
Bilag 1. Møde 12. december 2017. 4 alternative placeringer af et Nyt Marselisborg 
Beskrivelse af forslag. Kommentar, areal Kommentar, tid Kommentar, øvrigt. 
Den nuværende Helhedsplan. Renseanlæg uændret. Lystbådehavn og eventområde lidt beskåret.  Areal: 12 ha 

Arealet vurderes at være tilstrækkeligt. Ligger indenfor kommuneplanens rammer. 

Det vurderes realistisk at anlægget kan stå opført omkring 2025. Forslaget indeholder oplæg til et fælles samlingspunkt i området: ”Det blå Hus”. Et hus, der placeres på renseanlæggets grund og bl.a. skal indeholde de nødvendige mandskabsfaciliteter – men som netop pga. renseanlæggets placering i umiddelbar nærhed til Lystbådehavn, Tangkrog og eventplads også ville kunne fungere som ”forsamlingshus” i området: Fælles mødelokaler, cafe, undervisning/forskning samt erhvervsfremmetiltag.  
Placering på eksisterende Havneareal (v/Frysehuse og eks. Miljøoplagsplads) – udgangspunkt i alternativ fra Marselis Miljøforening. Areal 11,6 ha. 

Arealet vurderes at være tilstrækkeligt. Ligger indenfor kommuneplanens rammer. 

Det vurderes realistisk at anlægget kan stå opført omkring 2025.  Mulige konflikter og bindinger i forhold til den eksisterende anvendelse af arealerne. 

Placering på nyt havneareal – i umiddelbar nærhed til ovenstående. Aflangt, kantet areal. Udgangspunkt i alternativ fra Marselis Miljøforening Areal: Ukendt ??? 

Det forudsættes at arealet er 12 ha. Udformningen er uhensigtsmæssig. Den lange, rektangulære form vil lægge en del begrænsninger i forhold til hensigtsmæssig disponering af det nye renseanlæg. Og vil evt. også give ekstra driftsomkostninger i form af øgede udgifter til pumpning internt på anlægget.  

Arealet ligger uden for Kommuneplans rammer – og udenfor den nuværende Tangkrogsplan. Uvist hvad det vil få af tidsmæssige konsekvenser. Det frygtes at det let vil kunne lægge 10 år til den nuværende tidsplan – og vil blive tænkt sammen med en evt. kommende Havne VVM. 

 

Placering på nye havnearealer – i forbindelse med en – måske – kommende Havne-VVM. Areal: Ukendt???  

Areal og placering ukendt Hvis Renseanlægget indgår som en integreret del af en evt. kommende Havne-VVM frygtes det at det vil forlænge tidsplanen uacceptabelt.  

Det frygtes, at en landvinding i et omfang, der giver plads til såvel øget havnevirksomhed som et nyt renseanlæg vil møde så store protester – at det ikke bliver til noget overhovedet! 



 
 


