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Aarhus Byråd besluttede tilbage i 2005 at antallet af renseanlæg skulle redu-
ceres fra 17 til 2, da det ville kunne give driftsbesparelser på op mod 40 % år-
ligt.  
 
I dag er der fire store renseanlæg tilbage: Egå, Viby, Åby og Marselisborg. 
Med ”Spildevandsplan 2017-2020” blev det besluttet at fortsætte centraliserin-
gen af kommunens renseanlæg med fremtidig rensning på det nuværende 
Egå Renseanlæg og et nyt Marselisborg Rense- og ressourceanlæg. 
 
De tre eksisterende renseanlæg (Viby, Åby og Marselisborg), der betjener 
Aarhus midtby samt den sydlige del af Aarhus kommune, er kapacitetsmæs-
sigt voldsomt pressede i forhold til at kunne følge trit med væksten i Aarhus – 
samtidig med at de skal kunne overholde Statens udlederkrav. Den billigste 
måde at løse kapacitetsproblemerne på, er at samle hele rensningen på et Nyt 
Marselisborg Rense- og ressourceanlæg. Men allerede her og nu står Aarhus 
Vand overfor at skulle investere 25 – 30 mio. kr. i Åby og Viby renseanlæg for 
blot at kunne sikre en tilstrækkelig spildevandsrensning under de nuværende 
forhold – indtil et nyt anlæg står klar – planlagt til år 2026.  
 
Det er derfor yderst vigtigt at tidsplanen overholdes: Af hensyn til at kunne 
sikre nødvendig infrastruktur til byens vækst samtidig med Statens udleder-
krav overholdes – men også af hensyn til Aarhus Kommunes ønske om hur-
tigst muligt at få frigjort byudviklingsområder tæt på Åby og Viby renseanlæg. 
Områderne kan ikke byudvikles i dag pga. en ”lugtzonegrænse” på 150 m 
rundt omkring anlæggene – i henhold til nugældende lovgivning. Hertil kom-
mer byens ønske om at kunne sikre badevandskvalitet i Aarhus Havn. I dag 
løber renset og hygiejniseret spildevand fra Åby og Viby renseanlæg ud i selve 
inderhavnen via Aarhus Å. En nedlæggelse af Åby og Viby renseanlæg vil 
gøre det noget lettere og billigere fremover at sikre en optimal vandkvalitet i 
Havnen.  
 

  
  
  
 

Den 29. januar 2018 
 
VVM for et nyt Marselisborg Rense-/ressourceanlæg. Sce-
narier – og konsekvenser.  
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Opførelse af et nyt renseanlægget kræver en VVM. Der arbejdes p.t. med 2 parallelle VVM-forløb: 
 
”Plan A”: Den nuværende ”Helhedsplan for Tangkrogen” med 2 scenarier (et minimums- og et mellem-
scenarie – samt et 0-scenarie).  
VVM’en forventes at være færdig o. 2021/2022 hvilket vil sikre at de ovennævnte hensyn tilgodeses.  
 
”Plan B”:  Østhavnen udvides med ca. 145 ha. Et nyt renseanlæg skal være en del af Østhavns-udvidel-
sen. Tidsplanen er meget uklar. Plan B forventes at medføre en tidsplanudskydelse på op mod 10 år – set 
i relation til plan A.     
 
Udfordringer ved ”Plan B”. 
Udover at denne løsning ikke umiddelbart tager hensyn til de ovennævnte problemstillinger – er der en 
række andre udfordringer. 
 
Rent økonomisk vil scenariet medføre store omkostninger til at holde de nuværende anlæg funktionsdyg-
tige i en længere periode. Omkostningerne til at levetidsforlænge de 2 anlæg i yderligere 10 år vur-
deres at udgøre 150 mio. kr. Investeringerne vil på sigt være ”spildte”, da levetidsforlængelsen hovedsa-
gelig vil bestå i at bygge større procestanke og bassiner – dvs. at investeringerne kan ikke ”tages med” til 
et nyt Marselisborg Renseanlæg. De vil derimod komme til at indgå som en del af nedbrydningsudgifterne 
til Åby og Viby renseanlæg. Hertil kommer at det er uvist i hvor lang tid det er muligt – rent praktisk - at 
skaffe plads til den nødvendige levetidsforlængelse. 
 
Selve placeringen ude på en ny Østhavn vil også medføre ganske væsentlige meromkostninger – set i 
relation til ”Plan A” – dels i form af at et nyt anlæg skal etableres på større vanddybder– dels i form af at 
der skal ske yderligere investeringer i nye ledningsanlæg, spuns m.m. Meromkostningerne vurderes at 
udgøre 100 mio. kr.  
 
Hertil kommer, at en placering langt ude på Industrihavnen vil medføre, at anlægget ikke opnår den nær-
hed til byen, dens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner – som ellers ville kunne give nogle værdifulde 
symbioser og samarbejdsmuligheder. Dette indgår som en integreret del af Plan A – omkring ”Det Blå 
Hus”. Huset er, udover de helt nødvendige mandskabs- og driftsfaciliteter, tænkt som et samlingspunkt for 
vandaktiviteter: Forskning, udvikling og, erhvervsfremmeaktiviteter omring vandteknologi – samt øvrige 
vandaktiviteter i området (Lystbådehavn m.m.). Det kunne eksempelvis være et samarbejde med Aarhus 
Universitet omkring vandrensning, forskning, test i storskala og udvikling af nye renseteknologier. ”Det blå 
Hus” kunne også tjene som besøgssted/cafe for hele Tangkrogsområdet, center for udstillinger og fortæl-
linger omkring vand.    
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