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Den 14. december 2017 
 
Marselisborg Renseanlæg og øvrig planlægning i  
Tangkrogsområdet/Havneområdet. 
Aarhus Vands kommentarer til møde afholdt den 12 dec. 
2017 – samt de opstillede alternativer.  
 
På møde afholdt den 12. december hos Christian Mølgård blev der diskuteret 
4 muligheder for at indpasse et Nyt Marselisborg renseanlæg i planlægningen 
i og omkring Aarhus Havn / Tangkrogsområdet. 
 
For Aarhus Vand er der 3 centrale forhold der gør sig gældende i forhold til 
tidsplaner og placering: 
 
 De nuværende renseanlæg Aaby, Viby og Marselisborg har allerede i dag 

vanskeligt ved at overholde udledningskravene, idet anlæggene i dag er 
fuldt belastet. I 2018 er vi nød til at foretage mindre kapacitetsbygninger 
på Viby og Åby Renseanlæg for at kunne klare befolkningstilvæksten og 
erhvervsudviklingen frem til 2026, hvor anlægget forventes nedlagt og 
spildevandet afskåret til det nye Marselisborg Renseanlæg. Det kan såle-
des blive et reelt problem at sikre en tilstrækkelig rensning af spildevandet 
fra den konstante befolkningstilvækst i Aarhus (o. 4 - 5000 personer om 
året) og sikre muligheder for spildevandstilslutninger, som følge af er-
hvervsudviklingen alene frem mod 2025 – hvor det p.t. er forudsat at et 
Nyt Marselisborg står færdigt. For at sikre rammerne for en Aarhus Kom-
mune i stadig vækst – er det derfor afgørende vigtigt at denne tidsplan 
holder. 

 For at sikre de fysiske rammer om et nyt, samlet renseanlæg – der kan 
rense spildevand fra o. 460.000 PE, er det vigtigt at der reserveres 12 ha.  
Det er endvidere vigtigt de 12 har en fornuftigt, fysisk udformning – dvs. 
nogenlunde ”firkantet”. Et aflangt, rektangulært areal vil betyde store bin-
dinger i forhold til hvordan et kommende anlæg kan disponeres, og også 
en væsentlig fordyrelse af anlægs- og driftsomkostninger.   

 Desto længere fra det nuværende anlæg et nyt anlæg placeres fra den 
nuværende placering – desto dyrere en løsning. Det vil i sær gøre sig 
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gældende hvis anlægget bliver placeret i forbindelse med en evt. kommende havneudvidelse – på 
dybt vand, hvilket vil betyde ekstraomkostninger til afskærende ledningsanlæg og store omkostninger 
til landvinding på store vanddybder. 

 
Kommentarer til de 4 placeringer fremgår af skemaet, bilag 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 1. Skema med kommentarer til de 4 placeringer 
 
 
 
  


