ÆNDRINGER I RETNINGELINJE 120
NYE TRACEER TIL HOVEDLEDNINGER TIL SPILDEVAND
Baggrund for høringen

Aarhus kommune ønsker at høre din
mening om Aarhus Vand A/S ønske om
nye føringsveje for hovedledninger til
spildevand fra Viby Rensningsanlæg og
Åby rensningsanlæg igennem Aarhus by
til et nyt renseanlæg ved Marselisborg
Lystbådehavn/Østhavnen. Ledningerne
vil primært blive nedgravet i veje og
andre offentlige arealer.
Føringsvejene vist i kommuneplan 2017
retningslinje 120 kort nr. 3.11: Teknisk anlæg og planlægning for forsyning, er ikke
hensigtsmæssige i forhold til flere store
projekter i Aarhus. Derfor ønsker Aarhus
Vand at placere deres ledninger i et
andet forløb, der vil sikre en bedre sammenhæng mellem kommende projekter
og hermed fremtidssikre ledningernes
placering. Inden Aarhus Vand kan få
mulighed for at ændre ledningsføringen
skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og laves miljøvurdering af de nye
føringsveje.

Er du nysgerrig på de nye muligheder,
og hvad en ændring af de formelle retningslinjer vil betyde?
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.
Se den nuværende retningslinje og ledningsføring i Aarhus Kommuneplan her:
Aarhus Kommuneplan 2017
Hovedstruktur / Retningslinjer
3:
Gearet til storby
Byudviklingen		
Tekniske anlæg og planlægning for forsyning

Hvor vi er i processen
Vi er her
AFKLARING

EVT. PLAN LAVES POLITISK
BEHANDLING

OFFENTLIGGØRELSE

TILRETNING

POLITISK
BEHANDLING

OFFENTLIGGØRELSE


ultimo 2021

primo 2022

medio 2022

På
Kommuneplanens
nuværende tidspunkt
retningslinjer
vil vi gerne drøfte og høre din mening om:
Kommuneplanen udstikker retningslinjer for byens udvikling og for udviklingen,
benyttelsen
■ Er der og
udfordringer
beskyttelsen
vedi det
at tillade,
åbne land.
at Aarhus
Retningslinjerne
Vand ændrer
fastsætter
ledningsføringen
den overordnede
igennem
retningAarhus?
for udviklingen af Aarhus.
■ Er der behov for tilpasninger/forbedringer/ændringer af projektet?
Se mere på den digitale kommuneplan: www.aarhus.dk/kommuneplan
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Debatoplæg for nye traceer til hovedspildevandsledninger

Kort over de nye føringsveje til hovedspildevandsledninger.

Åby renseanlæg

Ingerslevs Boulevard

Ormslevvej

Vilhelms Becks Vej
Jyllands Allé

Viby renseanlæg

Christians X´s Vej
Ringvej Syd

Planlagte føringsveje for hovedledninger til
spildevand - Kommuneplan 2017
Forslag til nye føringsveje for hovedledninger til spildevand
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Debatoplæg for nye traceer til hovedspildevandsledninger

Miljøvurdering
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.

Det forventes at både projekt og plan
skal miljøvurderes. Du har derfor mulighed for at komme med ideer og forslag
til emner som du mener bør belyses i
miljøvurderingerne.

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
kommuneplanproces. 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.

Høringssvar sendes via
Aarhus Kommunes høringsportal, 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
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Debatoplæg for nye traceer til hovedspildevandsledninger

