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Idéfase - forslag til den kommende miljøkonsekvensvurdering 
 
BIOFOS Lynettefællesskabet A/S har med interesse læst idéoplægget til den planlagte Østlig Ring-
vej offentliggjort den 5. september 2022. Parallelt med idéoplægget til Østlig Ringvej er der fra 
Københavns Kommune udsendt høringsmateriale til ideoplæg vedr. ny mulig metrolinje M5.  
BIOFOS har grænseflader til begge projekter, ligesom til det igangsatte projekt Lynetteholm, og 
dette høringssvar kan derfor ikke ses isoleret. BIOFOS skal derfor opfordre til, at BIOFOS hørings-
svar vedrørende ny mulig metrolinje M5 og Østlig Ringvej ses som en helhed (BIOFOS høringssvar 
vedrørende ny mulig metrolinje M5 er vedhæftet). 
 
Udløb fra renseanlæggene Lynetten og Damhusåen  
I idéoplægget er skitseret en linjeføring for Østlig Ringvej på den østlige side af Amager. Det frem-
går desuden, at anlægget udføres som en sænketunnel. Som følge heraf må BIOFOS konstatere, 
at Østlig Ringvej kommer til at krydse udløbsledningerne fra to af BIOFOS’ anlæg; Renseanlæg Ly-
netten og Renseanlæg Damhusåen. 
 
Renseanlæggene håndterer spildevand fra et opland med ca. 1 mio. indbyggere og et stort antal 
virksomheder i hovedstadsområdet, og anlæggene varetager dermed en overordentlig vigtig 
samfundsmæssig funktion. Det rensede spildevand føres til Øresund via udløbsledningerne. Ud-
løbsledningen fra Renseanlæg Damhusåen ejes af HOFOR, men benyttes af BIOFOS.  
 
Det fremgår ikke af idéoplægget, hvordan krydsningen i givet fald skal gennemføres. Om overho-
vedet muligt bør det tilstræbes at anlægge Østlig Ringvej uden at påvirke udløbsledningerne. 
 
En eventuel omlægning af udløbsledningerne, såfremt den er uundgåelig, må nødvendigvis gen-
nemføres med renseanlæggene i fuld funktion.  
 
Omlægning af ledningerne fra Renseanlæg Lynetten med tværsnit på 2 stk. x 1,8 meter og lednin-
gen fra Renseanlæg Damhusåen med et tværsnit på 1,4 meter, vil medføre betydelige omkostnin-
ger, og myndighedsbehandlingen forbundet med en eventuel fornyet udledningstilladelse er 
både omfattende, tidskrævende og forbundet med risici. Hvis ledningerne tages ud af drift, for-
venter BIOFOS, at det vil være nødvendigt at udlede renset og delvist renset spildevand lokalt og 
kystnært i den periode, hvor etableringen af Østlig Ringvej pågår, og indtil nye udløbsledninger er 
etableret. For Renseanlæg Lynetten vil det kunne påvirke bl.a. påvirke badevandskvaliteten i ho-
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vedstadsområdet, og for Renseanlæg Damhusåen vil udledningen ske til vandområdet Kalvebo-
derne, som er et Natura 2000-område. Dette vil bl.a. kræve en miljøgodkendelse. Hvis kystlinjen 
eller havbundens terræn omkring udløbspunktet ændres, forventes det at ændre på opblandings-
forholdene for udledningen, hvilket kan få miljøkonsekvenser. 
 
Udløbsledningerne kan ikke omlægges uden nøje planlægning og koordinering. BIOFOS opfordrer 
til, at eventuelle omlægninger af BIOFOS’ anlæg og afledte myndighedsgodkendelser tænkes ind i 
projektet så tidligt som muligt. Da udløbsledningerne fra Renseanlæg Lynetten endvidere er på-
virket af etableringen af Lynetteholm, skal BIOFOS opfordre til, at der sker en koordinering mel-
lem projekterne, så eventuelle omlægninger og forlængelser af udløbsledningerne foretaget af 
hensyn til Lynetteholm ikke skal ændres igen af hensyn til Østlig Ringvej. 
 
Hvis myndighederne vurderer, at der er tale om, at anlæg/omlægning af en eller flere udløbsled-
ninger er en kumulativ aktivitet, bør miljøkonsekvenser særligt i anlægsfasen indgå i den samlede 
miljøkonsekvensvurdering.  
 
BIOFOS vurderer, at en eventuel omlægning af udløbsledningerne kan medføre betydelige om-
kostninger afhængig af den valgte løsning. Det er ikke rimeligt at pålægge spildevandskunderne i 
hovedstadsområdet denne omkostning, og omkostningerne til omlægningen må derfor være  
BIOFOS uvedkommende. BIOFOS skal kraftigt opfordre til, at omkostninger til omlægninger på 
renseanlægget indeholdes i budgettet for Østlig Ringvej. 
 
Hvis der stadig planlægges for linjeføringer med rampeanlæg til eller på Refshaleøen, skal vi gøre 
opmærksom på, at der pågår en proces om den fremtidige placering af renseanlæg i Hovedstads-
området. Et af scenarierne er, at Renseanlæg Lynetten forbliver på sin nuværende lokation. Så-
fremt der planlægges med landanlæg, der placeres på BIOFOS’ matrikel, kan BIOFOS’ muligheder 
for at udbygge renseanlægget for at leve op til fremtidige kapacitetsudvidelser og krav om rens-
ning for nye stoffer som PFAS o.l. blive vanskeliggjort og fordyret.  
 
BIOFOS opfordrer til, at Sund & Bælt iværksætter et afklaringsprojekt med henblik på at finde 
den rigtige tekniske løsning for begge udløbsledninger. Dette med involvering af BIOFOS og 
HOFOR. BIOFOS stiller sig gerne til rådighed med at kvalitetssikre eventuelle tekniske løsningsfor-
slag. 
 
Høringssvaret er desuden sendt til efterretning til HOFOR. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Dan Fredskov 
Plan- og projektchef 
dfr@biofos.dk 
Mob: 51369011 
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