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Pkt. 9. Anlægsprojekt om spildevandsbassin i Brøndby (KSØ-projektet)
1. Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen:
Godkender anlægsprojektet om spildevandsbassin i Brøndby (KSØ-projektet) til udbud af
rådgiverydelsen i et forprojekt til (fortrolig) inkl. egen tid.
Bemyndiger BIOFOS til at indlede forhandlinger om betingelser og pris for erhvervelse af
grunden Tranestien 1, ejet af Glostrup kommune. Det endelige køb af grunden vil blive forelagt formandskabet til godkendelse.
2. Baggrund
Glostrup Forsyning, BIOFOS og HOFOR har siden 2013 samarbejdet om forskellige analyser og
løsningsforslag knyttet til klimaudfordringerne i Søndervangskvarteret. Kvarteret er et byområde beliggende på tværs af kommunegrænsen mellem Glostrup og Brøndby.
Løsningsforslagene har alle indeholdt en eller flere bassinløsninger af enten lukket eller åben
karakter på Tranestien 1, som er et grønt område beliggende i Brøndby Kommune, men ejet
af Glostrup Kommune. På området har der tidligere ligget et renseanlæg.
Flere forudsætninger har ændret sig siden samarbejdet blev indledt, og parterne har nu besluttet at gå videre med en løsning, hvor BIOFOS etablerer et lukket spildevandsbassin på
grunden ved Tranestien (det gamle Glostrup Renseanlæg). Glostrup Forsyning og HOFOR Spildevand Brøndby A/S fortsætter sin klimatilpasning af kloaksystemet efter de planer, der udarbejdes i selskaberne og med anvendelse af nyt spildevandsbassin på Tranestien.
Løsningen vil ifølge modelberegninger sikre, at serviceniveauet kan opfyldes i størstedelen af
det sydlige Glostrup på både kort og langt sigt. Løsningen vil også på kort sigt bidrage til opfyldelse af serviceniveau og klimatilpasning i en del af Brøndby Kommune. Den langsigtede
strategi i Brøndby Kommune er separatkloakering, men spildevandsbassinet på Tranestien vil
bidrage til forbedringer i Brøndby.
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Projektet finansieres under den økonomiske ramme eller via lån i KommuneKredit eller som
egenfinansiering.
Ved afslutning af projektet vil BIOFOS ansøge Forsyningssekretariatet om et § 11-tillæg, hvilket vil medføre en forhøjelse af den økonomiske ramme i afskrivningsperioden for projektet.
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