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Side 1 af 1 VVM og alternative placeringer for et nyt Marselisborg Rensean-

læg 
 
I forbindelse med VVM processen for helhedsplan Tangkrogen er der flere 
alternativer i spil. To af disse alternativer omfatter en placering på nye hav-
nearealer, hvor tidshorisonten er meget usikker og måske kan række mere 
end 20 år frem. 
 
I denne sammenhæng er det vigtigt at have opmærksomhed på, at det nye 
Marselisborg Renseanlæg jf. spildevandsplanen skal erstatte Åby og Viby 
Renseanlæg, der allerede i dag er fuldt belastede. I praksis betyder det, at 
de to renseanlæg, som de står nu, ikke kan følge med byudviklingen, og at 
de også er kraftigt udfordrede i forhold til de klimaforandringer vi ser med 
længere og mere intense regn. 
 
Vi er sammen med Aarhus Vand ved at finde løsninger til optimering af de to 
renseanlæg, herunder også kapacitetsforøge og levetidsforlænge maskin- 
og andet procesudstyr, så de kan fungere miljømæssigt forsvarligt og efter-
leve vilkår i udledningstilladelserne frem til de forventes nedlagt om ca. 10 
år. Disse tiltag vil sandsynligvis løbe op i en investering på 15-25 millioner 
kr. 
 
Såfremt tidshorisonten for nedlæggelsen rykkes længere ud i fremtiden vil 
det efter al sandsynlighed få den konsekvens, at Aarhus Vand bliver nød til 
at sætte større investeringer i de to anlæg. Penge der i realiteten vil være 
”spildt” fordi de to renseanlæg er under nedlæggelse. Hvis tidshorisonten for 
nedlæggelsen rykkes væsentligt vil vi sandsynligvis også skulle inddrage 
Miljøstyrelsen, der har tilsynet med renseanlæggene. 
 
Udover de miljømæssige konsekvenser vil en forsinkelse af et nyt Marselis-
borg Renseanlæg også have betydning for byudviklingen, specielt i Åbyhøj 
hvor det nye brokvarter strækker sig ud omkring renseanlægget. Her vil der i 
en længere årrække skulle tages hensyn til lugt og aerosoler, der begrænser 
anvendelsen af arealerne. 
 
I forbindelse med adskillelsen af fælleskloakken og klimatilpasningen af 
både Åbyhøj og Viby er vi også afhængige af, at kunne bruge arealerne hvor 
de to renseanlæg ligger i dag, til den fremtidige håndtering af regnvandet. 
 
Alt i alt er der således væsentlige konsekvenser ved en evt. udskydelse af 
etableringen af et nyt Marselisborg Renseanlæg, som bør indgå som en del 
af VVM-arbejdet. 
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