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Bemærkninger til indholdet
i analysen af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet
Høringssvarene fra 2. marts 2020 giver samlet set anledning til en række bemærkninger til
analysens indhold. Disse bemærkninger præciserer og angiver særligt fokus på analysens
indhold. Bemærkningerne er anført nedenfor, kategoriseret efter analysens indhold og delopgaver.
Analysen gennemføres med afsæt i BIOFOS’ ønsker og behov med henblik på at imødegå
fremtidige udfordringer på den bedst mulige måde ud fra en samlet vurdering af miljø-, klimamæssige, teknologiske og økonomiske forhold.
Analysens forudsætninger og grundlag forankres hos ejerkommuner og forsyninger ved
parternes deltagelse i følgegruppen og projektgruppen. Parterne kan have forskellige interesser og forhåbninger omkring de forskellige scenarier, men analyseprojektet, der har BIOFOS som projektejer, har til formål at udarbejde et samlet beslutningsgrundlag til brug for
bestyrelsens og ejerkommunernes endelige afvejning og beslutning om, hvilke(-t) scenarie(r) der skal arbejdes videre med.
Scenarier
De i kommissoriet nævnte scenarier er udvalgt på baggrund af blandt andet en tidligere
drøftelse og proces i bestyrelsen. I den forbindelse blev ejerkommunerne spurgt, om der
var egnede lokaliteter til rådighed (30-50 ha) til placering af et nyt samlet renseanlæg. Det
var der ikke. Analysen afgrænses derfor til de nævnte lokaliteter på Refshaleøen, Avedøre
Holme, Damhusåen, Prøvestenen og Holmene.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser afgrænses i første omgang således, at der ikke i projekt- og
følgegruppen forelægges økonomiske forhold, som er underlagt fortrolighed, eksempelvis
forventede indtægter fra salg af ejendom, udgifter til køb af grund eller udgifter til nedrivning/rydning af arealer.
Investeringer finansieres som udgangspunkt via taksten. Analysen skal overordnet belyse,
hvordan udgifterne kan fordeles, og hvordan de forskellige scenarier indvirker på taksterne.
Beslutninger om eventuelle kompensationer for negative konsekvenser ligger uden for
denne analyse. Takstmæssige konsekvenser og mulige fordelingsmodeller kan belyses, men
om der kan kompenseres for eventuelle takststigninger, er ikke en del af analysen.
Juridiske og selskabsmæssige forhold
For alle scenarier skal indgå en analyse af juridiske og selskabsmæssige forhold herunder i
forhold til gældende ejeraftale.
Miljø- og klimamæssige konsekvenser
Beskrivelsen af de miljø- og klimamæssige konsekvenser skal omfatte både negative og positive konsekvenser. Analysen afgrænses til at belyse konsekvenserne af scenarierne for placering af renseanlæggene, men ikke de miljø- og klimamæssige konsekvenser afledt af
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etableringen af Holmene. I analysen af scenariet om et samlet nyt renseanlæg på Holmene
forudsættes det, at Holmene etableres, og at miljøkonsekvenserne af etableringen af Holmene vurderes særskilt.
Konsekvenserne af de infrastrukturelle og trafikale forhold belyses, men alene de konsekvenser, der er en følge af placeringen af renseanlæggene. Ligeledes vurderes de konsekvenser for badevandskvalitet, som følger af udledninger fra renseanlæggene og etableringen af disse, men ikke konsekvenser, der følger af etableringen af Holmene.
De miljø- og klimamæssige konsekvenser analyseres på et overordnet niveau. I efterfølgende faser, når der er taget beslutning om valg af scenarie(-r), der skal arbejdes videre
med, vil projektet være omfattet af reglerne om miljøvurdering, der stiller krav om mere
detaljerede redegørelser for de miljømæssige konsekvenser, og her vil konsekvenserne for
fx badevandskvalitet, udledningskrav, mv. skulle beskrives mere detaljeret.
Flere kommuner bemærker i deres høringssvar, at de finder det væsentligt, at analysen har
fokus på mulighederne for grøn omstilling og udnyttelse af ressourcerne i spildevandet.
Analysen vil her bygge videre på resultaterne af de to interne analyser; ”Fremtidige teknologiske muligheder” og ”Tendenser, udfordringer og muligheder”.
Gevinster og effekter
Analysen af gevinster og effekter skal omfatte en analyse af muligheder for – eller reduktion af – synergi med andre forsyningsarter, herunder mulighederne for afsætning af
energi.
Tidsmæssige forhold
Ved afklaringen af de tidsmæssige forhold ved hvert scenarium skal det belyses, hvilke beslutninger der er nødvendige for beslutning om at gå videre med scenarierne. Hvis et scenarie afhænger af beslutninger, der endnu ikke er truffet, kan det blive nødvendigt at arbejde
med flere mulige scenarier, indtil der foreligger en afklaring.
I forbindelse med afklaring af de tidsmæssige forhold kan der indgå en vurdering af, om der
er miljømæssige eller økonomiske fordele ved at fremrykke scenariet, og om en fremrykning er praktisk mulig.
Konsekvenser for forsyningernes spildevandsledninger og den kommunale planlægning
En vigtig del af analysen bliver at skabe et fælles grundlag for en vurdering af det fremtidige
kapacitetsbehov. Input fra den kommunale planlægning og forsyningerne skal bidrage til
formuleringen af mulige fremtidsscenarier. Forskellige yderscenarier, for fx afkobling af
regnvand, skal beskrives for at vurdere følsomheden af de forskellige parametre. Det skal
desuden undersøges, om eventuelle nye placeringer af renseanlæggene kan give nye muligheder for planlægningen i oplandet.
Kommunikation
Den politiske behandling i ejerkommunerne af analysens resultater vil være offentlig tilgængelig. Herudover vil et valgt projektscenarie(-r) i efterfølgende faser være omfattet af
de lovbestemte krav om inddragelse af offentligheden i henhold til reglerne om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvis kommunerne ønsker
det, kan analysens resultater forinden den planlagte politiske behandling sendes i offentlig
høring af den enkelte kommune.
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