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Høringssvar vedr. implementeringsredegørelse for etablering af Lynetteholm
Hermed fremsendes høringssvar vedrørende implementeringsredegørelse for etablering af Lynetteholm, jf. høringsmaterialet offentliggjort den 21. marts 2021 på høringsportalen.
Høringssvaret er fra BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, der som ejer af Renseanlæg Lynetten bliver
en af Lynetteholms nærmeste naboer. Vi henviser i øvrigt til vores høringssvar af 12. februar
2021 vedr. forslag til lov om anlæg af Lynetteholm.
Implementeringsredegørelsen indeholder en uddybende anvisning på, hvordan anlægsprojektet,
som Folketinget tilslutter sig, skal udmøntes i praksis. I implementeringsredegørelsen er der redegjort for, hvorledes varetagelsen af hensyn til miljø og natur sikres, og der beskrives en lang
række vilkår som skal overholdes under anlæg og drift.
BIOFOS havde set frem til, at implementeringsredegørelsen - udover anvisningerne på varetagelsen af miljø- og natur-hensyn – også indeholdt nærmere anvisninger på udmøntningen af de øvrige bestemmelser i anlægsloven. Konkret havde vi gerne set uddybende anvisninger på hvordan
uenigheder mellem bygherre og ledningsejere skal håndteres, samt anvisninger på hvem der betaler for midlertidige løsninger, hvis By & Havn vurderer at sådanne er nødvendige.
Betaling for midlertidige tiltag på ledninger
Som BIOFOS påpeger i vores høringssvar vedr. forslag til anlægslov, er BIOFOS som ledningsejer
udfordret af, at flere naboprojekter og deres endelige udformning og placering kan indvirke på
BIOFOS’ anlæg. BIOFOS ønsker ikke at gennemføre ledningsomlægninger, der står i fare for at
skulle lægges om flere gange, efterhånden som der tages beslutning om placering af metro, Østlig Ringvej, renseanlæggets fremtidige placering, mv.
Allerede på nuværende tidspunkt erfarer vi, at vores behov for langsigtede løsninger ikke harmonerer med By & Havns tidsplaner. Vi imødeser derfor et ønske fra By & Havn om at gennemføre
midlertidige tiltag, som kan sikre fremdriften i anlæggelsen af Lynetteholm, mens vi afventer de
gode og varige løsninger på ledningerne.
BIOFOS forventer, at By & Havn betaler for eventuelle midlertidige tiltag, og dette bør beskrives i
implementeringsvejledningen.
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Uenighed om tilrettelæggelsen af arbejder
Fører de forskellige tidsplaner til en uenighed med By & Havn om tilrettelæggelsen af arbejderne,
er vi ifølge §12 i forslag til lov om anlæg henvist til transportministeren, der kan træffe afgørelse
om bestemte arbejders udførelse. Det virker ikke hensigtsmæssigt, at ministeren er første instans. Endvidere er det svært at se, hvem der vil varetage BIOFOS’ interesser i den proces. Det
kan også med fordel beskrives i implementeringsredegørelsen.
Kontaktperson i BIOFOS er Plan- og projektchef Dan Fredskov, e-mail: dfr@biofos.dk, tlf. 5136
9011.
Med venlig hilsen
Dan Fredskov
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