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Birte Gersbøll
From: Lone Dannerby Paulsen <ldp@aarhus.dk> Sent: tirsdag, september 12, 2017 5:25 PM Subject: Tangkrogen - Vurdering fra Aarhus Havn af forslag i rapporten "Beskyt Aarhusbugten Nu" To: Camilla Fabricius <camilla.fabricius@aarhus.dk>, Ango Winther <awi@aarhus.dk>, Steen B. Andersen <steen.a@aarhus.dk>, Peter Hegner Bonfils <peterhegnerbonfils@aarhus.dk>, Peter Iversen <peter.iversen@aarhus.dk>, Jan Ravn Christensen <jrc@aarhus.dk>, Gert Bjerregaard <gert.bjerregaard@aarhus.dk>, Steen Stavnsbo <steen.stavnsbo@aarhus.dk> Cc: Jacob Bundsgaard <jbj@aarhus.dk>, Kristian Würtz <kristianw@aarhus.dk>, Niels Højberg <nh@aarhus.dk>, Christian Mølgaard <cm@aarhus.dk>, Niels-Peter Mohr <npm@aarhus.dk>, <jfc@portofaarhus.dk>   
Kære alle   Vedlagt en opfølgning på gårsdagens drøftelse om Tangkrogsprojektet og de mulige konsekvenser for Aarhus Havn.   Mvh Lone         Kære Gert!   Som aftalt på Teknisk Udvalgs møde i går den 11. september 2017 sender jeg de vigtigste argumenter fra Aarhus Havns side i forhold til de to forskellige skitser for placering af et nyt renseanlæg i rapporten fra gruppen bag "Beskyt Aarhusbugten Nu".   
Tilkendegivelserne fra Aarhus Havn kommer fra kontakter direkte til havnedirektør Jakob Flyvbjerg og er leveret med meget kort frist.  a) På det areal, hvor rensningsanlægget forslås opført (rapportens side 9), er der allerede tre etablerede virksomheder i drift og det resterende areal er det taget optioner i fra forskellige virksomheder. Det drejer sig om en genindvindingsvirksomhed, et frysehus samt et større område til flisoplag. Det resterende areal er i øvrigt isoleret set for lille til et rensningsanlæg.   b) En af virksomhederne placeret på arealet er et frysehus (det eneste på havnen), og det er et vigtigt punkt i forhandlingerne med Royal Arctic Line om forsyningssikkerhed til og fra Grønland i forbindelse med en flytning af dele af Grønlandstrafikken til Aarhus.  c) Aarhus Havn har ikke arealmæssig kapacitet inden for de nuværende rammer til at kunne anvise alternative placeringer til de nævnte virksomheder. Tværtimod er det Havnens vurdering, at den selv i løbet af få år får behov for nye arealer.  d) Den offentlige vej til Molslinjens fremtidige færgeleje går præcis langs det nævnte areal på side 9 i rapporten og dette forhold må også tages med i de kommende overvejelser, både i forhold til Molslinjens passsager og Aarhus Havns daglige brugere.  Yderligere anfører Havnen, at der ikke er foretaget undersøgelser af eventuelle tekniske, plan- eller miljømæssige forhold, fordi Aarhus Havn ikke kender detaljerne i projekterne i rapporten.   



2

Endelig til kendegiver Havnen, at man bør se på alternativet med en placering øst for de nuværende ydre dækværker, hvor Aarhus Havn og Aarhus Vand ville kunne vurdere mulighederne for sameksistens på arealer, der fra projekteringens start specificeres hertil.      Afslutningsvis lige et obs på, at den omtalte rapport endnu ikke er fremsendt som et høringsbidrag. Som det fremgik på udvalgsmødet i går, løber høringsperioden frem til 13. september. Herefter skal de indkomne forslag og ideer vurderes – mhp. at byrådet skal beslutte hvilke alternativer, der skal laves VVM for.    Med venlig hilsen   Niels Højberg 
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