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Indstilling  

 
Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet – 
videre planlægning og miljøvurdering 
 
Plan- og VVM-myndighedens forslag til det videre arbejde 
med planlægning og miljøvurdering vedr. helhedsplanlæg-
ning for Tangkrogområdet. 
 
1. Resume 
Byrådet besluttede den 8. juni at igangsætte en forudgå-
ende høring om:  
Nyt Marselisborg Renseanlæg. 
Udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn. 
Udvidelse af Tangkrogens rekreative område og eventom-
råde. 
Forbedring af adgangs- og parkeringsforholdene i områ-
det. 
 
Den offentlige høring vedr. indkaldelse af idéer og forslag 
til planlægningen og indholdet i VVM-redegørelsen blev 
gennemført sammen med kystdirektoratet i perioden 5. 
juli – 13 september 2017. 
 
Indstillingen omhandler plan- og VVM-myndighedernes af-
grænsning af indholdet i miljøvurderingen, herunder valg 
og fravalg af hvilke alternativer til helhedsplan der miljø-
vurderes. 
 
Der er indkommet 64 høringssvar, herunder syv alterna-
tive forslag til helhedsplan samt 3 underskriftsindsamlin-
ger. 
 

Til Aarhus Byråd via Magistraten 
Fra Teknik og Miljø 
Dato Dato for fremsendelse 
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2. Beslutningspunkter 
At 1) Parallelt med miljøvurderingerne (VVM) udarbejdes 
forslag til kommuneplantillæg for Tangkrogområdet. 
 
At 2) Miljøvurderingerne tilrettelægges med de fokuspunk-
ter, herunder valg og fravalg af alternativer, som anbefalet 
i afsnit 5. 
 
3. Baggrund 
I foråret 2015 gennemførtes en offentlig høring af en 
skitse til helhedsplan for Tangkrogområdet, som alene 
opererede inden for de rammer, som er i den gældende 
kommuneplan, herunder et rammeområde på søterritoriet, 
som er udlagt til udvidelse af lystbådehavnen. 
Den 18. november 2015 vedtog byrådet en indstilling om 
resultatet af den offentlige høring af skitsen til helhedsplan 
og det videre arbejde med helhedsplanen for Tangkrogom-
rådet.  
Det indgår i beslutningen, at den del af søterritoriet der i 
Kommuneplan 2013 er udlagt til lystbådehavn skal indgå i 
en samlet løsning, hvor der skal afsættes ca. 12 ha til ren-
seanlæg, og der sigtes mod en udvidelse af lystbådehav-
nen med op til 500 bådepladser samt inddragelse af yderli-
gere arealer på søterritoriet, så der kan opnås en mere 
tilfredsstillende helhedsløsning.  
Den 8. juni vedtog byrådet at igangsætte en forudgående 
høring om kommuneplanlægning og VVM for udflytning af 
Marselisborg Renseanlæg samt udvidelse af Marselisborg 
Lystbådehavn og det rekreative område inklusive event-
området i Tangkrogen. 
 
4. Relationer til mål 
Indstillingen er i overensstemmelse med byrådets princip-
beslutning om, at spildevandsrensningen på langt sigt skal 
centraliseres på kun to renseanlæg, Egå og Marselisborg, 
og at Marselisborg Renseanlæg skal forberedes til den 
kommende byvækst frem til 2060.  
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Indstillingen er ligeledes i overensstemmelse med kommu-
neplanens bestemmelser om en udvidelse af lystbådehav-
nen.  
  
Endvidere er det ambitionen at forbedre forholdene om-
kring Tangkrogens rekreative værdi, eventpladsen og par-
keringen i området generelt. 
 
5. Sagsfremstilling 
Der er gennemført en idéfase om indkaldelse af idéer og 
forslag til planlægningen og indholdet i VVM-redegørelsen. 
Høringen blev gennemført sammen med kystdirektoratet, 
som er myndighed på søterritoriet, i perioden 5. juli – 13 
september 2017. 
 
Den 14. august 2017 blev der afholdt åbent hus arrange-
ment i et telt ved indgangen til Tangkrogen. Der var desu-
den arrangeret rundvisninger på renseanlægget og lystbå-
dehavnen. Samlet deltagelse i arrangementet ca. 150 
personer.  
 
Der indkom 64 høringssvar, herunder syv alternativer til 
helhedsplanen i debatoplægget, samt tre underskriftsind-
samlinger. 
 
Bilag 1 indeholder en oversigt og resumé af høringsbidra-
gene. I bilag 2 beskrives og vurderes alternativerne. Bilag 
3 indeholder de originale høringssvar. 
 
I to af underskriftsindsamlingerne har i alt 11.799 borgere 
skrevet under på at de grundlæggende ønsker at bevare 
den nuværende Tangkrog og kystlinje som den er, og ikke 
ønsker at bugten fyldes op og omdannes til eventområde.  
I en tredje har 81 skrevet under på at de ikke ønsker at 
renseanlægget placeres i umiddelbart nærhed til havnemil-
jøets restauranter, butikker, kontorer og havnens brugere 
i øvrigt.  
 
Nogle synspunkter går igen i flere af høringssvarene, som 
f.eks.: 
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 Bekymring for at en lang strækning af den eksisterende 
kystlinje forsvinder og at udsigten til bugten bliver re-
duceret. 

 Tangkrogen og kyststrækningen langs Strandvejen er 
helt unik og har stor rekreativ værdi for mange aarhu-
sianere - ødelæg den ikke. 

 Anerkendelse af behovet for at udvide renseanlægget 
men, at det bør placeres et andet sted, f.eks. på Øst-
havnen. 

 Er imod at eventområdet og antallet af events udvides 
da området i forvejen er belastet af støj og trafik i for-
bindelse med de nuværende arrangementer. 

 Undlad venligst at gøre Tangkrogen til et nyt koncert-
sted. En større eventplads må kunne placeres et andet 
sted i byen. 

 Er der overhovedet behov for at udvide lystbådehav-
nen? 

 
5.1 Indkomne alternativer til helhedsplanen i debat-
oplægget 
 
Her indsættes et afsnit med anbefaling af hvilke alternati-
ver der skal indgå i miljøvurderingerne, herunder beskri-
velse af valg og fravalg. 
 
5.2 Fokuspunkter i miljøvurderingerne (VVM) 
Bilag 4 indeholder en foreløbig afgrænsning af emner der 
skal belyses i miljøvurderingerne. Listen er dækkende for 
de emner der er indkommet i forbindelse med den offent-
lige høring. 
 
6. Organisering og proces 
Aarhus Kommune er bygherre i de kommunale projekter, 
og samtidig myndighed. Derfor deles arbejdet op i en byg-
herreorganisation og en plan- og myndighedsorganisation, 
så interesserne ikke sammenblandes.  
Bygherrerollen er forankret i Borgmesterens Afdeling. 
 
Det forventes at et forslag til kommuneplantillæg og VVM-
redegørelse kan forelægges byrådet primo 2020 med ef-
terfølgende endelig vedtagelse ultimo 2020. 
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7. Strategi for borgerinddragelse 
Inddragelse af offentligheden og myndigheder vil ske i 
overensstemmelse med planloven og miljøvurderingslo-
ven. Der vil således være offentlig fremlæggelse af plan-
forslag sammen med VVM-redegørelse i minimum 8 uger. 
 
Derudover forventes afholdt møder med borgere/interes-
senter. Uddybes! 
 
8. Konsekvenser for ressourcer 
• Nedenstående punkter medtages i det omfang, det er 
relevant for den konkrete indstilling 
• Kommunaløkonomiske konsekvenser 
• Konsekvenser for miljøet (f.eks. i planlovsregi er der 
bestemmelser om miljøvurdering af større projekter) 
• Andet 
 
 
 
 
 
 
Bünyamin Simsek 
    / 
 Erik Møberg 
 
 
 
 
Bilag  
Bilag 1: Debathæfte fra den forudgående høring 
Bilag 2: Oversigt og resumé af høringssvar 
Bilag 3: Notat om alternative forslag til helhedsplan 
Bilag 4: Originale høringssvar 
Bilag 5: Fokuspunkter i miljøvurderingerne 
 
 
Tidligere beslutninger 
Spildevandsplan 2006-2009. Vedtaget af byrådet den 14. 
december 2005. 
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Spildevandsplan 2010-2012. Vedtaget af Byrådet den 24. 
august 2011. 

 
Spildevandsplan 2013-2016. Vedtaget af Byrådet den 27. 
november 2013. 
 
Igangsætning af helhedsplanlægning for Tangkrogområ-
det. Vedtaget af byrådet den 19. november 2014. 
 
Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet. Kommuneplan-
lægning og VVM-proces igangsættes.  
Vedtaget af Byrådet den 18. november 2015.  
 
Byrådet besluttede den 8. juni 2017 at igangsætte en for-
udgående høring om indkaldelse af idéer og forslag til 
planlægningen og indholdet i VVM-redegørelsen. 
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