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NYE MULIGHEDER FOR PLANLÆGNING PÅ:

Marselisborg Lystbådehavn, Marselisborg renseanlæg og søterritori-
et ved Østhavnen i forbindelse med Helhedsplan Tangkrogen

Baggrund for høringen 
Aarhus Kommune ønsker at hører din 
mening om, de ønskede ændringer af 
kommuneplanens rammeområder, i for-
bindelse med Helhedsplan Tangkrogen.

Aarhus Byråd vedtog den 28. maj 2019 
en indstilling om resultatet af den sup-
plerende høring og det videre arbejde 
med helhedsplanen for Tangkrogen. 

Helhedsplanen omfatter: 

• Nyt Renseanlæg ved Marselisborg - 
Aarhus ReWater

• Udvidelse af Marselisborg Lystbå-
dehavn

• Forbedring af adgang- og parke-
ringsforholdene i området

Høringen blev gennemført sammen 
med kystdirektoratet i perioden den 17. 
september 2018 til den 8. oktober 2018 
og havde til formål at indkalde idéer og 
forslag til planlægningen og miljøvurde-
ringen. 

Byrådet besluttede på baggrund af hø-
ringssvarene den 28. maj 2019 at følgen-
de to alternativer, skulle danne grundlag 
for det videre arbejde med kommune-
plantillæg og miljøvurdering:

• Hovedforslag, hvor renseanlægget 
placeres på søterritoriet i tilknytning 
til den eksisterende lystbådehavn 
og lystbådehavnen udvides ud i 
bugten. 

• Alternativ 2, hvor renseanlægget 
placeres på søterritoriet ved Øst-
havnen og lystbådehavnen udvides 
mod øst - syd for erhvervshavnen.

Fælles for de to alternativer er at om-
rådet ved det nuværende Marselisborg 
renseanlæg udnyttes til parkering og 
andre tekniske installationer, samt at 
antallet og størrelsen på events på Tang-
krogen forbliver uændret. 

I forbindelse med det videre arbejde 
med de to alternativer har det vist sig 
nødvendigt, at lave mindre justeringer af 
arealerne. 

Disse justering ønskes for, at sikre 
sammenhængen mellem Tangkrogen, 
lystbådehavn og et nyt renseanlæg - 
ReWater. Herudover ønskes det, at sikre 
en stiforbindelse fra Marselisborg lystbå-
dehavn til et nyt renseanlæg, samt et 
offentligt stiforløb langs stenkastningen 
ved det nye renseanlæg. 

Fælles for begge alternativer er, at der 
indenfor arealerne til et nyt renseanlæg 
ønskes mulighed for bygninger inde-
holdende tekniske anlæg med en højde 
på ca. 22 meter og tekniske anlæg som 
siloer mv. med en højde på ca. 25 meter.  
Skorstene mv. vil være højere. 

Den fremtidige arealdisponering af de to 
alternativer ses på side 2. 

Tidligere fremsendte synspunkter, idéer 
og forslag i forbindelse med de tidligere 
høringer er gemt og indgår i det videre 
arbejde med udarbejdelse af plandoku-
menterne og som bilag til den politiske 
proces.

Den fremtidige kommuneplan

En realisering af helhedsplan Tangkro-
gen kræver en ændring af kommunepla-
nens rammer og at der bliver udlagt nye 
rammer på søterritoriet. 

Herudover skal der udarbejdes flere lo-
kalplaner, miljøvurderinger og Kystdirek-
toratet skal give anlægstilladelse til det 
konkrete projekt før det kan realiseres. 

Er du nysgerrig på de nye muligheder, 
og hvad en ændring af de formelle ram-
mer vil kunne betyde for området?

På www.aarhus.dk/kommuneplan kan 
du læse mere om kommuneplanens 
visioner og mål, og om de retningslinjer 
og formelle rammer, der gælder i dag. 
På www.aarhus.dk/lokalplaner kan du 
læse mere om lokalplanprocessen.

http://www.aarhus.dk/kommuneplan
http://www.aarhus.dk/lokalplaner
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HOVEDFORSLAG
 

ALTERNATIV 2

Lystbådehavn

Lystbådehavn

Parkering og bådopbevaring

Parkering og bådopbevaring

Renseanlæg

Renseanlæg
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Deltag i høringen
I en proces som denne, har du mulighed for at indsende et høringsbidrag. Alle 
høringsbidrag vil blive behandlet og fremlagt for byrådet i beslutningsprocessen 
sammen med forvaltningens kommentarer. De høringsbidrag, der kommer i denne 
del af processen, vil også indgå i en eventuel fremtidig lokalplanproces. 

Høringsperioden varer 3 UGER, og der er frist for at sende høringssvar den 1. juli. 
Send dit svar via Aarhus Kommunes høringsportal på www.deltag.aarhus.dk.

Vi hører gerne din  
mening

Orienteringen er 
offentligt fremlagt fra 
den 10. juni til
den 1. juli 2021 

Eventuelle spørgsmål kan 
rettes til:

Byplanlægger
Anne Mølgaard Juul
Teknik og Miljø
Plan
Tlf.: 41 85 62 73

Synspunkter  og ideer, der 
indsendes under denne 
høring, vil blive forelagt 
Aarhus Byråd.

Høringssvar sendes via 
Aarhus Kommunes hø-
ringsportal, som du finder 
her: deltag.aarhus.dk

Senest den 1. juli 2021

Du kan også sende dine 
bemærkninger til:
Teknik og Miljø
Plan
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

På nuværende tidspunkt vil vi gerne høre din mening om:

 ■ At der inddrages mere areal på søterritoriet, for at sikre stiforbindelser langs 
vandet? 

 ■ At anvendelsen af mindre arealer ændres for at sikre sameksistens med 
erhvervshavnen?

 ■ At der bliver mulighed for, at opføre bygninger til tekniske anlæg med en 
højde på ca. 22 meter og tekniske anlæg som siloer mv. i en højde på ca. 25 
meter indenfor arealerne til renseanlæg? 

ultimo 2021 primo 2022 medio 2022 

AFKLARING EVT. PLAN LAVES  OFFENTLIGGØRELSE TILRETNING  OFFENTLIG- 
GØRELSE

Vi er her
Hvor vi er i processen

POLITISK
BEHANDLING

POLITISK
BEHANDLING

Kommuneplanens rammer 
Kommuneplanen udstikker rammer for kommunens lokalplanlægning og fungerer 
også som administrationsgrundlag for kommunens sagsbehandling. Kommunens 
rammer fastsætter de overordnede byggemuligheder, samt hvad bygninger og 
arealer må bruges til.

Se mere på den digitale kommuneplan: www.aarhus.dk/kommuneplan

Lokalplanens bestemmelser 
En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt 
område i kommunen. Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og 
eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil.

Se mere på Aarhus Kommunes hjemmeside: www.aarhus.dk/lokalplaner

https://deltag.aarhus.dk/hoering
http://deltag.aarhus.dk
http://www.aarhus.dk/kommuneplan
http://www.aarhus.dk/lokalplaner
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