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Sagsid.: 21/1974

RESUMÉ:RESUMÉ:

HOFOR skal træffe beslutning om den fremtidige vandforsyning i Dragør

Kommune. Kommunalbestyrelsen har på møde den 24. juni 2021 behandlet

sagen og afgivet høringssvar med anbefaling om at HOFOR indhenter en

ekstern vurdering af de mulige strategier med henblik på bl.a. at vurdere,

hvad der giver den bedste vandforsyning med høj forsyningssikkerhed, til

den laveste pris for forbrugerne i Dragør Kommune.

Den eksterne vurdering foreligger nu og der skal træffes beslutning om

høringssvar i sagen.

Der er tema-drøftelse for Kommunalbestyrelsen den 9. februar kl. 17-18,

hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til rådgiver og HOFOR. Efter

temamødet vil Klima-, By- og Erhvervsudvalget fortsætte deres møde,

herunder behandle sagen.

INDSTILLING:INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at det meddeles HOFOR, at rapportens

hovedkonklusion tages til efterretning.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

For stemte   4 (C+V)

Imod stemte

Undlod at stemme  3 (A+L+T)

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

For stemte:  5 (A+C+V)
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Imod stemte:  

Undlod at stemme:  2 (L+T)

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

ØU anbefaling:

For stemte: 11 (A+C+V)

Imod stemte: 4 (L+T)

Undlod at stemme:

Til efterretning.

Tillægsforslag:

ACLTV foreslår, at administrationen belyser ved ekstern juridisk vurdering,

om Dragør kommune kan gøre et erstatningsansvar gældende. Det

bemærkes i øvrigt, at borgmesteren afsøger dialog med Tårnbys borgmester,

om de kan have interesse i at indgå i vurderingen. 

For stemte: 15 (A+C+L+T+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme:

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:SAGSFREMSTILLING:

HOFOR har fået udarbejdet en ekstern vurdering af forslag til fremtidig

vandforsyning af Dragør Kommune, som Dragør Kommune har anmodet om

i høringsbrev af 24. juni 2021.

Den eksterne vurdering er udarbejdet af rådgivningsfirmaet COWI for

HOFOR, og rapporten er vedlagt i bilag 1.
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Sagens samlede baggrund fremgår af udvalgssagen fra den 24. juni 2021,

punkt 6. Sagen og dens bilag er vedlagt i bilag 2.

I rapporten er fordele og ulemper for 4 forskellig løsningsmuligheder

gennemgået. Det drejer dig om:

1) nyt vandværk med membranfiltrering.

2) nyt vandværk med membranfiltrering og ny HOFOR-ledning.

3) lokalt mindre vandværk og ny HOFOR-ledning.

4) ny HOFOR-ledning.

COWI har også vurderet om der er andre løsningsmuligheder. Konklusionen

er, at der ikke er andre realistiske alternativer end de 4 løsningsforslag som

HOFOR har undersøgt. (jf rapporten side 14).

COWI hovedkonklusion er, at en ny HOFOR ledning (forslag 4) overordnet

set er mest attraktiv, når fordel og ulemper gøres op. (Jf rapportens side 28).

Det kan oplyses, at behovet for at ændre på fremtidens vandforsyning

hovedsageligt skyldes:

- miljøfremmede stoffer i grundvandet i form af pesticider og PFAS.

- saltvand i undergrunden, som betyder, at det ikke er muligt at flytte

vandindvindingen til ny lokalitet i Dragør.

- behov for renovering af de to vandværker i Dragør.

- omstilling til blødt vand - etablering af blødtvandsanlæg.

LOVE/REGLER:LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

I notatet fra HOFOR, bilag 1 til udvalgssagen den 24. juni 2021, fremgår det,
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at vandtaksten beregningsmæssigt vil stige med ca. 5 kr. pr. m3 ved valg af

ny forsyningsledning til HOFOR og 7,5 kr. pr. m3 ved valg af nyt vandværk

med membrananlæg. Hvis vandet fra rensningen i membrananlægget må

afledes urenset til Øresund vil prisen kunne reduceres med ca. 2,5 kr. pr. m3

til ca. 5 kr.

KOMMUNIKATION/HØRING:KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:RELATION TIL POLITIKKER:

Vandforsyningsplan 2018 – 2027.

BESLUTNINGSPROCES:BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

BilagBilag

Bilag 1 - HOFOR_COWI_Rapport

Bilag 2 - Dagsordenspunkt_Fremtidig vandforsyning af Dragør

https://www.dragoer.dk/media/38148/converted_1651-22_v1_dragorhofor_cowi_rapport.pdf
https://www.dragoer.dk/media/38149/converted_1658-22_v1_dagsordenpunkt_fremtidig-vandforsyning-af-dragoer.pdf
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