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Marselisborg Lystbådehavn – finansiering af helhedsplan 
 

1. Sagsgenstand 
Advokatfirmaet DLA Piper har d. 8. september 2017 rettet henvendelse til Aar-
hus Kommune på vegne af Ejerforeningen Marselisborg Havneby (herefter: 
Ejerforeningen) og medlemmerne af Ejerforeningen. Ejerforeningen har ind-
gået lejekontrakt med Fonden Marselisborg Havneby vedrørende de sokkel-
grunde hvorpå der er opført erhvervsbygninger. Medlemmerne af ejerforenin-
gen er ejerne af de pågældende bygninger (bortset fra Fonden 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 gør gældende, at hjemfaldsklausulen på erhvervsejendom-
mene på Marselisborg Lystbådehavn kun gælder i nogle nærmere bestemte 
tilfælde, og at Aarhus Kommune ikke kan finansiere en udvidelse af lystbåde-
havnen ved at overtage de erhvervsbygninger, der er opført på lejet grund, 
vederlagsfrit, og herefter sælge eller udleje disse. 
 
I henvendelsen anerkendes det, at Aarhus Kommune kan overtage de 
grunde, hvorpå erhvervsbygninger og havneanlæg er opført, og derved frem-
adrettet oppebære grundlejeindtægter eller sælge grundene. I supplement 
hertil oplyses det, at bygningsejerne er interesserede i at erhverve sokkel-
grundene senest pr. 31. december 2030, hvor den nuværende lejekontrakt 
tidligst kan opsiges pr.  
 
Indtægterne fra ejendommene er tænkt ind i finansieringen af Helhedsplanen 
for Tangkrogen. Inden projekteringen af anlægsprojekterne i Helhedsplanen 
igangsættes, skal der findes en afklaring på, om Ejerforeningens fortolkning 
af hjemfaldsklausulen får konsekvenser for kommunens indtægtsprovenu fra 
ejendommene. 
 
Det bemærkes, at der via postlisten er begæret aktindsigt i henvendelsen. 
 

2. Baggrund 
Den 8. maj 2017 vedtog byrådet to indstillinger om Helhedsplanlægning for 
Tangkrogsområdet. 
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I den ene indstilling besluttedes det at igangsætte en forudgående høring om 
Helhedsplanen. Aktuelt er status på Helhedsplanen, at Teknik og Miljø be-
handler høringssvarene med henblik på at udarbejde en byrådsindstilling om 
igangsætning af en VVM-redegørelse for nogle konkrete scenarier for place-
ring af renseanlæg m.v. Det forventes, at denne indstilling kan forelægges 
byrådet marts/april 2018. 
 
Den anden indstilling var ”Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet – Øko-
nomi”. I denne indstilling beskrives rammerne for de forskellige delprojekter i 
helhedsplanen, og der gives en orientering om økonomien, processen for ar-
bejdet med økonomien samt organisering af projektet. 
 
I indstillingen om økonomien beskrives det bl.a., at der er en hjemfaldsklausul 
på erhvervsejendommene på Marselisborg Lystbådehavn, som indebærer, at 
kommunen kan tilbageskøde ejendommene. 
 

3. Forslag til proces 
 
Aarhus Kommune udarbejder et svar til DLA Piper, hvoraf det fremgår, at Aar-
hus Kommune ikke umiddelbart er enig i de fremførte synspunkter. 
 
Styregruppen orienteres på førstkommende møde d. 3. januar 2018. 
 
Det anbefales, at borgmesteren orienteres om henvendelsen. 
 
 


