring af projekter omfattet af miljøvurderings-

lovens Bilag A eller 2, skal bygherre indgive en skriftlig ansøgning om projektet 

 
1 EU-domstolen i sag C-290/15, Patrice D’Oultremont m.fl. mod Région wallonne 
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til den myndighed, der skal behandle ansøgningen. For projekter omfattet af 

krav om miljøvurdering, skal bygherre fremlægge en miljøkonsekvensrapport.  

Den forventede sagsbehandlingstid for anmeldelse af et projekt efter VVM-

reglerne på hhv. og land og på havet er 2-6 måneder ved screening og 12-14 

måneder ved fuld VVM. VVM-tilladelsen kan meddeles samtidig med udlednings-

tilladelse og miljøgodkendelse som beskrevet nedenfor.  

I delelement 5 Miljøkonsekvenser oplistes en række af de miljøforhold, som kan 

indgå i hhv. screening eller miljøkonsekvensvurdering (VVM) af de respektive 

scenarier. 

2.1.2 Natura 2000 og bilag IV-arter 

Det følger af habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1, at der skal foretages en vurde-

ring af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, 

kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, før der meddeles tilladelse, di-

spensation, godkendelse m.v.  

Derudover følger det af habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1, at der ikke kan gi-

ves tilladelse, dispensation, godkendelse m.v., hvis det ansøgte kan: 

1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbre-

delsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra 

a), eller 

2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra 

b) i alle livsstadier.  

Det er myndigheden der er forpligtet til at sikre sig, at habitatreglerne er over-

holdt, inden tilladelsen/dispensationen meddeles. 

Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område 

væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets 

virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for 

det pågældende område. Såfremt vurderingen viser, at projektet vil skade det 

internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan der ikke meddeles tilla-

delse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte.  

2.1.3 Opfyldning og anlæg på havet 

Efter statens højhedsret kræves der tilladelse ved etablering af faste anlæg på 

søterritoriet. Statens højhedsret varetages af miljø- og fødevareministeren og er 

delegeret til Kystdirektoratet.  
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I medfør af kystbeskyttelseslovens2 § 16 a, stk. 1, nr. 1 og 2, kræves der tilla-

delse til opfyldningsprojekter og udførelse af anlæg på havet, med andre formål 

end kystbeskyttelse. 

Scenarie 2, 3, 4 og 5 forudsætter alle opfyldning på søterritoriet og er derfor 

omfattet af ovenstående krav. Det forudsættes dog, at de nødvendige arealer er 

etableret før anlægsperiodens igangsættelse.  

2.1.4 Udledningstilladelse 

Udledning til vandløb, søer eller hav i anlægsfasen og driftsfasen kræver tilla-

delse i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1.  

Der skal ansøges om tilslutnings- og udledningstilladelser for spildevand/oppum-

pet grundvand iht. § 28, stk. 1. Ved udledning til recipient, skal ansøgningen do-

kumentere, at udledningen overholder miljøkvalitetskrav for udledning til foru-

rendende stoffer til vandløb, søer og havet. 

Midlertidig tilslutning til kloak kræver også tilladelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 

§ 28. stk. 3. Der skal således ansøges om tilladelse ved tilslutning af spildevand, 

afvanding eller oppumpet grundvand til offentlig kloak, både for anlæg og byg-

geplads. 

Kommunen er myndighed for meddelelse af udledningstilladelse, jf. miljøbeskyt-

telseslovens § 28, stk. 1 og 3. I henhold til § 28, stk. 2, er det dog Miljø- og Fø-

devareministeren (Miljøstyrelsen), der meddeler tilladelse til udledning fra liste-

virksomheder, for hvilke ministeren meddeler godkendelse i henhold til miljøbe-

skyttelseslovens § 40, medmindre anlægget har en kapacitet på under 30 per-

sonækvivalenter eller derunder.   

2.1.5 Miljøgodkendelse 

Anlæg, der er optaget på godkendelsesbekendtgørelsens liste over særlig forure-

nende virksomheder, anlæg og indretninger, er omfattet af godkendelsespligten 

efter miljøbeskyttelsesloven3 § 33.  

Renseanlæg og biomassebehandling er omfattet af dette krav om miljøgodken-

delse. Miljøgodkendelse kan meddeles både for nye anlæg og som tillæg til eksi-

sterende miljøgodkendelser ifm. udvidelse af eksisterende anlæg.  

I miljøgodkendelsen fastsættes vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede 

i en periode på 8 år fra godkendelses dato. Myndigheden har dog i medfør af 

miljøbeskyttelseslovens § 41 b, stk. 2 adgang til at ændre en miljøgodkendelse 

inden for retsbeskyttelsesperioden.  

 
2 Lovbekendtgørelsen nr. 705 af 29/05/2020 
3 Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19/11/2015 om miljøbeskyttelse 
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Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, at kommunalbestyrel-

sen træffer afgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Dog træffer Miljøsty-

relsen i medfør af bestemmelsens stk. 2 afgørelse om godkendelse af listevirk-

somheder, der er mærket med (s) på listerne i Bilag A og B. Hvis der tillige ud-

føres aktiviteter, der er omfattet af andre listepunkter på listerne i Bilag A og B, 

er Miljøstyrelsen godkendelses- og tilsynsmyndighed for alle godkendelsesplig-

tige anlæg og aktiviteter på virksomheden. Ved tvivl om, hvorvidt en listevirk-

somhed skal godkendes af kommunalbestyrelsen eller af Miljøstyrelsen, kan 

spørgsmålet forelægges Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer den ende-

lige administrative afgørelse, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 3.  

Godkendelse bortfalder, hvis driften ikke er startet inden der er gået 5 år fra 

miljøgodkendelsens dato.  

Sagsbehandlingstid hos myndigheden forventes at være 6 måneder, men af-

hænger af den konkrete sag og den politiske proces omkring godkendelsen.  

der kan kun meddeles dispensation fra en fredning, såfremt det ansøgte ikke er i 

strid med fredningens formål.  

2.1.6 Øvrig myndighedsbehandling 

Dispensation fra § 3-beskyttet natur, beskyttelseslinjer og fredninger 

Der kan i forbindelse med de forskellige scenarier opstå behov for at dispensere 

fra beskyttede naturtyper, beskyttelseslinjer og fredninger.  

I medfør af § 3 i Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019, herefter be-

nævnt naturbeskyttelsesloven, nyder en række naturtyper beskyttelse fra til-

standsændringer.  

I projektområderne for de 5 scenarier findes forskellige naturtyper, som er § 3-

beskyttet. I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen gøre undtagelse fra be-

stemmelserne og meddele dispensation fra forbuddet i § 3, jf. naturbeskyttel-

seslovens § 65, stk. 2. 

Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer (oplistet i naturbeskyttel-

seslovens §§ 16-19) er udtryk for en generel beskyttelse af en række markante 

landskabselementer. I lovgivningen findes således en række beskyttelseslinjer, 

som har til formål at beskytte natur- og kulturværdier. Som udgangspunkt må 

der ikke foretages indgreb eller ændres i den nuværende tilstand inden for disse 

beskyttelseslinjer. 

I særlige tilfælde kan der efter ansøgning dispenseres fra bestemmelserne. Kra-

vene til indhold en dispensationsansøgning afhænger af den konkrete sag. Den 

respektive kommune er myndighed for sø- og åbeskyttelseslinjer skovbyggelin-

jer.  
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Den forventede sagsbehandlingstid i forbindelse med dispensation naturbeskyt-

telseslovens § 3-beskyttet natur, sø- og åbeskyttelseslinje samt skovbyggelinjen 

er 2-3 måneder.  

Den forventede sagsbehandlingstid i forbindelse med dispensation fra 
fredninger er 4 -6 måneder og sker via ansøgning til Fredningsnævnet 
gennem kommunen. 

Grundvandssænkning og reinfiltration 

Der skal som led i gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder ansøges om tilla-

delse til bortledning (oppumpning) af grundvand eller anden sænkning af grund-

vandsstanden, jf. vandforsyningslovens §§ 26 og 27.  

Derudover må stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, 

jord og undergrund ikke uden tilladelse afledes til undergrunden ifm. reinfiltra-

tion, jf. miljøbeskyttelseslovens § 19.  

Reinfiltreres det oppumpede grundvand ikke, kan der være behov for at opnå til-

ladelse til midlertidig udledning.  

Disse tilladelser meddeles af kommunen og den forventede sagsbehandlingstid 

er 2-3 måneder.  

Byggetilladelser – samt nedrivningstilladelser 

I medfør af byggelovens § 16 må ny bebyggelse ikke opføres og eksisterende 

bebyggelse ikke nedrives uden byggetilladelse.  

Den forventede sagsbehandlingstid for byggetilladelser er 2-3 måneder. Den for-

ventede sagsbehandlingstid for tilladelse til nedrivning af eksisterende rensean-

læg er 4-6 måneder.  

Såfremt der i forbindelse med etablering af nye anlæg skal der træffes foran-

staltninger, der er nødvendige for at sikre omkringliggende grunde, bygninger 

og ledningsanlæg af enhver art, jf. byggelovens § 12, stk. 1. I denne forbin-

delse, skal ejere og lejere modtage meddelelse om udførelse af projektet og om 

der skal træffes særlige foranstaltninger til sikring af omliggende grunde, byg-

ninger og ledningsanlæg.  

I forbindelse med ledningsarbejder kan det være nødvendigt at screene bygge-

sager for ejendomme over og omkring tracé i forhold til, om der er dybtliggende 

jordankre eller andre forhindringer. 

Gravetilladelser 

I medfør af vejlovens § 73 kræves tilladelse af vejmyndigheden til at grave og 

råde over offentligt vejareal. Dette kan være relevant i forhold til anlægsarbej-

der i forbindelse med etablering af tunneler og ledningsarbejder, men vil af-

hænge af de konkrete tracéer.  
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Håndtering af jord 

Scenarierne for fremtidig placering af renseanlæg medfører arbejde i forurenet 

jord på basis af V1 og V2 kortlægning. Når der foretages anlægsarbejder på 

kortlagte ejendomme (V1 og V2), skal der søges tilladelse i henhold til jordforu-

reningslovens § 8 hos den respektive kommune, hvis arealet er omfattet af nær-

mere defineret indsats, f.eks. Områder med særlige drikkevandsinteresser 

(OSD). 

Indebære anlægsaktiviteter risiko for forurening af grundvand, jord og under-

grund, kræver disse tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19. Det kan f.eks. 

dreje sig om midlertidige eller permanente oplag af jord. 

Den forventede sagsbehandlingstid for disse to tilladelser er 2-3 måneder.  

Flytning af jord skal anmeldes til kommunerne, jf. jordflytningsbekendtgørel-

sens4 § 4, stk. 1 og 2.  

Anmeldelse af byggeaffald og byggeplads 

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen, jf. kommunens affaldsre-

gulativ (Regulativ for erhvervsaffald for hhv. Københavns og Hvidovre Kommu-

ner).  

I medfør af § 21 i bekendtgørelse om bygherrens pligter skal byggepladser an-

meldes til arbejdstilsynet før byggestart. Dette gælder for alle enkeltstående 

byggepladser med forventet varighed af >500 manddage. Anmeldelse udføres af 

bygherres arbejdsmiljøkoordinator under udførelse.  

Støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder 

Midlertidige støvende og støjende bygge- og anlægsaktiviteter skal også anmel-

des til kommunen, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens5 § 2, stk. 1. Anmeldelsen 

skal ske med mindst 2 ugers varsel. 

Visse bygge- og anlægsarbejder kan også kræve dispensation fra gældende 

støjbegrænsninger jf. kommunens retningslinjer herom.  

2.1.7 Udbudsproces 

En traditionel udbudsproces er ofte kendetegnet ved, at det ønskede produkt er 

beskrevet relativt detaljeret fra starten. Det stiller store krav til bygherrens ev-

ner til på et højt detaljeringsniveau at beskrive de ønskede ydelser, hvilket kan 

være en udfordring for de fremtidige renseanlæg, hvor nye og innovative tekno-

logier med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling vil være et bærende ele-

ment. En traditionel udbudsproces er ligeledes kendetegnet ved, at der meget 

tidligt i forløbet – ofte allerede inden bygherren har offentliggjort udbudsmateri-

alet - sker en holddannelse, som bygherren ikke har indflydelse på. Dermed er 

 
4 Bekendtgørelse nr. 1452 af 07/12/2015 om flytning af jord 
5 Bekendtgørelse nr. 467 af 23/05/2016 om miljøregulering af visse aktiviteter 
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der en indbygget risiko for, at de hold, der byder ind på opgaven, ikke er de 

stærkeste og mest relevante hold. 

Frem for traditionelle totalentrepriseudbud kan der tilrettelægge en innovativ 

proces, hvor der skabes en større udvikling og idéskabelse inden der dannes 

konsortier og inden tekniske løsninger fastlægges. Dermed kan laves en model, 

der kan understøtte sammensætningen af de rigtige entreprenører, rådgivere og 

specialister med henblik på at opnå de mest komplette teams og give plads til 

innovation og udvikling i designfasen indtil projektet og økonomien låses ende-

ligt i projekteringsfasen forud for udførelse. Dette kan omfatter "nye" og mere 

fleksible udbudsformer som udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog 

og innovationspartnerskaber, hvor projekterne på forskellig niveau udvikles i 

samarbejde mellem BIOFOS og totalentreprenøren. 

Nedenfor er i vist et forløb, hvor udbudsprocessen gennemføres som begrænset 

udbud med forhandlinger indlagt. 

Det samlede projekt forventes udbudt i en række totalentrepriser omhandlende 

landindvinding, renseanlæg, transmissionssystem, udløbsledninger, nedrivning 

af eksisterende anlæg m.v. 

 

Totalentreprenørernes ydelser vil bestå i design, projektering samt opførelse af 

de samlede anlæg. Totalentreprenøren skal både i projekterings- og udførelses-

fasen varetage projektledelsen og styringen af opgaven. Herunder sikre øko-

nomi, tid, kvalitet og arbejdsmiljø samt varetage risikovurderingen og -styrin-

gen. Ikke blot i forhold til egen organisation men ligeledes i forhold til underen-

treprenører, -rådgivere og leverandører. Valg af underentreprenører, -leveran-

dører og -rådgivere foretages i samspil mellem totalentreprenøren og BIOFOS. 

I tidsplanen er antaget, at den samlede udbudsproces for samt samlede anlæg 

kan gennemføres på en 3-årig periode. 

2.1.8 Anlægsperiode 

Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at komme med et præcist estimat på 

anlægsperiode for de forskellige delprojekter, men baseret på erfaringer fra til-

svarende store komplekse projekter forventes en anlægsperiode på ca. 5-6 år at 

være realistisk, idet det forudsættes, at de forskellige totalentrepriser i stor ud-

strækning kan gennemføres parallelt. 

Udbudsbekendtgør
elsen  + 

udbudsmaterialet

Prækvalifik
ation

Modtagelse 
af første 

forhandlingst
ilbud

Forha
nd-
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Revider
et 
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2.1.9 Idriftsættelse, indkøring og samdrift med 
eksisterende renseanlæg 

Idriftsættelse og indkøring af nye renseanlæg vil skulle ske samtidig med, at de 

eksisterende renseanlæg holdes i drift, således at der til stadighed vil kunne ud-

ledes spildevand, der overholder de gældende udlederkrav. Ibrugtagning af de 

nye renseanlæg vil ske successiv med tilledning af en stigende spildevandsflow 

efterhånden, som anlægget er indkørt. I tidsplanen er der indbygget en forven-

tet periode for idriftsættelse, indkøring og samdrift med eksisterende rensean-

læg på ca. 1 år. 

2.1.10 Nedrivning af eksisterende renseanlæg 

Nedrivning af eksisterende renseanlæg, som tages ud af drift, vil først kunne 

ske, når de nye renseanlæg er taget fuldt i drift og alt spildevand tilledes de nye 

anlæg. 

Det forventes at nedrivningsprojekter udbydes i særskilte nedbrydningsprojek-

ter.  

I tidsplanen er der indbygget en forventet periode for nedrivning af eksisterende 

renseanlæg, der tages ud af drift på ca. 2 år. 
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3 Overordnet tidsplan for scenarierne 

3.1 Scenarie 1 (RL/RA/RD) 
De nuværende renseanlæg forbliver på de tre nuværende lokaliteter, scenarie 

(RL/RA/RD).  

 

Figur 1: Oversigtskort over scenarie 1 (RL/RA/RD) 

 

Afklaringsperiode
•Nu -2027
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projektgrundlag, 
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•2028 - 2030

Myndighedsperiode
•2030 - 2035

Udbudsperiode
•2036 - 2038

Anlægsperiode
•2039 - 2043

Indkøring og 
samdrift med 
eksisterende anlæg
•2044
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3.2 Scenarie 2 (RLP) 
RL flyttes til Prøvestenen, RA og RD bibeholdes (RLP). 

 

Figur 2: Oversigtskort over scenarie 2 (RLP) 
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3.3 Scenarie 3 (RLA) 
RL sammenlægges med det nuværende RA, RD bibeholdes, scenarie (RLA). 

 

Figur 3: Oversigtskort over scenarie 3 (RLA) 
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3.4 Scenarie 4 (RH) 
De nuværende renseanlæg flyttes og samles i et nyt renseanlæg på Holmene, 

scenarie (RH). 

 

Figur 4: Oversigtskort over scenarie 4 (RH) 
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3.5 Scenarie 5 (RP) 
De nuværende renseanlæg flyttes og samles i et nyt renseanlæg på Prøveste-

nen, scenarie (RP). 

 
Figur 5: Oversigtskort over scenarie 5 (RP) 
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Bilag A Myndighedsprocesplaner 
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Bilag B Tidsplaner 


