
Eventuelle alternative placeringsmuligheder for et renseanlæg i på eller ved Aarhus Havn 
 
Mulige scenarier, bortset fra Tangkrogen: 
 
1) Areal umiddelbart nord-øst for Marselisborg Lystbådehavn 
2) Smal udvidelse langs Østhavnsvej 
3) Placering af renseanlæg i forbindelse med en eventuelt kommende havneudvidelse syd for østhavnen 

------------- 
 
1) Areal umiddelbart nord-øst for Marselisborg Lystbådehavn 

 
Det bemærkes, at arealet omfatter eksisterende virksomheder og vejanlæg 
Aarhus Vand 

 Arealet vurderes at være tilstrækkeligt. 
 Ligger indenfor kommuneplanens rammer. 
 Det vurderes realistisk at anlægget kan stå opført omkring 2025. 

Aarhus Havn 
Henrik Munch Jensen har mundtligt oplyst, at Aarhus Havn ikke ser denne placering som en realistisk 
mulighed, idet arealet allerede er disponeret til andre formål. Aarhus Havn er imod dette forslag. 
 



2) Smal udvidelse langs Østhavnsvej 
Areal opmålt til ca. 12 ha. 

 
 
Aarhus Vand 

 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. 

Aarhus Havn 
Forslaget ikke kommenteret 
 
 
 
 
  



3) Placering af renseanlæg i forbindelse med en eventuelt kommende stor havneudvidelse syd for 
østhavnen 

 
 
Aarhus Vand 

 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! 
 
Aarhus Havn 
Forslaget ikke kommenteret 
 


