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Emne:   Helhedsplan for Tangkrogen 
Til:        Styregruppen 
 
 
 
Dagsorden til styregruppemøde for Helhedsplan for Tangkrogen den 3. 
januar 2018  
 
 
1) Opsamling på høring om helhedsplan for Tangkrogen  
 
2) Udkast til byrådsindstilling om igangsætning af VVM  Aarhus Havns og Aarhus Vands tilbagemelding vedr. alternative 

placeringsmuligheder for renseanlægget på Aarhus Havns arealer.  Hvilke modeller skal der laves VVM for?  Afsender på indstillingen, organisering. 
 
3) Tidsplan for udarbejdelse og godkendelse af indstilling om igangsætning 
af VVM-redegørelse 
 
4) Forberedelse af EU-udbud for VVM-rådgivning 
 
5) Orientering om kommunens overtagelse af areal ved Sumatravej 
 
6) Henvendelse fra bygningsejere vedr. hjemfaldsklausul 
 
7) Næste styregruppemøde? 
 
8) Eventuelt 
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Forslag til helhedsplan for Tangkrogen var i offentlig høring fra 5. juli til 13. 
september. 

  
 
Der indkom 64 høringssvar, heriblandt en underskriftsindsamling, hvor 
11.300 borgere skrev under på, at kyststrækningen langs Strandvejen skal 
bevares. 
 
I høringsperioden blev der opstillet et telt på Tangkrogen, hvor byens borge-
re kunne få mere information om helhedsplanen. Ligeledes var der rundvis-
ninger på renseanlæg og lystbådehavn. 
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Hovedkonklusioner fra den offentlige høring: 
 

 Høringssvarene var helt overvejende kritiske. Kritikken rettede sig 
primært mod det forhold, at kystlinjen blev flyttet et stykke ud i bug-
ten, og at byens nærhed til vandet blev reduceret. 
 

 Der blev udtrykt bekymring for, at et større eventareal ville give øget 
pres de omkringliggende boligområder. 
 

 Der var stor opbakning til at udvide renseanlægget, hvilket også de 
mange alternative forslag vidner om. 
 

 Lystbådehavnen og foreningerne på havnen var positive over for 
udsigten til en større havn og flere fritidsmæssige og sportslige mu-
ligheder. 
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Bilag 1: Udkast til byrådsindstilling 
Bilag 2: Udkast til notat om vurdering af fordele og ulemper ved forskelli-

ge placeringsmuligheder som foreslået i høringen 
Bilag 3: Opsamling af bemærkninger fra Aarhus Vand og Aarhus Havn 

vedr. placeringsmuligheder på Aarhus Havns arealer 
Bilag 4: Notat om tidshorisont for nuværende rensekapacitet 
 
Næste skridt i planlægningsprocessen er, at byrådet skal beslutte hvilke 
modeller der skal udarbejdes VVM-redegørelse for. 
 
2.1 Vurdering af alternative placeringsmuligheder for renseanlægget 
 
Høringen vedr. helhedsplan for Tangkrogen gav anledning til en række al-
ternative forslag til indretning af Tangkrogen m.v. Disse forslag er kommen-
teret i bilag 2. 
 
Nogle af de alternative forslag fra høringen pegede på, at renseanlægget 
bør placeres på Aarhus Havns arealer. 
 
For at give forslagene fra den offentlige høring en seriøs behandling er for-
slagene tilpasset, så de matcher Aarhus Vands arealbehov. Aarhus Vand 
har kommenteret på fordele og ulemper ved disse placeringsmuligheder.  
 
Aarhus Havn fremsender deres kommentarer primo januar. Henrik Munch 
har dog mundtligt kommenteret et af forslagene. Se bilag 3. 
 
 
Aarhus Havn (Henrik Munch Jensen) har mundtligt oplyst, at Havnen ikke 
ser det som en mulighed at placere renseanlægget i det syd-østlige hjørne 
af Østhavnen. 
 
Det kunne være en mulighed at etablere det nye renseanlæg på en – måske 
– kommende havneudvidelse syd for Østhavnen. Aarhus Vand peger imid-
lertid på, at der er risiko for, at dette scenarium vil forlænge tidsplanen uac-
ceptabelt. 
 
Konklusionen fra Aarhus Havn og Aarhus Vand er samlet set, at det ikke kan 
lade sig gøre og/eller indebærer for store risici at placere renseanlægget på 
Aarhus Havns nuværende eller kommende arealer. 
 
Aarhus Vand peger på placeringen ved Tangkrogen som den mest realisti-
ske at arbejde videre med. 
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Side 5 af 10 Aarhus Vand og Center for Miljø og Energi har estimeret, at den nuværende 

kapacitet på renseanlæggene – med den nuværende byvækst – er opbrugt 
om ca. 10 år (Bilag 4). Det er derfor vigtigt, at etablering af et nyt rensean-
læg fremmes mest muligt. 
 
2.2. Beslutning om hvilke scenarier, der skal igangsættes VVM-redegørelse 
for 
 
Det indstilles,  
 
At 1) der igangsættes VVM-redegørelse for følgende 2 modeller: 
 

 ”Minimumsmodellen” – hvor den nuværende kystlinje ikke berøres. 
 ”Mellemmodellen” – hvor der sker en vis opfyldning af Tangkrogen. 

 
Processen for den præcise udformning af mellemmodellen kan tilrette-
lægges på forskellige måder, se nedenfor. 
 

At 2) det drøftes om VVM-redegørelsen også skal omfatte ”Maximumsmo-
dellen” – som er det oprindelige forslag fra den offentlige høring. 
 

 For taler, at den oprindelige plan giver den bedste vandkvalitet ved 
Tangkrogen samt de største udviklingsmuligheder for eventplads, 
rekreativt område og lystbådehavn. 

 Imod taler, at planen mødte stor kritik i den offentlige høring. 
 
Minimumsmodellen 
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I Minimums-modellen er kystlinjen langs Strandvejen uændret i forhold til i 
dag. Tangkrogen ændres marginalt. Dermed imødekommes den væsentlig-
ste kritik fra den offentlige høring. Udvidelsen af lystbådehavnen bliver min-
dre end oprindeligt forudsat. 
 
I dette scenarium er der risiko for forstærkede problemer med tang og til-
sanding i Tangkrogen. Dette vil VVM-redegørelsen i givet fald afdække. 
 
Det skitserede indretningsforslag indeholder i alt 823 bådpladser, dvs. 373 
ekstra pladser i forhold til i dag. 
 
Mellemmodellen 

  
Mellemmodellen tager udgangspunkt i et forslag fra den offentlige høring. 
Det kan oplyses, at Marselisborg Lystbådehavn har bidraget med input til 
forslaget. 
 
Eventarealet/ det rekreative område udvides med et mindre areal end i det 
oprindelige forslag. Lystbådehavnen udvides mindre end oprindeligt forud-
sat. 
 
Denne model foreslås medtaget i VVM-redegørelsen, idet modellen – i mod-
sætning til minimums-modellen – forventes at ville forbedre vandkvalitet og 
reducere lugtgener i Tangkrogen. 
 
Der kan desuden peges på, at en udvidelse af lystbådehavnen vil være væ-
sentligt billigere i mellem-modellen, idet der er færre meter fritliggende mole.  
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modificeret tegning med udgangspunkt i det oprindelige forslag. Tegningen 
vil indeholde færre detaljer og vil være uden elementer, som ikke ønskes 
medtaget i planen, f.eks. husbåde. 
 
Den nøjagtige udformning af kystlinjen må bero på en analyse af strømfor-
hold og tilsanding. Denne analyse foretages i VVM-redegørelsen. Endvidere 
skal der tages hensyn til de landskabelige forhold. 
 
Det foreslås, at man i byrådsindstillingen lægger op, at der bliver et vist rå-
derum til at udforme modellen hensigtsmæssigt. 
 
Hvis der er behov for det, kan man undervejs i VVM-redegørelsen gå i byrå-
det for at få fastlagt den nærmere udformning af ”Mellemmodellen”. 
 
2.3 Afsender på byrådsindstillingen om igangsætning af VVM-redegørelse 
 
MTM er som VVM-myndighed afsender indstillingen om igangsætning af 
VVM-redegørelsen. 
 
Bygherrefunktionen forankres i Borgmesterens afdeling. Dette beskrives i et 
afsnit i indstillingen. 
 
Kommunens udgifter til rådgivning finansieres af de 7 mio. kr. som er afsat til 
helhedsplan for Tangkrogen, jf. indstillingen ”Støtte til større byudviklingspro-
jekter via 10+10-puljen”, vedtaget i Magistraten 8. maj 2017. 
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Forslag til tidsplan for udarbejdelse og godkendelse af indstilling om igang-
sætning af VVM-redegørelse 
 
3. januar – 16. 
februar 

Færdiggørelse af byrådsindstilling om igangsætning af 
VVM-redegørelse 

Uge 8: 19-23. 
feb. 

Indstilling til kommentering i styregruppen 
26. feb.-21. marts Intern godkendelse i MTM 
22. marts Fremsendelse til Borgmesterens afdeling 
9. april Magistratsmøde 
18. april Byrådsbehandling 
 
 
4) Forberedelse af EU-udbud af VVM-rådgivning 
 
Under forudsætning af,  

 at det besluttes at gå videre med de indstillede scenarier for place-
ring af renseanlæg, jf. pkt. 1,  

 og at tidsplanen skal fremmes mest muligt 
 
er der behov for at gå i gang med at forberede udbud af VVM-rådgivning 
parallelt med, at byrådsindstillingen færdiggøres. 
 
Dette arbejde skal ske i tæt samarbejde mellem Aarhus Vand og Aarhus 
Kommune. 
 
Efter planen skal udbudsmateriale til VVM-rådgivning udsendes maj/juni, når 
der foreligger en byrådsbeslutning om igangsætning af VVM. 
 
 
5) Kommunens overtagelse af areal ved Sumatravej 
 
Orientering om kommunal overtagelse af areal ved Sumatravej. 
 
Det drøftes om arealet skal indgå i planlægningen vedr. Tangkrogen eller ej. 
 
På en del af arealet er der planlagt vejanlæg, jf. lokalplan 875, se illustration 
nedenfor. 
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Bilag 5: Orienteringsnotat vedr. henvendelse fra DLA Piper 
 
Til orientering 
 
Advokatfirmaet DLA Piper har den 8. september 2017 rettet henvendelse til 
Aarhus Kommune på vegne af Ejerforeningen Marselisborg Havneby.  
Henvendelsen vedrører fortolkningen af tinglyst overenskomst af 20. februar 
1991 mellem Aarhus Kommune og Marselisborg Havneforening om anlæg 
og drift af Marselisborg lystbådehavn.   
 
Ejerforeningen Marselisborg Havneby gør gældende, at hjemfaldsklausulen 
på erhvervsejendommene på Marselisborg Lystbådehavn kun gælder i nogle 
nærmere bestemte tilfælde, og at Aarhus Kommune ikke kan finansiere en 
udvidelse af lystbådehavnen ved at overtage de erhvervsbygninger, der er 
opført på lejet grund, vederlagsfrit, og herefter sælge eller udleje disse. 
 
Aarhus Kommune har skrevet til Advokatfirmaet DLA Piper og oplyst, at man 
ikke er enig i deres fortolkning. Advokatfirmaet er indkaldt til at møde ultimo 
januar. 
 
 
7) Næste styregruppemøde 
 
 
8) Eventuelt 
 
 
 
 
  


