
 
 
Aarhus Havns bemærkninger til helhedsplan for Tangkrogen.  
Vurdering af alternative placeringsmuligheder af rensesanlæg.  
Aarhus Havn er af Aarhus Kommune anmodet om bemærkninger til 3 alternative placeringsmuligheder for 
Marselisborg renseanlæg udover den oprindelige placering.  
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 
Der ønskes en vurdering fra henholdsvis Aarhus Havn og Aarhus Vand af om de enkelte scenarier er 
mulige/hensigtsmæssige. I vurderingerne kan indgå en række faktorer, såsom 

 Hvilken anden anvendelse er der af arealet, faktisk eller planlagt, herunder genhusningsmuligheder 
for eksisterende eller kommende virksomheder på arealet (Aarhus Havn). 

 Arealets placering og egnethed til renseanlæg (Aarhus Vand) 
 Vurdering af tidsperspektiv 
 Vurdering af mulige synergier (særligt vedr. placering på den evt. kommende havneudvidelse) 

Det er forventningen at vurderingerne skal indgå i den politiske proces om igangsætning af VVM for 
placering af renseanlægget. 
Aarhus Havn skal generelt bemærke: 
Aarhus Havn er en kommunal selvstyrehavn, der er omfattet af havnelovens bestemmelser. Da havnen er 
ejet af Aarhus Kommune skal havnens erhvervsaktiviteter positivt fremgå af loven. Da ingen af de 
aktiviteter, som indgår i Helhedsplanen anses for at falde indenfor lovens rammer forudsættes, at uanset 
valg af placering vil anlægget blive udført, ejet og vedligeholdt af andre end Aarhus Havn. Ligeledes 
forudsættes, at helhedsplanen ikke medfører negativ påvirkning af havnevirksomhederne på hverken kort 
eller lang sigt. På det foreliggende grundlag kan vi ikke vurdere, om der er negative påvirkninger. 
De fleste af Aarhus Havns arealer er indvundet vandområde, hvor staten har givet tilladelse til havnedrift. 
Hvis disse arealer skal overgå til anden funktion, kræver det statens tilladelse. Det forudsættes derfor, at 
Aarhus Kommune indhenter denne tilladelse, hvis det besluttes at inddrage havnearealer. 
Som bekendt flytter færgeterminalen i 2020, hvilket vil medføre en øget trafikbelastning på Oddervej, 
Sumatravej og Marselis Boulevard, idet Molslinjen estimerer en årlig omsætning af 1,5 mio. personbiler på 
det tidspunkt, med forventning om yderligere øgning. Det betyder, at Aarhus Kommune opfordres til at 
indarbejde denne trafikafvikling til og fra syd i forbindelse med Helhedsplanen. 
Aarhus Havn arbejder efter en vækststrategi, dvs. at enhver indskrænkning af nuværende og kommende 
havneområde vil være en begrænsning for denne strategi. Havnen er i færd med at etablere 200.000 m2 nyt 



areal som følge af denne strategi. Desuden er følgerne af frasalget af 600.000 m2 til de bynære 
havnearealer, at en række virksomhederne ”optager” plads andet sted. Aarhus Byråd har i forbindelse med 
vedtagelsen af den nuværende Masterplan givet tilsagn om, at senest samtidig med udflytningen fra de 
bynære havnearealer er udlagt planbestemmelser for mindst samme areal udenfor nuværende 
dækværker/havnegrænse. Aarhus Havns bestyrelse har igangsat vurderingen af denne kommende 
udvidelse. Anmodning om igangsætning af vvm vurdering mm forventes fremsendt til Aarhus Kommune og 
Trafik, bygge- og boligstyrelsen primo 2018. 
Helhedsplanens oprindelige placering ser således ud: 

 
Det fremlagte grundforslag anbefales at indgå i den videre proces, idet det anses for det alternativ der er til 
mindst gene for Aarhus Havn både mht. nuværende drift og fremtidige udvidelser. Aarhus Havn vil være 
indstillet på at indgå i dialog med henblik på at overdrage de nødvendige arealer, der ejes af Havnen til 
markedspris. 
 
 
 
 



 
 
Specifikt til de 3 forslag bemærkes:  
Ad. 1: Areal umiddelbart nord-øst for Marselisborg Lystbådehavn 
Forslag fremsendt af beboergruppe: 

 
 
Areal opmålt til ca. 11,8 ha 

 



 
 
Samlet set vil forslaget vanskeliggøre – tilnærmelsesvis umuliggøre - en økonomisk drift af havnen og 
Havnecenteret.  
Kørsel til samt parkering for det nye Havnecenter vil ikke være muligt. For lastbiltrafikken til havnens 
bagvedliggende terminaler er der etableret en hovedgate (Gate Øst), og den vil i så fald også blive nedlagt, 
hvorved der skal findes en helt anden trafikal løsning for trafik til og fra havnens terminalområder. Dette vil 
være omkostningskrævende både til anlæg og drift. Renseanlægget kommer til at ligge lige ud for 
hovedindgangen til det nye Havnecenter, hvilket Aarhus Havn finder helt uacceptabelt.  
På det viste areal, vil det ligeledes blive nødvendigt at fjerne og genplacere flere igangværende 
virksomheder. Det drejer sig pt. om virksomhederne:  
Norrecco, en genbrugsvirksomhed; 
Oplagsplads til træflis og andet gods; 
Lundsøe køl og frys, kølehus for transitgods;  
CTC Container and Tank Cleaning, rengøringsvirksomhed for lastbiler mm.;  
Tankstation for lastbiler, 4 virksomheder i fællesskab; 
Jutlandia terminal for gods. 
Flytning og genplacering vil være forbundet med betydelige omkostninger, og det vil måske vise sig meget 
vanskeligt at finde egnede placeringsmuligheder for virksomhederne, hvilket er negativt for havnens 
sammenhængende driftsforhold. 
Desuden vil det være skadeligt for Havnens renomé som en seriøs grundudlejer, hvis offentlig virksomhed 
prioriteres over havnevirksomhed.  
Set i forhold til havnens udviklingsmuligheder, der kun kan ske mod syd-østlig retning i forhold til den 
nuværende Østhavn, er den foreslåede placering ikke hensigtsmæssig, ligesom allokering af havnens 
arealer til et renseanlæg vil øge behovet for hurtig videreudvikling af havnen på anden måde, hvilket ikke 
vurderes realistisk indenfor rimelig tid.  
Placeringen vil for Aarhus Havn være stærkt generende for såvel havnens igangværende drift som for 
havnens fremadrettede udviklingsmuligheder. Aarhus Havn kan derfor ikke gå ind for den foreslåede 
placering på havnens arealer.  
Aarhus Havn har langsigtede planer om at udvide havnen i sydøstlig retning. Set i forhold til en sådan 
udvidelse er den viste placering uhensigtsmæssig, idet den vil skabe en kile ind i den forventede fremtidige 
udformning af havnen.  
Placeringen vil således reducere Aarhus Havn udvidelsesmuligheder betydeligt og medføre betydelige 
trafikale og strukturelle begrænsninger.  
 



Ad. 2: Smal udvidelse langs Østhavnsvej 

 
Bemærk at arealet er målt til ca. 8,3 ha. (100 m. udvidelse frem til grøn streg) 

 
Areal opmålt til ca. 12 ha. 
 
 
 



Aarhus Havn har som nævnt planer om en større udvidelse af havnen i syd-østlig retning. Denne proces er 
netop opstartet, og der er igangsat rådgivning for gennemførelse af miljøundersøgelser (VVM-
undersøgelse) for en sådan udvidelse. Processen forventes at strække sig over de kommende 3 – 4 år, 
hvorefter projektering og udførelse kan opstartes.  
Det er usikkert om alle myndigheder finder kombinationen af etablering af et renseanlæg foreneligt med 
etablering af et nyt havneområde, og derved er der forøget risiko for væsentlig forlænget behandlingstid, 
eller i værste fald, at samkøringen af de to projekter i en fælles miljøundersøgelse medfører, at det 
kombinerede projekt ikke bliver godkendt.  
Aarhus Havn vurderer, at der ikke er nogen fordele for nogen af de involverede ved at lave en fælles 
undersøgelse for de to projekter; hvorimod der er en vis sandsynlighed for at det kan påvirke et eller begge 
projekter negativt i forhold til godkendelse, fremdrift og udførelse. 
Umiddelbart vurderes placeringen ikke at være hensigtsmæssig i forhold til havnedriften. 
Hvis det på et tidspunkt i forløbet af de to separate projekter vurderes hensigtsmæssigt, er Aarhus Havn 
naturligvis indstillet på at indgå i dialog om, at Aarhus Vand etablerer renseanlæg og landareal på et 
område, som Aarhus Havn ellers ønskede at indgå til havneformål under forudsætning af, at Havnens 
udvidelsesplan er tilstrækkelig rummelig og godkendt. 
 
Ad. 3: Placering af renseanlæg i forbindelse med en eventuelt kommende havneudvidelse syd for 
Østhavnen 
Principielt samme bemærkninger som til pkt. 2. 
Dog med den forskel, at det for nuværende ikke kan vurderes om det kan give fælles bedre økonomi, hvis 
anlægsarbejderne til de to projekter vil kunne udføres samtidig. 
Hvis det på et tidspunkt i forløbet vurderes hensigtsmæssigt, er Aarhus Havn naturligvis indstillet på at 
indgå i dialog om at Aarhus Vand etablerer renseanlæg og landareal på et område, som Aarhus Havn ellers 
ønskede at indgå til havneformål under forudsætning af, at Havnens udvidelsesplan er tilstrækkelig 
rummelig og godkendt. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jakob Flyvbjerg Christensen 


