TEKNIK OG MILJØ
AARHUS KOMMUNE

HELHEDSPLAN FOR TANGKROGEN

Supplerende forudgående høring om kommuneplantillæg og
miljøvurdering
BAGGRUND FOR HØRINGEN

•

Aarhus Byråd vedtog den 22. august 2018 en indstilling
om resultatet af den forudgående høring og det videre
arbejde med helhedsplanen for Tangkrogområdet.

•

Helhedsplanen omfatter:

•

•
•
•
•

Nyt Marselisborg Renseanlæg.
Udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn.
Udvidelse af Tangkrogens rekreative område og
event-område.
Forbedring af adgangs- og parkeringsforholdene i
området.

Høringen blev gennemført sammen med Kystdirektoratet
i perioden den 5. juli - 13. september 2017 og havde til
formål at indkalde idéer og forslag til planlægningen og
miljøvurderingen.
Under indtryk af den offentlige høring har byrådet besluttet, at den skitse, der indgik i den offentlige høring,
udgår af det videre arbejde med kommuneplantillæg og
miljøvurdering for Tangkrogområdet.
I stedet ønsker byrådet og Kystdirektoratet at følgende
tre løsningsalternativer, ud over 0-alternativet skal danne
grundlag for den videre planlægning og miljøvurdering.

Hovedforslaget, hvor renseanlægget placeres som i
den skitse der var i forudgående høring, men hvor
udvidelsen af lystbådehavnen bliver mindre og Tangkrogen kun ændres marginalt.
Alternativ 1, hvor renseanlægget placeres på eksisterende havnearealer under Aarhus Havn.
Alternativ 2 hvor renseanlægget placeres på søterritoriet udenfor stenkastningen i forbindelse med en
udvidelse af Østhavnen.

Da hovedforslaget er ændret væsentligt, og alternativ 1
og 2 ikke indgik i den forudgående høring, gennemføres
en supplerende offentlig høring, hvor der er mulighed for
at kommenterer de løsningsalternativer som byrådet og
Kystdirektoratet nu påtænker at lægge til grund for det
videre arbejde.
Tidligere fremsendte synspunkter, idéer og forslag i
forbindelse med de tidligere høringer er gemt og vil i
relevant omfang medtages i forbindelse med den videre
planlægning og miljøvurdering.
Læs nærmere om resultatet af den gennemførte forudgående høring her: Link til byrådssagen
De tre løsningsalternativer som byrådet og Kystdirektoratet ønsker nærmere belyst er kort beskrevet på de
følgende sider.

Hovedforslaget

Renseanlæg
Lystbådehavn

Forslaget tager udgangspunkt i at kystlinjen langs Strandvejen er uændret i forhold til i dag. Det vil dog indgå i
miljøvurderingen, om der er behov for/med fordel kan
ske en mindre afrunding af kystlinjen, dels for at modgå tilsanding af havneindsejlingen, dels for at forbedre
strandforholdene. Ligeledes tages udgangspunkt i, at
eventaktiviteterne fortsætter på det aktuelle niveau.
Udvidelsen af lystbådehavnen bliver mindre end oprindeligt forudsat og giver plads til ca. 370 nye bådpladser.

Renseanlægget placeres som i det oprindelige forslag på
et areal på ca. 12 ha, hovedsagelig indenfor den del af
søterritoriet, der i dag er rammebelagt til lystbådehavn.
Areal til parkering og bådoplag, samt adgangsforhold
udformes som i det fremlagte forslag.
Forslaget imødekommer den væsentligste kritik fra den
gennemførte forudgående høring, og er derfor hovedforslaget i det videre arbejde.

Alternativ 1

Renseanlæg
Lystbådehavn

Alternativ 1 bygger på et forslag fra den forudgående
offentlige høring, hvor renseanlægget placeres indenfor
Aarhus Havns nuværende arealer på et areal, som er ca.
9 ha (vist på kortet).
Da der er behov for 12 ha til det nye renseanlæg, undersøges det, hvordan arealet kan udvides med yderligere
tre hektar enten på eller i forbindelse med Aarhus Havn.

Kystlinjen langs Strandvejen og Tangkrogen er uændret
og eventaktiviteten forudsættes stort set som i dag. Udvidelsen af lystbådehavnen sker indenfor det område, der
er udlagt til formålet i kommuneplanen, og giver plads til
ca. 500 nye bådpladser. I dette alternativ vil planen for så
vidt angår lystbådehavnen, Tangkrogen samt adgangs- og
parkeringsforhold skulle gentænkes.

Alternativ 2

Renseanlæg

Ansøgt havneudvidelse

Lystbådehavn

Alternativ 2 bygger på et forslag fra den forudgående
offentlige høring om at placere renseanlægget på søterritoriet udenfor stenkastningen ved Østhavnen.
Dette alternativ kan ses i forbindelse med eller som
forløber for en kommende udvidelse af Østhavnen, som
Aarhus Havn aktuelt har ansøgt Aarhus Kommune om at
få igangsat planlægningen for, men vil evt. også kunne
realiseres uafhængigt af en havneudvidelse. Renseanlæggets placering i forbindelse med havneudvidelsen er vist
principielt og kan blive justeret i det videre arbejde.

Kystlinjen langs Strandvejen og Tangkrogen er uændret
og eventaktiviteten forudsættes stort set som i dag. Udvidelsen af lystbådehavnen sker indenfor det område, der
er udlagt til formålet i kommuneplanen, og giver plads til
ca. 500 nye bådpladser.
I dette alternativ vil planen for så vidt angår lystbådehavnen, Tangkrogen samt adgangs- og parkeringsforhold
skulle gentænkes.
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Vi hører gerne din mening
DEN SUPPLERENDE HØRING LØBER FRA
DEN 17. SEPTEMBER 2018 TIL DEN 8. 0KTOBER 2018
EVENTUELLE SPØRGSMÅL TIL PLANLÆGNINGEN KAN RETTES
TIL:
ARKITEKT BIRTE GERSBØLL TEKNIK OG MILJØ

KALKVÆRKSVEJ 10, 8100 AARHUS C,
TLF.: 4185 9830

SYNSPUNKTER OG IDEER, DER INDSENDES UNDER DENNE HØRING, VIL OGSÅ BLIVE FORELAGT AARHUS BYRÅD.
HØRINGSSVAR SENDES
SENEST DEN 8. OKTOBER 2018 TIL:
TEKNIK OG MILJØ
KALKVÆRKSVEJ 10, 8100 AARHUS C

E-MAIL: BYUDVIKLINGOGMOBILITET@AARHUS.DK

EVENTUELLE SPØRGSMÅL VEDR. PROJEKTET PÅ SØTERRITORIET KAN RETTES TIL:
ANNE VILLADSGAARD, KYSTDIREKTORATET,
TLF.: 9133 8425, E-MAIL: AVI@KYST.DK

FORFATTER OG GRAFISK PRODUKTION • TEKNIK OG MILJØ • SEPTEMBER 2018

