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Emne:   Helhedsplan for Tangkrogen 
Til:        Sagskoordineringsmøde den 6. februar 2018 i BMA. 
 
 
 
Valg af modeller til VVM-redegørelse vedr. placering af renseanlæg / 
helhedsplan for Tangkrogen  
 
1. Baggrund 
En skitse til helhedsplan for Tangkrogen var i forudgående offentlig høring 
fra 5. juli til 13. september 2017. Høringssvarene var overvejende kritiske 
overfor den del af skitsen, som drejede sig om udvidelse af det grønne om-
råde ud i bugten. 
 
På sagskoordineringsmødet i BMA den 15. januar 2018 blev det drøftet, 
hvilke alternativer der skal arbejdes videre med i en miljøkonsekvensvurde-
ring (VVM). Det blev besluttet, at der skal arbejdes videre med følgende 3 
modeller.  
 

 En model, hvor kystlinjen ikke ændres (herefter benævnt forslag 1) 
 En model, hvor der sker ændring af kystlinjen ved Tangkrogen (her-

efter benævnt forslag 2), samt  
 En model, hvor et nyt renseanlæg placeres på en kommende havne-

udvidelse. 
 
Det blev samtidig besluttet, at forslaget fra den offentlige høring udgår af det 
videre arbejde. Endvidere blev det besluttet, at der ikke skal arbejdes videre 
med et forslag om at placere renseanlægget på havnens nuværende area-
ler, eksempelvis syd for Havnehuset. 
 
Notatet indeholder en vurdering af, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt at 
gennemføre miljøvurderingen (VVM’en) for helhedsplanen for Tangkrogen 
og havneudvidelsen som to separate VVM’er eller i én samlet VVM. Konklu-
sionen er, at det bør ske i form af to separate VVM’er. 
 
Næste skridt i processen er, at MTM som myndighed udarbejder en byråds-
indstilling. Det foreslås, at sagen sættes på et planlagt koordineringsmøde 
mellem BMA og MTM den 19. februar. 
 
2. Beslutningspunkter 
At 1) Der gennemføres separate VVM-redegørelser for henholdsvis: 

 Helhedsplan for Tangkrogen (forslag 1 og forslag 2) samt 
 Havneudvidelsen inklusive areal til nyt renseanlæg. 
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3.1 En VVM for Helhedsplan for Tangkrogen 
 
Der er allerede gennemført en forudgående offentlig høring af helhedspla-
nen for Tangkrogen, og det er vurderingen, at forslag 1 og 2 kan rummes in-
denfor det skitseforslag, der har været i høring. Næste skridt i denne model 
er udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. 
 
Aarhus Kommune bliver sammen med Kystdirektoratet VVM-myndighed på 
helhedsplan for Tangkrogen. 
 
Planlægningen og VVM-redegørelsen vil indeholde 2 løsningsforslag, som 
er kort beskrevet nedenfor, samt et 0-alternativ. I både forslag 1 og forslag 2 
indgår et areal på 12 ha til renseanlæg. 0-alternativet beskriver den situa-
tion, hvor man ikke foretager nogen ændringer overhovedet. 
 
Forslag 1 

  
I forslag 1 er kystlinjen langs Strandvejen uændret i forhold til i dag. Tang-
krogen ændres marginalt. Udvidelsen af lystbådehavnen bliver mindre end 
oprindeligt forudsat.  
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Forslag 2 bygger på et forslag fra den offentlige høring. Eventarealet/ det re-
kreative område udvides i forhold til i dag, hvilket giver øgede muligheder for 
events og rekreative aktiviteter, og sandsynligvis mindre tang- og sandaflej-
ringer end forslag 1. 
 
Både forslag 1 og forslag 2 er principielle skitser, som skal konkretiseres og 
justeres undervejs i VVM-processen. 
 
VVM-redegørelsen skal blandt andet belyse 2 forskellige scenarier vedr. 
strømforhold, sandvandring m.v., alt efter om havneudvidelsen realiseres el-
ler ej. 
 
3.2 En VVM Havneudvidelse inklusive areal til nyt renseanlæg 
 
Aarhus Havn arbejder på et etablere en ny stor havneudvidelse på op til 144 
ha syd for Østhavnen. Planlægningen er endnu i sin opstart, og tidsplanen 
er på nuværende tidspunkt ikke endelig fastlagt. 
 
Det forventes, at Transportministeriet bliver VVM-myndighed på havneudvi-
delsen. 
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 Sort streg: Perspektivareal til havneudvidelse i kommuneplan 
Rød streg: Mulig havneudvidelse 
 
Det forudsættes, at Aarhus Havn i sin planlægning og efterfølgende VVM-re-
degørelse medtager areal til et nyt renseanlæg på 12 ha enten som en del af 
hovedforslaget eller som et alternativ. Aarhus Vand leverer tekniske input. 
 
Planlægningsprocessen for havneudvidelse og dermed renseanlægget skal 
”starte forfra”, idet der skal indledes med forudgående høring, som omfatter 
både renseanlæg og havneudvidelse. 
 
Hvis renseanlægget placeres på Aarhus Havn, går man glip af den anlægs-
mæssige synergi med Marselisborg Lystbådehavn. Endvidere svækkes Aar-
hus Vands og lystbådehavnens vision om ”Det Blå Hus” som et fælles hus 
med møde- og udstillingsfaciliteter. 
 
Hvis det i løbet af VVM-processen vurderes, at en placering af renseanlæg-
get på en udvidet Østhavn er langt mere fordelagtig end en placering ved 
Tangkrogen, må det overvejes at sætte arbejdet med helhedsplanen for 
Tangkrogen i bero. Det vil indebære, at udvidelsen af lystbådehavnen ud-
skydes på ubestemt tid, da der ikke længere er de anlægsmæssige og øko-
nomiske fordele tilstede, som helhedsplanen er baseret på. 
 
3.3 En samlet VVM for det hele 
 
En samlet VVM-redegørelse for det hele vil skulle udarbejdes i samarbejde 
mellem Aarhus Havn, Aarhus Vand og Aarhus Kommune. 
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omfatter både havneudvidelse og helhedsplan for Tangkrogen. For det før-
ste fordi planlægningen for Tangkrogen er væsentligt længere fremme end 
planlægningen for havneudvidelsen, og for det andet fordi én fælles VVM-
redegørelse vil blive overordentlig kompleks og indebære en stor risiko for 
fordyrelse og forsinkelse af den nødvendige løsning på spildevandsdelen. 
 
Hvis der gennemføres én samlet VVM-redegørelse, skal der enten gennem-
føres en ny samlet forudgående høring, eller også skal den videre planlæg-
ning vedrørende Tangkrogen afvente en forudgående høring om havneudvi-
delsen. 
 
Det vil dog være oplagt, at Aarhus Vand, Aarhus Havn og Aarhus Kommune 
undersøger muligheden for et samarbejde om de 2 VVM-redegørelser. 
 
3.4 Opmærksomhedspunkter vedrørende tidsaspektet 
 
Ved gennemførelse af to separate VVM-redegørelser, er det sandsynligt at 
VVM-redegørelsen for helhedsplan for Tangkrogen er færdig før VVM’en for 
havneudvidelsen. 
 
Man kan risikere, at planlægningen for en havneudvidelse af den påtænkte 
størrelse strækker sig over flere år, fordi påvirkningerne af miljø og landskab 
vil være væsentlige. Aarhus Havn har i notat fremsendt 4. januar 2018 vur-
deret, at en sammenkædning af havneudvidelsen med renseanlægget inde-
bærer en risiko for forlænget sagsbehandlingstid. 
 
Når VVM’en for helhedsplan for Tangkrogen er færdig, skal der træffes be-
slutning om, hvorvidt renseanlægget skal placeres ved Tangkrogen – eller 
om en endelig beslutning om placering af renseanlægget må afvente at 
begge VVM-redegørelser er færdige. 
 
Til den tid vil der sandsynligvis være et bedre overblik over projektet om hav-
neudvidelsen samt nogle foreløbige konklusioner at forholde sig til. 
 
 
Der gøres opmærksom på, at restlevetiden på de eksisterende renseanlæg i 
Åby og Viby er ca. 10 år. Hvis Åby og Viby skal levetidsforlænges i yderli-
gere 10 år, estimerer Aarhus Vand, at der skal foretages investeringer på ca. 
150 mio. kr. Disse investeringer vil være spildt, når Åby og Viby nedlægges. 
 
Se endvidere bilag 1 for yderligere konsekvensvurderinger fra Aarhus Vand. 
 
4. Den videre proces 
Det foreslås, at sagen sættes på koordineringsmødet den 19. februar med 
Teknik og Miljø. Teknik og Miljø er afsender på indstillingen om opsamling 
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igangsætning af VVM-redegørelsen. 
 
 
 
Bilag: 
1. Notat fra Aarhus Vand om VVM for et nyt Marselisborg Ressourceanlæg. 
Scenarier – og konsekvenser. 
 


