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Teknik og Miljø,
Vedlagt, ja til jeres Hovedforslaget, og evt. rundkørsel – det kunne være pragtfuld, at blive
fri for alle blinklys...
Med venlig hilsen
Hans Hansen
Erhvervsejer Hans Hansen Strandvejen 58, 8000 Århus c
H.H.Boligejendomme   Århus    Åbyhøj   Bogense
hph@fiber.dk   telefon 86120780   22621780
se.nr. 11826601 Nykredit Bank 8000 Århus c

Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:

Jens Jensen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Frede Busk Sørensen; Helle Larson
SV: VS: Supplerende høring - Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet
19. september 2018 14:10:55

Til Aarhus Kommune
Vi har fra Miljø, Region Midtjyllland, ingen supplerende bemærkninger til det ændrede forslag.
Med venlig hilsen
Jens Jensen
Regionshuset Horsens
Emil Møllers Gade 41
8700 Horsens
Mobil: 29479811
Hovednummer: 78411999
Lokal: 78411937

Fra: RU Sekretariatet for Regional Udvikling (Afdelingspostkasse) [regional-udvikling@ru.rm.dk]
Sendt: 18-09-2018 08:42
Til: RU Miljø (Afdelingspostkasse) [Miljoe@ru.rm.dk]
Emne: VS: Supplerende høring - Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet

Med venlig hilsen
Jette Salling
Chefsekretær
Tel. +45 7841 1101
Mob. +45 2148 1866

jette.salling@ru.rm.dk

Regional Udvikling ? Region Midtjylland
Skottenborg 26 ? DK-8800 Viborg

Fra: Hovedpostkasse Region Midtjylland
Sendt: 18. september 2018 07:44
Til: RU Sekretariatet for Regional Udvikling (Afdelingspostkasse)
Emne: VS: Supplerende høring - Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet

Med venlig hilsen
Tine Lykke Andreasen
Receptionist
Tel. +45 7841 0000
Regionssekretariatet ? Region Midtjylland
Skottenborg 26 8800 Viborg

Fra: MTM-Plan [mailto:Plan@mtm.aarhus.dk]
Sendt: 17. september 2018 15:36
Til: erst@erst.dk; mst@mst.dk; sfs@dma.dk; info@tbst.dk; mail@lfst.dk; post@slks.dk; kdi@kyst.dk;
Hovedpostkasse Region Midtjylland; brandvaesen@ostbv.dk; moesgaard@moesmus.dk; MTMMiljoeogEnergi; MTM-Byensanvendelse; MTM-Mobilitet
Cc: avi@kyst.dk
Emne: Supplerende høring - Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet

Se vedhæftede brev vedr. supplerende høring om helhedsplanlægning for Tangkrogområdet.
Med venlig hilsen
Plan
TEKNIK OG MILJØ
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C
T + 45 89 40 23 60
E plan@mtm.aarhus.dk
www.aarhus.dk

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Lizzi aude
MTM-ByudviklingogMobilitet
Debatoplæg Tangkrogen
30. september 2018 11:11:05

Jeg mener Alternativ 1 er det bedste for Tangkrogen, da Tangkrogen ellers bliver for lille, så kommer der lugte
gener.
Mvh Lizzi Aude
Strandvejen 60
Århus C

Jord
Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J

Plan og Miljø, Plan
E-mail: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk
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Høringssvar vedr. helhedsplanlægning for Tangkrogsområdet,
supplerende høring
Virksomheder og Jord er med brev af 17. september 2018 hørt i forbindelse
med helhedsplanlægningen. Vi har i brev af 12. september 2017 sendt et
høringssvar til den oprindelige helhedsplanlægning for Tangkrogområdet.
Nærværende høringssvar sammenfatter bidrag fra Virksomheder og Jord for
så vidt angår følgende interesser:



Jordforurening
Genanvendelse af jord

Af de fremsendte situationsplaner fremgår, hvordan Tangkrogen ønskes
udbygget og indrettet i forhold til anlæggelse af nyt renseanlæg, parkeringsareal/bådeoplag, eventområde og grøn fælled. Helhedsplanen indeholder
desuden to alternative forslag. Begge alternativer vedrører primært placering
af det kommende renseanlæg, dels på det nuværende havneareal og dels
på det, af Aarhus Havn, ansøgte søterritorie.
Vedr. jordforurening
Ejendommen 740 Marselisborg, Århus Jorder er kortlagt på vidensniveau 1
1
og 2, jf. jordforureningsloven . V1 kortlægningen skyldes, at der på den
nordvestlige del af ejendommen tidligere har ligget en servicestation. Idet
der i forbindelse med en forureningsundersøgelse i området, hvor den tidligere servicestation var placeret, er påvist jord- og grundvandsforurening, er
den nordligste del af matriklen V2 kortlagt.
Matrikel nr. 733a Marselisborg, Århus Jorder er kortlagt på vidensniveau 1,
idet der har været lystbådehavn siden 1987.
Matrikel nr. 732de Marselisborg, Århus Jorder er kortlagt på vidensniveau 1,
idet arealet er dannet af opfyldningsmateriale, hvilket indebærer en risiko for,
at der i væsentligt omfang kan være tilført forurenet jord.
Matrikel nr. 2209b og 2209a, begge Århus Bygrunde er beliggende i et område, som er opfyldt dels med ren jord og dels med let forurenet jord. Siden
opfyldningen blev afsluttet har der foregået havnerelaterede aktiviteter i området.
1

Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord

TEKNIK OG MILJØ
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Området for helhedsplanen ligger inden for et områdeklassificeret område,
hvilket betyder, at forureningsgraden af eventuelt overskudsjord skal dokumenteres forud for bortskaffelse.
Jordbalance og genanvendelse
Virksomheder og Jord ser en stor mulighed i, og vil gerne pointere vigtigheden af genanvendelse af overskudsjord i det beskrevne projekt. Idet Aarhus
Kommune står med massive udfordringer for så vidt angår kapacitet til bortskaffelse af overskudsjord, skal det bemærkes, at muligheden for indbygning
af ren overskudsjord fra øvrige byggeprojekter i kommunen i videst muligt
omfang bør indtænkes i det skitserede projekt. Helhedsplanen beskriver
store landvindinger, til hvilke indbygning af ren overskudsjord, i det omfang
det er muligt, vil være oplagt. Det skal i den forbindelse bemærkes, at en
sådan proces er tidskrævende og skal igangsættes tidligst muligt, herunder
relevante tilladelser til opfyld i havområdet.
Der vil ved genanvendelse af jord også være et økonomisk incitament, idet
der er besparelser ved at genanvende fremfor at benytte nye ressourcer,
såsom indpumpet sand.
Samtidig kan det anbefales, at andre store projekter som f.eks. etableringen
a Beder Bering vejen og Marselistunnellen, hvor der forventes et jordoverskud, tænkes ind i dette projekt, så der kan opnås nogle synergieffekter.
I det omfang det er muligt, er overskudsjord fra nærområdet at foretrække til
genopbygning, for at mindske transport og CO2 forbrug.
Ligeledes bør lokal genanvendelse af jord indtænkes, således at eventuel
overskudsjord genanvendes inden for projektområdet, frem for at det bortkøres.
I relation til jordgenindbygning bør de kommende terrænkoter indarbejdes,
så der tages højde for havniveaustigninger, og således at de kommende
landområder ikke ødelægges.
I tilfælde af, at det overordnede projekt ændres i forhold til den fremsendte
helhedsplan, vil Virksomheder og Jord gerne inddrages igen.

Med venlig hilsen

Bo Utoft
Gruppeleder
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Høringssvar til ”Supplerende høring om Helhedsplan for Tangkrogen”

Finnlines Danmark A/S har erfaret, at helhedsplanen for Tangkrogen indeholder et forslag til placering
af et renseanlæg (Alternativ 1), som vil reducere havnearealerne på Aarhus Havn.
Som kunde og operatør på Aarhus Havn igennem mange år, har vi til stadighed oplevet at arealer til
håndtering og opbevaring af gods er en mangelvare, en mangelvare der ofte har afstedkommet, at
såvel havnens som havnens kunders konkurrencedygtighed er blevet begrænset.
Vi anser derfor, at de igangværende overvejelser om at fjerne virksomheder for at skabe plads til et
rensningsanlæg, er yderst betænkelige og unødvendige, idet der foreligger 2 gode alternative
placeringer, som ikke reducerer de eksisterende arealer og ej heller de eksisterende virksomheder.
Der er adskillige grunde til at opgive ”Alternativ 1”:
1. Såvel Finnlines som andre havnerelatede virksomheder arbejder efter en langsigtet
vækststrategi, og skulle en indskrænkning af eksisterende havnearealer betyde en risiko for
at denne strategi ikke kunne gennemføres, vil det betyde en revurdering af investeringer etc.
på Aarhus Havn.
2. En placering af rensningsanlægget, som foreslået i Alternativ 1, vil betyde fjernelse og
genplacering af igangværende virksomheder. Dette vil selvsagt være forbundet med
betydelige omkostninger, samt risiko for at eventuel genplacering kan skabe pladsproblemer
for såvel andre virksomheder på havnen som for havenen som helhed.
3. De risici og ikke mindst den signalværdi der ligger i en eventuel ekspropriering, vil uden tvivl
få såvel eksisterende som potentielle kunder på Aarhus havn til at revurdere deres planer
eller overvejelser omkring etablering eller fortsat virke på Aarhus Havn.
4. Havnebestyrelse og byråd skal ifølge Havneloven varetage erhvervshavnens interesser. Da
renseanlæg hverken understøtter søtransporten eller forudsætter kajnær placering, kan
renseanlæg ikke betragtes som havnerelevant. Havnearealer bør være forbeholdt
havnevirksomheder og ikke kommunale formål.
Finnlines Danmark A/S skal på baggrund af ovenstående anbefale, at ”Alternativ 1” skrinlægges, og
at de alternative placeringer, som nævnt i Helhedsplanen, fremmes.

Med venlig hilsen
Claus Høgh
Adm. Direktør
Finnlines Danmark A/S

Finnlines Danmark A/S

Multivej 16

8000 Aarhus C
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mogens.klintemark@msc.com
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar til ”Supplerende høring om Helhedsplan for Tangkrogen”
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Mediterranean Shipping Company (MSC) giver hermed høringssvar, der går imod forslag til
placering af renseanlæg, der vil reducere havnearealerne på Aarhus Havn.
MSC er et af verdens største containerrederier med dansk hovedsæde på Aarhus Havn.
Det er vores opfattelse af Aarhus Havn skal sikre udvidelsesmuligheder for erhvervshavnens
virksomheder og aktuelt er det vores indtryk, at der er behov for flere havnearealer, ikke færre.
Da der foreligger to gode alternative placeringer, som ikke påvirker eksisterende virksomheder,
bør valget ligge på et af dem.
Der er flere væsentlige grunde til at opgive ”Alternativ 1”:
Et renseanlæg placeret som i ”Alternativ 1” vil have den konsekvens, at der skal fjernes og
genplacere flere etablerede virksomheder. Det vil være til gene for disse virksomheder,
herunder økonomisk. Evt. kan der ikke findes egnet plads, og når en virksomhed skal flytte
kunne den måske overveje helt at flytte væk?
I forhold til vækstmulighederne på Aarhus havn, sender man et negativt signal til os som
erhvervsvirksomhed, hvis byrådet prioriterer renseanlæg fremfor erhverv. Hvad vil der
ske, når renseanlæg evt. skal udvides? Hvem skal så flytte? Det skaber usikkerhed og vil
evt. kunne påvirke investeringslysten hos etablerede og kommende virksomheder.
Det er vores opfattelse, at kommunen i deres planlægning skal tage større hensyn til
produktionsvirksomheder end tidligere, således at virksomhedernes drifts- og
udviklingsmuligheder sikres bedst muligt. Jfr. planloven. ”Alternativ 1” synes derfor at
være i direkte modstrid med intentionen. Havnearealer bør være forbeholdt
havnevirksomheder og ikke kommunale formål.
MSC skal på baggrund af ovenstående anbefale, at ”Alternativ 1” udgår, og at der foretages
miljøkonsekvensvurdering for et renseanlæg med anden placering.
Virksomhederne på havnen skal trygt kunne fortsætte deres udvikling og daglige drift i tillid til
fortsat opbakning fra byens politikere.
Med venlig hilsen
Kind regards
Mogens Klintemark
Managing Director
MSC DENMARK A/S
for the real world

Vandvejen 7, 5th floor, DK-8000 Aarhus C
P: +45 8620 3980 M: +45 21645498 W: www.msc.com
email banner Post Migration_with_link
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TEKNIK OG MILJØ
KALKVÆRKSVEJ 10,
8100 AARHUS C

E-MAIL: BYUDVIKLINGOGMOBILITET@AARHUS.DK

Høringssvar til ”Supplerende høring om Helhedsplan for Tangkrogen”
Vi har drevet virksomhed på Aarhus Havn gennem nu 30 år. Virksomheden har gennemgået mange
udviklinger og forandringer. I dag står vi på flere ben. Dels udlejer vi pakhuse umiddelbart som nabo til det
areal som er vist som alternativ 1 til placering af renseanlæg. Desuden udlejes kontor og udføres en række
services tilknytning omsætning med skib. Igennem årene har vi følt bred politisk velvilje til at imødekomme
vore ønsker og behov. Den politiske velvilje har utvivlsomt været medvirkende til, at den samlede udvikling
har vist positive tendenser.
De igangværende overvejelser om at fjerne virksomheder for at skabe plads til et renseanlæg på havnens
areal, finder vi mærkeligt idet der foreligger to gode alternative placeringer, som ikke påvirker eksisterende
virksomheder. Den usikkerhed, der allerede er skabt blandt virksomhederne på Aarhus Havn kan meget
nemt påvirke investeringslysten hos både de eksisterende og potentielt kommende virksomheder.
Det vil give negativ signalværdi i forhold til erhvervsmulighederne på Aarhus Havn, hvis byrådet prioriterer
renseanlæg fremfor erhverv. Hvad vil der ske, når renseanlæg evt. skal udvides? Hvem skal så fjernes? Det
fremgår, at det foreslåede areal allerede er for lille – hvor skal de manglende arealer findes?
Vi skal på baggrund af ovenstående opfordre til, at ”Alternativ 1” hurtigst muligt udgår af planlægningen og
at havnens ansøgning om Yderhavnen fremmes, således at vi kan fortsætte vor daglige drift i tillid til fortsat
velvilje fra byens politikere.
Med venlig hilsen
Christian Duus
Duus Handel A/S
Pakhus 308 ApS
Aarhus Bulk Center ApS
Duus Ejendomme ApS
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Karen Kaae Dodt
MTM-ByudviklingogMobilitet
høringssvar vedr helhedsplan for tangkrogen
3. oktober 2018 11:26:51

Jeg vil hermed gerne tilkendegive mit høringssvar i forhold til helhedsplanen for
Tangkrogen, som jeg mener BRYDER med kystdirektoratets retningslinier og der
foreligger bestemt ikke en særdeles god grund til at bryde disse retningslinier SOM DET
VIL KRÆVES , hvis havet skal inddrages. Jeg håber meget at byrådet og politikerne vil
lytte til byens borgere og tænke sig endda meget grundigt om og ikke ødelægge vores
by ved kyst og strand, byen som netop er kendt herfor skal ikke ødelægges af mere
industri og dårlig byplanlægning. En byplanlægning der i de seneste år har taget en helt
forkert drejning. Der skal i stedet lægges meget mere vægt på naturen og beskyttelse af
denne. Fingrene væk fra vores bugt.
Jeg mener Hovedforslaget er fuldstændig uacceptabelt for os som borgere i Århus og jeg
mener at man vil ødelægge Århus DNA som er byen med skov og hav og strand, som er
det vi som borgere flytter til Århus for. Dette helt uacceptable forslag vil både inddrage
rekreative arealer (HAVET) og ødelægge meget bynær kyststrækning, dette er helt imod
de fleste borgeres ønske og jeg vil hermed gøre indsigelse mod denne ødelæggelse af
Århus bugten.
Alternativ 2 er også en direkte katastrofal løsning for Århus og Bugten – igen ødelægger
man det DNA som Århus er gjort af nemlig den smukke by ved vandet og skoven, jeg
ønsker ikke som borger i Århus en større udvidelse af Århus Havn, nu må ødelæggelsen
af Århus stoppe og kvaliteterne ved byen i stedet fremhæves og understøttes og det
gøres bestemt ikke med denne løsning som jeg finder decideret katastrofal for byen og
dens skatte ydere. Lad bugten være!. Hermed også indsigelse mod denne katastrofale
løsning som er imod flertallet af borgernes ønske i byen og i øvrigt også imod det som
politikerne har lovet borgerne ved tidligere møder.
Den eneste acceptable løsning vil være at man lader havet være og ikke inddrager
rekreative områder (havet) til brug for industrivirksomhed. Tænk i stedet på byens
borgere som er skatteydere og som netop har valgt byen ved havet. Dvs alternativ 1 er
det eneste som kan accepteres. Helst så jeg at man lader bugten og naturen være i
Århus. jeg håber politikerne forstår hvad borgerne ønsker for byen, det er ikke mere
industri og tæt bebyggelse.
Jeg støtter op om BESKYT Aarhusbugten .

Med venlig hilsen
Karen Kaae Dodt
Strandmarksvej 13 A
8240 Risskov

APM TE MllMÅLS „6 Global Trade .

TEKNIK OG MILJØ
KALKVÆRKSVEJ 10, 8100 AARHUS C
E-MAIL: BYUDVIKLINGOGMOBILITET@AARHUS.DK

Vedr.: Supplerende hørin om Helhedsplan for Tanqkroqen.

Vi takker for invitationen til at afgive vor holdning i forbindelse med forslag til placering
af renseanlæg.

Vi anbefaler klart at placere anlægget som i Hovedforslaget , da dette i vor mening er
den løsning der vil være til mindst gene for havnen og dermed vores drift af container
terminalen.
Alternativ 2 kunne være en løsning såfremt udvidelsesplanerne for Yderhavnen bliver
godkendt.

Alternativ 1 lyder, om ikke skræmmende, så ihvertfald bekymrende for os. Der findes så
vidt vi ved, ikke fortilfælde hvor en kommune har ændret planbetingelser og
eksproprieret arealer på havneområder. Så vidt vi kan se, vil der blive tale om flytning
eller genplacering af eksisterende virksomheder, og med så store investeringer der
kræves af en container havn, kan man kun frygte for hvornår det så vil ske for os?
Ved at inddrage arealer til ikke-havnerelaterede formål indsnævres mulighederne for at drive
forretning for virksomheder, som reelt har en forbindelse til havnen, hvilket er bekymrende.

Vi må derfor tage afstand fra Alternativ 1.
Såvidt os bekendt, siger Havneloven at Havnebestyrelsen og Byrådet skal fremme
erhvervshavnens interesser. Vi har lidt svært ved at se et renseanlæg som et anlæg der
støtter denne interesse.

Med Venlig Hilsen

Steen Davidsen

P.O. Box 165

8100 Aarhus C
Denmark

T +45 89 34 87 06
F +45 89 34 88 82
vvvvw.apmterminals.com
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Til:
Emne:
Dato:

Jonna Søholm
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar
3. oktober 2018 13:05:53

Jeg går ind for Alternativ 1 - den skånsomme løsning.
Venlig hilsen
Jonna Søholm
Emiliedalsvej 117
8270 Højbjerg
Tlf. 29879294
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Til:
Emne:
Dato:

Mina Iranzad
MTM-ByudviklingogMobilitet
Helhedsplan for Tangkrogen
4. oktober 2018 08:54:30

I forbindelse med Helhedsplan for Tangkrogen har jeg flg. at bemærke:
Jeg synes overordnet, det er katastrofalt, at Tangkrogen skal vandaliseres på den
måde, det foreslåes fra kommunens side.
Fælles for både hovedforslag og alternativ 2 er, at de bryder med kystdirektoratets
retningslinier – der skal foreligge en særdeles god grund, hvis havet skal
inddrages. Det kan jeg ikke se, der gør.
Hvis man virkelig ønsker, at gå ind med en plan for Tangkrogen kan jeg kun se at
Alternativ 1 kan bruges. Det er i tråd med den internationale anerkendte arkitekt,
Morten Schmidts vision for området og placerer rensningsanlægget på Aarhus
Havn sydmole. Denne placering udnytter den overskudkapacitet som Havnen er i
besidelse af.
Pas på vores by, kære embedsmænd og politikere - og ikke mindst den smukke
natur, vi har omkring os.
Vh
Mina Iranzad
Graven 3e
8000 Aarhus C
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Vedhæftede filer:

Jørgen Vineke Pedersen (JVP)
MTM-ByudviklingogMobilitet
Claus Emmertsen (clem@scanola.com); jg@portofaarhus.dk
Helhedsplan for Tangkrogen - Høringssvar fra Scanola A/S
4. oktober 2018 10:35:06
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Teknik og Miljø
Kalværksvej 10, 8100 Aarhus C
E-mail: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk
På vegne af Scanola fremsendes hermed et høringssvar vedrørende Helhedsplan for Tangkrogen
(fristen 8. oktober 2018).
Scanola modtager og oplagrer frøkerner (rapsfrø), hvorfra der udvindes vegetabilsk olie. Der
produceres endvidere rapskager, der anvendes til foderproduktion.
Der er for Scanola en række kritiske elementer i de skitserede forslag.
Scanola er en produktionsvirksomhed i miljøklasse 6-7, som i planlægningsmæssig henseende
bør have en afstand på 300-500 meter til boligområder. Det er ikke oplyst om der på den nye
lystbådehavn påregnes indrettet beboelse. Den nuværende lystbådehavn rummer i dag et antal
beboelser (udslagsgivende for luftkrav i Scanolas gældende den miljøgodkendelse). Det er en
kendsgerning, at der overnattes på lystbåde i havn. Anvendelser til fritidsformål (lystbådehavn
og andre anvendelser af rekreativ karakter) har tilsvarende behov for en vis afstand til
produktionsvirksomheder i miljøklasse 6-7. Det er derfor bekymrende, at alternativ 1 og 2
rykker sådanne aktiviteter tæt på Scanola som er eksisterende produktions-/havnevirksomhed.
Afstanden bliver mindre end 200 meter.
Scanola planlægger en yderligere raffinering af rapsolien til konsum og bliver dermed
fødevarevirksomhed. Det giver derfor anledning til stor bekymring, når der planlægges et stort
renseanlæg så tæt på virksomheden (Hovedforslaget og ikke mindst Alternativ 1). Det er
velkendt, at der i luften omkring kan være aerosoler fra renseprocesserne.
I relation til placering af det nye renseanlæg er der i høringsnotat af 29. maj 2018 anført, at der
kan være risikoaspekter relateret til oplag af gas. Dette er ikke nærmere uddybet, men vi skal
henlede opmærksomheden på en eventuel planlægningszone omkring risikoaktiviteter.
Planlægningszonen er 500 meter, såfremt gasoplag omfattes af Risikobekendtgørelsens kolonne
2.
Vi uddyber gerne de fremsendte bemærkninger.
Med venlig hilsen
Jørgen Vineke Pedersen
Chefkonsulent
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Høringssvar til ”Supplerende høring om Helhedsplan for Tangkrogen”
Bestyrelsen i Aarhus Transport Group (ATG) har med stor undren og megen bekymring erfaret, at et de tre
forslag til placering af renseanlæg vil reducere havnearealerne på Aarhus Havn.
Som interesseorganisation for transporterhvervet i Aarhus og Østjylland gennem 25 år, oplever vi, at der er
behov for det modsatte – nemlig flere havnearealer. Vi har altid haft et fortrinligt samarbejde med såvel
politikere og embedsmænd i Aarhus kommune om bl.a. udviklingen af Aarhus havn. Den fælles dialog om
at give virksomhederne konkurrencedygtige vilkår og at åbne for byudvikling tæt på og i respekt for
havnevirksomhederne og deres virke og udvikling, har vi altid betragtet som både konstruktiv og positiv.
De igangværende overvejelser om at fjerne virksomheder for at skabe plads til et renseanlæg på havnens
område ser vi derfor som en væsentlig ændret kurs, hvilket er betænkeligt, idet der foreligger to gode
alternative placeringer, som ikke påvirker eksisterende virksomheder.
Vi mener, der er flere væsentlige grunde til at opgive ”Alternativ 1”:
1. De fleste virksomheder på havnen arbejder efter en vækststrategi, hvorfor enhver indskrænkning
af nuværende havnearealer vil være en begrænsning for denne strategi. Og den usikkerhed, der
allerede er skabt blandt virksomhederne på Aarhus havn kan meget nemt påvirke
investeringslysten hos både de eksisterende og potentielt kommende virksomheder.
2. Så vidt vides findes der ikke fortilfælde, hvor en kommune har ændret planbestemmelser og
eksproprieret arealer på havneområder. Til gengæld skal kommunerne ifølge Planloven i deres
planlægning tage større hensyn til produktionsvirksomheder end tidligere, således at
virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder sikres bedst muligt. ”Alternativ 1” synes derfor at
være i direkte modstrid med intentionen i Planloven.
3. På det areal, der i ”Alternativ 1” er skitseret til renseanlæg, vil det være nødvendigt at fjerne og
genplacere flere igangværende virksomheder. Flytning og genplacering vil være forbundet med
betydelige omkostninger, og det vil måske vise sig meget vanskeligt at finde egnede
genplaceringsmuligheder, hvilket er negativt for havnens sammenhængende driftsforhold.
4. Det vil give negativ signalværdi i forhold til vækstmulighederne på Aarhus havn, hvis byrådet
prioriterer renseanlæg fremfor erhverv. Hvad vil der ske, når renseanlæg evt. skal udvides? Hvem
skal så fjernes?
5. Både Havnebestyrelsen og byrådet skal ifølge Havneloven varetage erhvervshavnens interesser. Da
renseanlæg hverken understøtter søtransporten eller forudsætter kajnær placering, kan
renseanlæg ikke betragtes som havnerelevant. Havnearealer bør være forbeholdt
havnevirksomheder og ikke kommunale formål.
6. Påstanden om at brug af eksisterende havneareal flytter renseanlægget længst væk fra de
rekreative områder, oplever vi som en fordrejning af kendsgerningerne. En placering på den
kommende Yderhavn er på det punkt det optimale. Reelt kan det endda flyttes endnu længere
væk, hvis det ønskes.

7. Endelig fremsættes en påstand om, at en placering på det eksisterende havneområde giver
mulighed for hurtig etablering af renseanlæg. Her kan henvises til, at processen med det nye
renseanlæg - som vi naturligvis alle ser frem til kommer i drift - har været kendt i årevis. Det
forekommer derfor ikke konsekvent, at en mulig tidsbesparelse nu tillægges en så afgørende
betydning., ikke mindst når en placering på eksisterende areal kan medføre langvarige
forhandlinger med virksomhederne og Aarhus Havn om overtagelse. Hvis det ikke resulterer i et
positivt resultat, vil der gå lang tid med en ekspropriering, som endda ikke synes indlysende, når
der foreligger gode alternativer, og som i øvrigt forudsætter godkendelse fra staten.
ATG skal på baggrund af ovenstående anbefale, at ”Alternativ 1”hurtigst muligt skrinlægges, og at
miljøkonsekvensvurderingen for et renseanlæg med anden placering tilsvarende fremmes, således at
beslutningen om placeringen kan træffes på et fagligt og balanceret grundlag og således, at
havnevirksomhederne trygt kan fortsætte deres udvikling og daglige drift i tillid til fortsat opbakning fra
byens politikere.
Med venlig hilsen
Henrik Kleis
Formand Aarhus Transport Group (ATG)
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Vedr.: Høringssvar fra Danske Havne angående supplerende høring om kommune plantillæg og miljøvurdering af
helhedsplan for Tangkrogen, Aarhus

København,
d. 4. oktober
2018
Til Aarhus Kommune
Teknik og miljø
Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C
e-mail: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

Danske Havne, som er brancheorganisation for Danmarks erhvervshavne, har med interesse fulgt arbejdet med helhedsplanen
for Tangkrogsområdet ved Aarhus Havn.
I forhold til den supplerende høring om kommune plantillæg angående helhedsplanen, har Danske Havne især bemærket sig det
såkaldte alternativ 1 og alternativ 2, som vil indebære:
Alternativt forslag 1) - at dele af et nyt rensningsanlæg placeres på eller i forbindelse med Aarhus Havn,
henholdsvis
Alternativt forslag 2: - at et nyt renseanlæg placeres på søterritoriet på et område, hvorpå der er ansøgt om udvidelse af Aarhus
Havn til havnerelaterede formål.
Det er Danske Havnes opfattelse, at kommunalbestyrelsen i Aarhus ikke selvstændigt kan disponere over Aarhus selvstyrehavns
anlægsaktiviteter, herunder på vegne af havnen opsige eksisterende lejemål eller indgå nye lejemål med spildevandsselskabet.
I henhold til havneloven skal både kommunalbestyrelsen og havnebestyrelsen varetage erhvervshavnens interesser. På
havnearealer gives forrang til havnerelaterede aktiviteter. Med mindre det påtænkte rensningsanlæg primært skal håndtere
overflade- og spildevand fra Aarhus Havns egne arealer, er et rensningsanlæg ikke havnerelateret. Dette fordi et rensningsanlæg
ikke understøtter søtransporten og heller ikke forudsætter kajnær beliggenhed. En erhvervshavn skal i udgangspunktet prioritere
de havnerelaterede aktiviteter, men kan dog godt udleje ”overflødige” havnearealer til ikke-havnerelaterede aktiviteter.
I dette tilfælde synes alternativ 1 og 2 dog at indebære enten opsigelse af en eksisterende lejer eller inddragelse af nyanlagte
havnearealer til fordel for et ikke-havnerelateret rensningsanlæg. Det er i udgangspunktet ikke muligt.
For så vidt gælder det påtænkte opfyldningsareal, forekommer det problematisk, såfremt havnen skal finansiere anlæggelse af
arealet for derefter at udleje det til spildevandsselskab. I så fald bliver havnen reelt blot finansieringskilde til et ikkehavnerelateret areal. Noget sådant bør spildevandsselskabet ifølge Danske Havnes opfattelse selv opfylde og anlægge.

Med venlig hilsen,

Danske Havne
Bjarke W. Bøtcher
Erhvervspolitisk chefkonsulent
Danske Havne
Bredgade 23, 2.tv.
DK-1260 København K
Tlf. +45 7211 8100
Mobil +45 27286202
bwb@danskehavne.dk
http://danskehavne.dk

Denne e-mail fra Danske Havn kan indeholde personlige og fortrolige persondata.
Hvis du ved en fejl skulle modtage en e-mail som ikke er tilsigtet dig, bedes du rette henvendelse til danskehavne@danskehavne.dk og derefter slette e-mailen.
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Høringssvar til ”Supplerende høring om helhedsplan for Tangkroen”
Som tillidsmænd arbejder vi for sikring af arbejdspladser på havnen. Vi ser med stor bekymring
at dele af byrådet ønsker at inddrage aktivt havneareal og dermed arbejdspladser til renseanlæg.
Vi skal stærkt anbefale, at ”Alternativ 1”hurtigst muligt skrinlægges, og at
miljøkonsekvensvurderingen for et renseanlæg med anden placering tilsvarende fremmes,
således at vore arbejdspladser sikres og havnevirksomhederne trygt kan fortsætte deres
udvikling og daglige drift i tillid til fortsat opbakning fra byens politikere.
Med venlig hilsen
Tillidsmænd ved Aarhus Havn
Venlig hilsen / Best regards
Jørn Juhl
Akademiingeniør
Bygninger & Anlæg
Tel +4589368215
Mob +4520605215
Mail jju@portofaarhus.dk

Vandvejen 7, 8000 Aarhus C, Danmark
Tel. + 45 86 13 32 66
www.aarhushavn.dk

Følg os på LinkedIn og facebook

Teknik og Miljø
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C
byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

Den 5. oktober 2018

Helhedsplanlægning for Tangkrogen
Høringssvar Aarhus Vand
(Supplerende forudgående høring – indtil 8. oktober 2018)
Aarhus Vand A/S

Spildevandsrensning i Aarhus Kommune – fra 20 til 2 anlæg.
Siden 2005 har Spildevandsplanlægningen i Aarhus Kommune peget hen i mod en
centralisering af spildevandsrensningen som den økonomisk, tekniske og miljømæssigt
bedste løsning. Dette har bl.a. ført til behovet for at etablere et nyt Marselisborg Ressourceanlæg – kaldet Aarhus ReWater – som det sidste trin i centraliseringsløsningen
og er senest godkendt med ”Spildevandsplan 2017 – 2020”. Et behov der også blev
anerkendt på Byrådsdebatten den 22. august 2018, hvor Helhedsplanen for Tangkrogen sidst blev behandlet.
Krav til et nyt anlæg.
Den fornødne plads. For at kunne bygge et tidssvarende anlæg – som er fremtidssikret
frem mod 2060, har Aarhus Vand, som et led i Helhedsplan Tangkrogen og i samarbejde med COWI, vurderet et nødvendigt areal på 12 ha fra dag ét. Det vil være uforsvarligt at begynde opførelsen af et anlæg til o.1,6 mia. kr., hvor der ikke er den fornødne plads - også i fremtiden. Endvidere vil det være påkrævet, at de 12 ha placeres
således, at placeringen er tilstrækkeligt robust til, at den evt. kan udvides yderligere i
forhold til at imødekomme fremtidens skærpede miljøkrav og behov for evt. yderligere
kapacitetsudvidelse som følge af en større vækst indenfor erhverv og boligudbygninger
end forudsat i den foreliggende kommuneplan/Planstrategi 2015.
Baseret på indledende arealdisponeringer har Aarhus Vand afdækket, at det nye renseanlæg kan rummes på et areal på ca. 12 ha. Arealdimensioneringen tager afsæt i et
traditionelt anlæg med et mekanisk rensetrin bestående af riste, sand- og fedtfang og
forklaringstanke eller mekaniske filtre, et biologisk/kemisk anlæg baseret på aktiv slam
teknologi, tertiært rensning, slambehandling med ressourcegenindvinding m.v. Der er
som udgangspunkt tale om afprøvede og veldokumenterede løsninger.
Arealets størrelse giver mulighed for en vis fleksibilitet i anlægget med hensyn til at
imødekomme fremtidige behov som følge af en udvidelse af anlægskapaciteten i takt
med befolkningstilvæksten i oplandet og forventet tilvækst i arbejdspladser. Der er ligeledes indregnet ekstra kapacitet til håndtering af, at der eventuelt etableres industrier i
oplandet med stor spildevandsproduktion. Såfremt det nye renseanlæg ikke har tilstrækkelig reservekapacitet og/eller udbygningsmuligheder til at kunne håndtere denne
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situation, vil det kunne blive nødvendigt at pålægge erhvervsvirksomheder at etablere egne decentrale forrenseanlæg, hvilket vil være en både dyrere og miljømæssigt dårligere løsning.
Befolkningstallet i Aarhus Kommune forventes at stige med ca. 5.000 personer om året frem mod år 2050 (Planstrategi 2015). Dette er næsten en fordobling i forhold til de forudsætninger om en årlig vækst på 2.500 personer, som lå
til grund for tidligere beregninger i Spildevandsplanen. Hertil kommer tilvæksten som følge af erhvervsudviklingen. Der
regnes med 2.000 nye arbejdspladser om året. I forbindelse med opførelse af et nyt fremtidssikret anlæg, er det Aarhus Vands ambition at opføre fremtidens ressourceanlæg. Dette indebærer blandt andet implementering af nye teknologier til at udvinde ressourcer, fremtidssikring gennem fokus på fleksibilitet og hensyn til nær- og fjernmiljø gennem
såvel teknologiske som bygningsfysiske tiltag.
For at kunne realisere denne ambition er det nødvendigt, at der udlægges et tilstrækkeligt sammenhængende areal til
renseanlægget. Helt grundlæggende sker spildevandsrensning i flere tempi (”rensetrin”): Mekanisk forbehandling, biologisk rensning, efterbehandling og ressourceudvinding (bl.a. energi). Skal anlægget kunne udvides, er det nødvendigt, at det er planlagt fra starten, så det understøtter ”vandets vej” og det naturlige flow, der er i spildevandsrensningen. Det betyder helt konkret, at der skal være plads til nye rørføringer, der skal være reserveret plads til ny renseenheder i de enkelte rensetrin etc. Hertil kommer, at et ressourceudnyttende anlæg generelt kræver mere plads end et
traditionelt kompaktanlæg, hvor dette ikke er implementeret.
Tidsplanen overholdes. Der bliver p.t. investeret 25-30 mio. kr. for at levetidsforlænge de nuværende anlæg, så de
kan følge med byens vækst og samtidig overholde de stillede miljøkrav. Levetidsforlængelsen sikrer kun den fornødne
rensekapacitet ca. 10 år ud i fremtiden. Kapacitetsforøgelsen, som er det absolut største, der rensningsteknisk kan
opnås på de nuværende 3 tre anlæg, opnås ved procesoptimeringer, reinvestering i nye maskiner, optimering af styringsanlæg m.m. Skal der ske en yderligere kapacitetsforøgelse, vil det kræve investeringer i en helt anden størrelsesorden (nye betonbassiner, bygninger og helt nyt udstyr), hvilket bliver meget svært og dyrt grundet pladsmangel.
En levetidsforlængelse på yderligere 10 år er vurderet til ca. 150 mio. kr. Det er derfor meget vigtigt, at det nye anlæg
står klar til ibrugtagelse o. 2025/2026.
Af samme grund opfordrer Aarhus Vand til, at placeringen af Aarhus ReWater - så vidt som det overhovedet er muligt
- frigøres af beslutninger, der kan forsinke tidsplanen. I relation til en kommende udvidelse af Yderhavnen bør der naturligvis fortsat ske en løbende koordinering mellem projekterne blandt andet i relation til de forestående VVM-processer, men det bør sikres, at de 2 projekter ikke forsinker hinanden.
De 3 VVM-forslag.
Rent placeringsmæssigt vil alle 3 forslag opfylde Aarhus Vands ønsker til placering. VVM’en vil afklare de miljømæssige konsekvenser nærmere. I forhold til vore krav/ønsker – 12 ha og færdiggørelse i 2025/26 har Aarhus Vand følgende bemærkninger:
•

Hovedforslaget
Opfylder placeringsønskerne samt arealbehovet på sammenhængende 12 ha og tilgodeser muligheder også
for fremtidige udbygninger. Hovedforslaget giver også de bedste muligheder for at realisere visionen ”Sammen om vandet”, som er udfoldet i Aarhus Vands høringssvar af 22. april 2015. Høringssvaret blev fremsendt til Byrådets behandling den 18. november 2015 af indstillingen ”Helhedsplanlægning for Tangkrogsområdet”. ”Sammen om Vandet” er visionen om, at der kan opstå et gensidigt udviklende samspil mellem Tangkrogens og Lystbådehavnens rekreative funktioner og et moderne renseanlæg, som også indeholder borgerog erhvervsrettede funktioner. Sammen kan funktionerne forstærke Tangkrogens nuværende kvaliteter og
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gøre området endnu mere attraktivt for byens borgere. Den igangværende planlægning for sydhavnskvarteret gør kun visionen mere aktuel. Tangkrogen og lystbådehavnen har potentialet til at blive Sydhavnskvarterets rekreative åndehul og det oplagte mål for en spadseretur.
•

Alternativ 1
Placering på Havnen. Opmålt til 8,4 ha. Det er vigtigt, at der er en håndfast aftale om 12 ha fra dag ét. Aarhus Vand ser en risiko for at komme i arealunderskud, såfremt der ikke findes en aftale for de sidste 3,6 ha
og en disponering, som også tager højde for evt. fremtidige udvidelser ud over de 12 ha.
Aarhus Vand har med afsæt i Alternativ 1 foretaget en fornyet overordnet disponering af anlægget med henblik på at kunne vurdere egnede arealer og anvise forslag til placering af de i Alternativ 1 manglende ca. 4
ha. Aarhus Vand har således opstillet to forslag (Forslag A hhv. B) til, hvor de sidste 3,6 ha kan findes.
Forslag A: Nedenfor ses, hvorledes Alternativ 1 kan udbygges til i alt 12 ha ved at inddrage yderligere 3,6 ha
på den eksisterende Aarhus Havn.

Forslag B: Nedenfor ses hvorledes Alternativ 1 kan udbygges til i alt 12 ha ved at inddrage yderligere 3,6 ha
gennem en udvidelse syd for planlægningsområdet i det område, der i dag er udlagt til en ny Lystbådehavn.
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Begge forslag vil kunne tilgodese Aarhus Vands arealbehov og evt. behov for fremtidige udvidelsesmuligheder. Med Forslag A sikres et sammenhængende areal, hvor der ikke skal ske landvinding. Med forslag B kan
der til opnås nogle af de samme synergier til lystbådehavnen og Tangkrogen, som beskrevet i kommentaren
til hovedforslaget. Forslag B har været drøftet med Marselisborg Lystbådehavn. Marselisborg Lystbådehavn
ser mange synergimuligheder ved at være placeret tæt på renseanlægget. Samtidig påpeges det dog at, at
der i givet fald er behov for at udvide lystbådehavnen med et tilsvarende areal mod syd, hvis man skal leve
op til målsætningerne om at skabe plads til 500 nye bådpladser. En udvidelse mod syd er skitseret på ovenstående principskitse. I forbindelse med forslag B bør det overvejes at forlægge Østhavnsvej syd om renseanlægget, så vejen ikke gennemskærer et nyt renseanlæg.
Endeligt bemærkes det, at det også vurderes som en mulighed at finde det manglende areal til Alternativ 1
(de 3,6 ha) ved at foretage en mindre landindvinding ud i havneområdet, svarende til en mindre variant af
den model, der er illustreret under alternativ 2. En sådan løsning vil dog medføre de samme udfordringer og
risici, som beskrevet nedenfor under alternativ 2. Arbejdes der videre med dette alternativ, bør der ske en
vejforlægning af Østhavnsvej uden om anlægget.
•

Alternativ 2
Placering på et nye havneareal. Aarhus Vand ser en alvorlig risiko for, at tidsplanen kommer under pres. Det
er besluttet, at der skal udarbejdes en VVM for hele den ca. 140 ha store havneudvidelse. Der er dog stadig
mange uafklarede spørgsmål i forbindelse med realiseringen af Havneudvidelsen, herunder hvorledes den
faseopdelte udvidelse tilrettelægges. Den endelige tidshorisont i etapeforløbet (fase-inddelingen) og udbygningen synes således forbundet med en betydelig usikkerhed, der kan få negative konsekvenser for realiseringen af et nyt renseanlæg på området.

Baggrund.
De eksisterende renseanlæg er mellem 25 og 50 år gamle, byen vokser og anlæggene har allerede nu svært
ved at holde trit med by- og erhvervsudviklingen – samtidig med at miljøkravene overholdes.
Aarhus ReWater skal erstatte 3 eksisterende anlæg: Marselisborg (bygget år 1966 og udbygget i 90érne og senest i
2008), Viby (bygget år 1970 og udbygget i 90érne) og Åby (bygget år 1993). Alle anlæg er løbende blevet udvidet
med hensyn til kapacitet og forbedret renseteknologi, men er nedslidte og har svært ved at overholde Statens Miljøkrav. Renseanlæggenes belastning vil de kommende år blive påvirket af tilvæksten i befolkningstal, tilvækst i erhverv
og industriproduktion samt øgede regnmængder som følge af klimaforandringerne.
Aarhus Kommune sætter med Kommuneplan 2017 store forventninger til Byens vækst og udvikling. En del af byvæksten sker i prioriterede akser og områder. Bl.a. det nye Brokvarter i Åby. De nuværende renseanlæg – specielt Åby,
men også Viby - er her med til at begrænse udbygningsmulighederne, bl.a. pga. de nuværende respektafstande til
renseanlæggene (100 meters-zone omkring hele renseanlægget). En hurtig nedlæggelse af de eksisterende anlæg vil
betyde, at disse begrænsninger fjernes og dermed giver nye udviklingsmuligheder.
Kommuneplanen sætter også fokus på erhvervsudviklingen. Både i form af fortætning, omdannelse af eksisterende
erhvervsområder, erhverv i de nye byer og nye erhvervsarealer. Der kan imidlertid meget hurtigt opstå en situation,
hvor der vil blive lagt begrænsninger på erhvervsudviklingen, fordi der ikke er tilstrækkelig rensekapacitet på renseanlægget. Helt konkret har Aarhus Vand allerede på nuværende tidspunkt været nødsaget til at sige nej til et ønske fra
flere erhvervsvirksomheder på Aarhus Havn om at aflede en større spildevandsmængde til det nuværende Marselisborg Renseanlæg.
Men eksempelvis også ønske om at etablere en ny virksomhed (f.eks. det store erhvervsområde ved Harlev, som afleder til Viby Renseanlæg) vil kunne møde udfordringer i forhold til at sikre den fornødne spildevandsrensning.
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Mulighederne i det nye ressourceanlæg – udover selvfølgeligheden: At rense spildevand.
Nye ressourcer. Allerede i dag udvindes der fosfor og energi fra spildevandet. Fosfor er et begrænset næringsstof på
verdensplan, og energiudnyttelsen er med til at begrænse CO2-aftrykket. I fremtiden kan der også udvindes ressourcer, som vi i dag ikke umiddelbart forbinder med spildevand: Proteiner, metaller, grundsubstanser til fremstilling af bioplast, måske endda medicin. Værdien af ressourcerne vil sandsynligvis skifte over tid – derfor er det er vigtigt, at anlægget kan omstilles til nye teknologier. Energi (El og varme) er et eksempel: Værdifuldt nu, men i fremtiden er den
formentlig fuldstændig baseret på grøn energi og måske gratis om 50 år.
Fleksibilitet er et nøgleord for det nye anlæg. Det vil blive et anlæg, der er designet til co-creation og partnerskaber
med universiteter og erhvervsliv. Med en infrastruktur, der bl.a. indeholder ”hovedspor og skiftespor” til at fordele spildevandet og udvundne ressourcer fleksibelt til anlæggets forskellige procesafsnit, hvor spildevandet renses og videreforarbejdes. Herfra kan ressourcestrømmene transporteres til ”fabrikker” til videreforædling og egentlig produktfremstilling. Et hyper-fleksibelt anlæg, der via modularisering let og omkostningseffektivt kan omstilles og fornyes i takt
med, at nye teknologier eller forretningsmodeller opstår – eller anlægget bliver mødt med nye miljøkrav.
En berigelse for området og Byen. Det nye anlæg kan blive et samlingssted for områdets brugere og byen. Mulighederne er mange: Café og mødested. En kommende attraktion – integration mellem Visit Aarhus og Visit Aarhus Vands
besøgstjeneste og guidede ture. En park – eller et oplevelsescenter, hvor man kan opleve vand i alle facetter - centralt placeret i byen.
Det nye anlæg understøtter universitet og erhvervslivet regionalt, nationalt og internationalt. Byens universitet – og
vandteknologivirksomhederne i Østjylland og Danmark kan få mulighed for at have et fuldskala testsite og udviklingscenter – som kunne understøtte udvikling af nye teknologier og et autentisk undervisningsmiljø til kommende vandteknologieksperter. Anlægget kan tjene som et nationalt og internationalt fyrtårn, der kan understøtte eksport af dansk
vandteknologi. Aktiviteterne kan bl.a. finde sted i ”Det blå Hus”.
”Det blå hus” er i udgangspunktet en moderne drifts- og personalebygning – men også meget mere: Forsknings-, udviklings-, test- og demonstrationsfaciliteter for virksomheder og universiteter. Fuldskala udvikling af nye teknologier på
delstrømme af spildevandet/ressourcerne – som bagefter kan sendes retur til ”hovedanlægget”, indtil teknologien er
færdigudviklet. Undervisning og historiefortælling om vand. Besøgs- og oplevelses-ramme, der kan benyttes som platform af mange - ikke blot Aarhus Vand eller Aarhus Kommune. Den fulde effekt af ”Det blå Hus ” opnås bedst, hvis
det placeres, så det naturligt understøtter de øvrige aktiviteter ved Tangkrogsarealet – bl.a. kan det bruges som forsamlingslokale og mødested for Lystbådehavnens og Tangkrogens brugere.
Afslutningsvist er det vigtigt at bemærke, at et moderne renseanlæg/ressourceanlæg kan indrettes, så det ikke påvirker omgivelserne negativt. Der er i offentlighedsfasen rejst bekymring om miljøpåvirkningerne fra en renseanlæg (lugt,
støj m.m.). Det vil naturligvis blive klarlagt nærmere i VVM’ en. Men det er vigtigt at påpege, at det med nutidens teknologi er muligt at reducere eller eliminere miljøpåvirkningerne fra et moderne renseanlæg, således at det ligger på
niveau med andre industriaktiviteter på et havneområde.
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For at illustrere, hvorledes et renseanlæg kan integreres i omgivelserne, er på de følgende sider vist tre eksempler
(Fotos) på eksisterende anlæg opført i DK/Europa. Gennem eksemplerne håber Aarhus Vand at kunne illustrere, at
der findes mange muligheder for at skabe et renseanlæg, der kan indgå som et positivt og integreret element i områdets samlede udbygning.

Solrødgård, Hillerød.

Overdækkede tanke (den biologiske spildevandsrensing)
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De tre viste eksempler er på ingen måde udtømmende for, hvorledes et renseanlæg kan udformes – men viser blot, at
det kan gøres på mange andre måder end de, der dag findes i Aarhus – som eksempelvis her det nuværende Marselisborg Renseanlæg.

Det nuværende Marselisborg Renseanlæg

Med venlig hilsen

Lars Schrøder
CEO
Sagsbehandler
Inge Halkjær Jensen
Projektchef
ihj@aarhusvand.dk
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Høringssvar til ”Supplerende høring om Helhedsplan for Tangkrogen”
Havnearbejderne på Aarhus Havn anbefaler at ”Alternativ 1” opgives.
Enhver reducering af de nuværende havnearealer på Aarhus Havn vil være uhensigtsmæssig, idet der er
brug for mere plads til havnens virksomheder, ikke mindre.
Hvis renseanlægget placeres som det er vist i ”Alternativ 1” skal virksomheder i området flyttes. Det vil
påvirke virksomhedernes drift og omsætning negativt. Der er store omkostninger ved at flytte. Det er
meget svært at se, hvor disse virksomheder skulle kunne flyttes hen på havnen. Der skal jo være en egnet
plads, og som vi ser det, mangler der plads. Det er jo derfor, vi skal i gang med Yderhavnen.
Hvad nu hvis virksomheden, der skal flyttes, vælger helt at flytte fra Aarhus Havn?
Når renseanlægget skal udvides, skal der igen fjernes virksomheder. Det skaber usikkerhed og vil evt. kunne
påvirke virksomhedens interesse i at investere.
Havnearealer bør være forbeholdt havnevirksomheder og ikke kommunale formål.
Der er arbejdspladser på spil for os på havnen. Virksomhederne på havnen skal kunne have tillid til at byens
politikere bakker dem op.
Venlig hilsen

Gunner Lind
Havnearbejdernes Fagforening
Havnecentret, Vandvejen 7, 8000 Aarhus C
Gunnerlind2402@gmail.com
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Plan og Miljø
Aarhus Kommune

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet - supplerende forudgående
høring
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Lokalt Kulturmiljøråd har drøftet sagen på baggrund af de alternative forslag.

Telefon: 89 40 23 60
Direkte telefon: 41 85 98 32

Rådet roser særligt Alternativ 1, der følger Rådets forslag i forbindelse med

E-mail:
byudviklingogmobilitet@aarhus.dk
Direkte e-mail:
gcs@aarhus.dk
www.aarhus.dk

høringen af det oprindelige forslag.
Alternativ 2 virker hastigt og bør ses i en langt større sammenhæng. Forslaget lukker for den visuelle kontakt til bugten og for den landskabelige forståelse, som Aarhus ligger i og som er en forudsætning for byens beliggenhed.

Med venlig hilsen
Lokalt Kulturmiljøråd

Lokalt Kulturmiljøråd

Sag: 13/024173-396
Sagsbehandler:
Gert C. Skaarup

Teknik og miljø
Kalkværksvej 10
8100 Aarhus C
E-mail: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
Tel +45 8613 3266
Fax +45 8612 7662
port@portofaarhus.dk
www.aarhushavn.dk

Supplerende høring om Helhedsplan for Tangkrogen

5. oktober 2018

Aarhus Byråd har den 22. august besluttet at lave supplerende forudgående høring om
tre alternative placeringer af renseanlæg.
Aarhus Havn anbefaler placering som vist i hovedforslaget. Placering som vist i alternativ
2 kan accepteres, hvis byrådet ønsker det.
Placering som vist i alternativ 1 kan ikke anbefales eller accepteres og det anbefales, at
dette alternativ udelades af den kommende miljøkonsekvensvurdering.
Aarhus Havn har de senere år vendt en tilbagegang efter finanskrisen til fornyet vækst
og tro på fremtiden. Det samme gælder en række af de virksomheder, der benytter havnen. Senest er fremsendt forslag om udvidelse af arealerne – benævnt Yderhavnen.
Yderhavnen vil omfatte 100 ha. areal beregnet til godsomsætning og 40 ha. til vej- og
operationsområde ved kajen. Yderhavnen er tænkt etableret i etaper over 40 år, f.eks.
som vist med den røde linje i grafen. Antages en vækst som de foregående 12 år, vil behovet forløbe som vist med den blå linje. Som det fremgår, vil der i 2020 opstå en mangel på areal. Denne mangel øges løbende, ligesom gabet øges. I praksis vil gabet blive
søgt lukket ved optimering af arealanvendelsen og imødegået på anden vis, men i et altandet-lige scenarie er Yderhavnen reelt ikke tilstrækkelig stor til at dække behovet. Det
vil derfor være uacceptabelt, at de nuværende havnearealer indskrænkes, idet der er et
markant behov for mere havneareal, end vi har i dag.

Arealbehov ift. Aarhus Havns udvidelse
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Aarhus Havn

Aarhus Havn er i international konkurrence og i Gøteborg investerer den svenske stat
1,25 mia. svenske kroner i havneanlæg.
Aarhus Havn har selv de seneste 3 år investeret 458 mio. kr. i nye havneanlæg og planlægger investeringer for over 600 mio. kr. de kommende 3 år. Sammenlagt med 125 mio.
kr. i 2018 giver det mere end 1,2 mia. kr. Det synes derfor bekymrende, at Aarhus byråd
vælger at foreslå at reducere havnens erhvervsareal med 12 ha.
Siden byrådet vedtog den eksisterende Masterplan, har der været enighed mellem byrådet og havnen om at omdanne havneareal til byformål i den takt, havnen har kunnet afvikle virksomhed i mindelighed og byrådet har kunnet byudvikle i en passende salgstakt.
Denne overdragelse af arealer er sket efter en aftale, som bygger på markedsvilkår.
Aarhus Havn har med stolthed kunnet fortælle om den gode proces og virksomhederne
har kunnet stole på, at de kan fortsætte aktiviteten indtil, der opnås aftale om andet.
Det er derfor særdeles uforståeligt, at alternativ 1 ensidigt bryder med dette princip.
Aarhus Havn skal generelt bemærke:
Aarhus Havn er en kommunal selvstyrehavn, der er omfattet af havnelovens bestemmelser. Da havnen er ejet af Aarhus Kommune, skal havnens erhvervsaktiviteter positivt
fremgå af loven. Da ingen af de aktiviteter, som indgår i Helhedsplanen anses for at falde
indenfor lovens rammer forudsættes, at uanset valg af placering vil anlægget blive udført, ejet og vedligeholdt af andre end Aarhus Havn. Ligeledes forudsættes, at helhedsplanen ikke medfører negativ påvirkning af havnevirksomhederne på hverken kort eller
lang sigt. På det foreliggende grundlag kan vi ikke vurdere, om der er yderligere negative
påvirkninger udover dem, der fremgår under alternativ 1.
De fleste af Aarhus Havns arealer er omdannet vandområde, hvor staten har givet tilladelse til havnedrift. Hvis disse arealer skal overgå til anden funktion, kræver det statens
tilladelse. Det forudsættes derfor, at Aarhus Kommune indhenter denne tilladelse, hvis
det besluttes at inddrage havnearealer.
Som bekendt flytter færgeterminalen i 2020, hvilket vil medføre en øget trafikbelastning
på Oddervej, Sumatravej og Marselis Boulevard, idet Molslinjen estimerer en årlig omsætning af 1,5 mio. personbiler på det tidspunkt, med forventning om yderligere øgning.
Det betyder, at Aarhus Kommune opfordres til at indarbejde denne trafikafvikling til og
fra syd i forbindelse med Helhedsplanen.
Aarhus Havn arbejder efter en vækststrategi, dvs. at enhver indskrænkning af nuværende og kommende havneområde vil være en begrænsning for denne strategi. Aarhus
Byråd har i forbindelse med vedtagelsen af den nuværende Masterplan givet tilsagn om,
at senest samtidig med udflytningen fra de bynære havnearealer søges udlagt planbestemmelser for mindst samme areal udenfor nuværende dækværker/havnegrænse. Aarhus Havns bestyrelse har igangsat vurderingen af denne kommende udvidelse. Anmodning om igangsætning af miljøkonsekvens vurdering mm er positivt modtaget af

byrådet, der den 12. september besluttede myndighedsprocessen sat i gang, med anbefaling af, at denne forløber parallelt med Helhedsplanen for Tangkrogen.
Det synes derfor åbenlyst at afvente resultatet af denne proces inden der inddrages eksisterende havneareal. Aarhus Havn har udtrykt velvilje til at placering af renseanlæg i forbindelse med Yderhavnen kan ske, hvor Aarhus Byråd finder det optimalt. Alternativ 2 er
efter vor opfattelse blot et eksempel, idet Aarhus Havn ikke kender indholdet af renseanlægget.

Specifikt til de enkelte forslag skal bemærkes:

Hovedforslaget.

Det fremlagte hovedforslag anbefales at indgå i den videre proces, idet det anses for det
forslag, der er til mindst gene for Aarhus Havn både mht. nuværende drift og fremtidige
udvidelser. Aarhus Havn vil være indstillet på at indgå i dialog med henblik på at overdrage de nødvendige arealer, der ejes af Havnen til markedspris.
Aarhus Havn indgår gerne i dialog om udformningen af afgrænsningen mod vandsiden,
evt. ved at placere dele af det blå og grønne område langs den nye Yderhavn.

Alternativ 1: Placering af renseanlæg på eksisterende havneareal

Uden fortilfælde
Så vidt vides findes der ikke fortilfælde, hvor en kommune har ændret planbestemmelser og eksproprieret arealet på havneområder. Havneområder har en særlig status idet
de udover den sædvanlige kommunale råderet og disponering har en national og europæisk betydning, som skaber af velstand og vækst.

Planloven med den seneste ændring i 2017 betyder, at kommunerne i deres planlægning skal tage større hensyn til produktionsvirksomhederne end tidligere, således at
virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder sikres bedst muligt. Kommunerne
skal derfor i kommuneplanen udpege erhvervsområder, som fremover helt eller delvist skal være forbeholdt produktionsvirksomheder og skal friholdes for anden anvendelse for at imødegå miljøkonflikter og dermed undgå at indskrænke produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder.
Aarhus Kommune har haft et forslag til ændring af Kommuneplanen i høring. I dette forslag indgår det berørte område i erhvervshavnen og dermed forbeholdt havneerhverv.
Alternativ 1 synes i direkte modstrid med intentionen i planloven.
Staten har vetoret
Erhvervsstyrelsen er tillagt vetoret overfor overtagelse af havnearealer til offentlige formål. Det anbefales, at der opnås accept inden der gås videre med alternativ 1.

Negativ signalværdi
Så længe undersøgelserne pågår opfattes det som negativ signalværdi i forhold til havnens mulighed for vækst, at byrådet overvejer at prioritere renseanlæg over erhverv.
Dette både på kort sigt, men også på længere sigt. Hvad vil der ske, når renseanlæg igen
skal udvides? Hvem skal så fjernes? Hvad bliver det næste, som skal placeres på havnearealerne? Hvem skal så fjernes?
Fjernelse af eksisterende havnevirksomheder
På det viste areal, vil det blive nødvendigt at fjerne og genplacere flere igangværende
virksomheder. Det drejer sig om virksomhederne Norrecco (genbrugsvirksomhed), oplagsplads til træflis og andet gods, Lundsøe køl og frys (kølehus for transitgods samt
shippingvirksomhed). Lundsøe har netop annonceret en udvidelse for et tre cifret millionbeløb.
Flytning og genplacering vil være forbundet med betydelige omkostninger, og det vil
måske vise sig meget vanskeligt at finde egnede placeringsmuligheder for virksomhederne, hvilket er negativt for havnens sammenhængende driftsforhold.
Hvis der skal ske genhusning på Yderhavnen, vil det tidsmæssigt betyde at renseanlæg
først kan etableres efter godkendelse af landvindingen og den er etableret.
Større areal nødvendigt
Det fremgår, at der er behov for yderligere areal. Hvis de skal etableres i del af enten hovedforslaget eller alternativs 2 område, giver det ingen mening at påføre erhvervet de
negative konsekvenser, som alternativ 1 medfører.
Alternativt kan udvidelsen ske, hvor det nuværende Havnecenter er beliggende eller indover jernbanen ud mod kajnære arealer i multiterminalen. Begge arealer vil blive særdeles omkostningskrævende at omdanne til renseanlæg.
Betydelige meromkostninger
I det det må antages, at markedsprisen for overtagelse af havneareal i drift, vil svare til
etableringsomkostningerne i Yderhavnen, vil betaling til virksomheder og øvrige erstatninger blive en betydelig meromkostning sammenlignet med hovedforslaget og alternativ 2.
Længere planproces
Aarhus Byråd kan ikke selvstændigt disponere Aarhus Havns arealer, herunder opsige eksisterende lejemål eller indgå nye lejemål med renseanlægget. Havnebestyrelsen skal behandle disse spørgsmål.
Både havnebestyrelsen og byrådet skal varetage erhvervshavnens interesser jf. havneloven. Da renseanlæg hverken understøtter søtransporten eller forudsætter kajnær placering, kan renseanlæg ikke betegnes som havnerelevant.

Havnen skal i udgangspunktet prioritere de havnerelaterede aktiviteter, men kan godt
udleje ”overflødige” havnearealer til ikke-havnerelaterede aktiviteter. I det konkrete tilfælde er der imidlertid tale om opsigelse af eksisterende lejemål.
Hvis byrådet ønsker at have renseanlæg på havnens eksisterende areal, må byrådet enten købe arealet til markedspris eller ekspropriere arealet og bygningerne/lejekontrakterne.
Hvis det bliver nødvendigt med ekspropriering, skal kravet om udtrykkelig hjemmel til
foretagelse af ekspropriationer tages bogstaveligt, ellers risikerer byrådet at blive underkendt ved en retssag.
Sammenlignet med hovedforslaget og alternativ 2 vil processen med at forhandle og
flytte virksomheder formentlig forlænge planprocessen og dermed udsætte etableringen af renseanlægget yderligere.
Alternativ 1 forudsætter et indgreb i både Aarhus Havns og eksisterende virksomhed(ers) anlæg og drift. Det er voldsomme indgreb, der kræver ekspropriation med mindre der kan indgås en forligsmæssig løsning. Når der foreligger alternative placeringer,
der kan gennemføres uden ekspropriation, bør disse prioriteres og som minimum undersøges i miljøkonsekvensvurderingen som hovedforslag.
Da renseanlæg formentlig skal udføres af Aarhus Vand A/S, kan der rejses spørgsmål til,
om kommunen har ret til ekspropriering til et A/S.
Den tilsyneladende tidsmæssige gevinst ved at placere renseanlægget på eksisterende
havneareal, kan vise sig som en illusion, hvis eksproprieringen tager længere tid end
etablering af nyt areal.
Det har gennem en årrække været kendt, at der skal etableres et nyt renseanlæg, så det
kan synes lidt søgt, at en periode på maksimalt få år kan begrunde at veletablerede virksomheder skal flytte.
Fornyet ISPS godkendelse
Området indgår i det ISPS sikrede havneområde. En inddragelse til andet formål kræver
fornyet behandling hos Kystdirektoratet.
En del af det grønne område anvendes til adgangsvej og vil ikke kunne anvendes til renseanlæg.
For lastbiltrafikken til havnens bagvedliggende terminaler er der etableret en hovedgate
(Gate Øst), og den vil i så fald også blive nedlagt, hvorved der skal findes en helt anden
trafikal løsning for trafik til og fra havnens terminalområder. Dette vil være omkostningskrævende både til anlæg og drift.

Reduceret anvendelse og værdi af Havnecenter og andre naboarealer
Samlet set vil forslaget vanskeliggøre en økonomisk drift af Havnecentret og naboarealerne.
Renseanlægget kommer til at ligge lige ud for hovedindgangen til det nye Havnecenter,
hvilket Aarhus Havn finder helt uacceptabelt.

Investeringer på naboarealerne vil blive vanskelige, idet investorerne ikke kan være sikre
på at blive der, når renseanlæg igen skal udvides.
Ændret vejforløb
I det Marselis Tunnel endnu ikke er etableret ændrer Aarhus Havn vejforløbet til Molslinjens færgeterminal, der åbner 2020.
Det kan for nuværende ikke vurderes om placeringen af renseanlæg som skitseret har
indvirkning på dette projekt. Der tages derfor forbehold herfor.
Miljømæssige påvirkninger
I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af hovedforslaget og alternativ 2 opnås
sagligt belæg for de miljømæssige påvirkninger. Det kan ikke for nuværende sagligt argumenteres imod disse forslag med henvisning til miljøpåvirkningerne.
F.eks. vil påvirkningen af omkringliggende kyster, vandskifte mv. blive belyst i Miljøkonsekvensvurderingen for renseanlægget. Disse analyser i Miljøkonsekvensvurderingen
bør afventes inden der entydigt (og uden fagligt belæg i øvrigt) konkluderes, at der er et
problem omkring tilsanding for nogle af alternativerne.
Historikken i området og fagkundskaben tyder faktisk umiddelbart på, at der ikke vil
være væsentlig forskel på, hvordan de forskellige alternativer påvirker sand- og tangaflejringer i Tangkrogen. Dette skyldes, at de dominerende bølgeforhold ved Aarhus kommer fra retningerne ØSØ – SSØ, og for alle alternativerne er Tangkrogen fuldt eksponeret for disse bølger. Bølgeretningen i forhold til kystlinjens orientering betyder endvidere, at materialetransporten i området går fra syd mod nord, således at forholdene
mht. sand- og tangaflejring i Tangkrogen umiddelbart ikke påvirkes af en udbygning
nord for denne.
I DHI’s kyststudie fra 1997, som blev udarbejdet i forbindelse med VVM’en for den tidligere havneudvidelse (nuværende containerterminal), nævnes at tang også den gang aflejredes i Tangkrogen (deraf navnet). Så denne tangaflejring fandt også sted før den
store havneudvidelse i årene fra 1998 og frem, hvilket også tyder på havneudvidelsen fra
1998 ikke har haft den store betydning for Tangkrogen.
Hvis der identificeres negative miljøkonsekvenser som følge af hovedforslaget og evt.
forslag 2 (eksempelvis i form af tilsanding af stranden), kan eventuelle afværgetiltag indarbejdes i projektet hvorefter det revurderes og konsekvensen kan være mindsket.
Dette er standard VVM-metodik.
Man kan også prøve at sætte en eventuel tilsandingsproblematik lidt i proportion. Såfremt der sker en øget og uønsket tilsanding, kan man som det næste overveje, hvor meget det koster at fjerne denne mængde.
Tangkrogen er ikke egnet som badestrand uanset hvor renseanlægget placeres og uanset om der etableres en ny havn eller ej (VVM vil bruges til at dokumentere påstanden).
Der forekommer jævnligt regnbetingede udledninger af opblandet spildevand fra oplandet inde i Tangkrogen og langs kysten. Selv om der på længere sigt vil blive separatkloakeret, så spildevand ledes til rensning og den regnbetingede udledning af opspædet
vand dermed vil ophøre, vil regnvandet fortsat blive afledt lokalt fra det store opland til
Tangkrogen. Regnvandet er renere end spildevand herunder mindre organisk- og

bakterielt belastet; men kan det ikke forventes at være rent og bakteriefrit grundet oplandets urbane karakter.
Da det ikke på det foreliggende grundlag kan vurderes om alternativ 1 medfører ændrede vilkår for virksomhederne på havnen, tages forbehold for, at der sikres det ikke
medfører negative miljømæssige og sikkerhedsmæssige vilkår for de øvrige havnearealer og virksomheder.
Aarhus Havns virksomhed
Havnevirksomhed er som en lang række andre sektorer under forandring. Aarhus Havns
berettigelse og primære funktion er at stille infrastruktur til rådighed for erhvervslivet
der fragter varer til og fra Danmark. Alternativ 1 går direkte imod dette og vil få væsentlige afledte negative konsekvenser som undgås hvis der vælges en placering udenfor
havnens område.
Vil der overhovedet være containertransport og anden vareudveksling på sigt? Det er
Aarhus Havn og en række erhvervsvirksomheder overbevist om.
Denne antagelse understøttes af en nylig offentliggjort analyse – Brave new World - fra
TT Club and McKinsey & Company, der opstiller 4 fremtidsscenarier for containerområdet.
Vi medtager følgende citat, da det meget kort og præcist oplister væsentlige elementer
og vurderinger som bør indgå i byrådets beslutning både om Helhedsplanen for Tangkrogen og den senere behandling af Yderhavnen.
“The container transport industry has been at the centre of the incredible expansion in
international trade since the 1950s. Commercialised in 1956, the container’s simplicity
and modularity has made it the mode of choice for the transport of many goods from
one place to another: containers today transport 23% of dry seaborne trade tons (and
close to 100 percent of everyday goods like televisions, toys, and clothing). Consumers
have benefited enormously as the real cost of transporting goods has fallen. However,
the success of the container has not always meant the financial success of the industry
behind it. Returns for the average container liner operator, container terminal operator,
or freight forwarder have lagged the cost of capital over the last two decades – and only
a select few players have managed to find a sustainable recipe for value creation.
Will the future be any different? In this joint research project between TT Club and
McKinsey & Company, there were some points of broad consensus about the next 25
years: the physical aspects of the industry (containers, terminals, ships) are unlikely to
change; trade flows will become more balanced between and across regions; automation will be broadly adopted; digital, data, and analytics will fundamentally shift the
sources of value creation; and the industry-leading players of 2043 may well look very
different from today’s leading companies (though they may be the same or similar companies).
At the same time, meaningful questions were raised about:
The future of trade growth – e.g., globalisation and trade policy, Asian industrialisation,
the geography of manufacturing with robotics and 3D printing, containerisation trends,
and evolving consumer habits?
What the real sources of value creation might be going forward – e.g., scale, flexibility,
consolidation and integration, productivity, more predictable supply chains, environmental performance?

Who “wins” – e.g., how can today’s industry leaders evolve to capture the opportunities, will players become more vertically integrated, or will “digital natives” including
start-ups and/or e-commerce firms reshape the industry?
In the absence of foreknowledge, we can only imagine various futures and the implications of each. We posit four possible futures:
Digital disruption is a world in which the current industry is disrupted by new players
who leverage digital, data, and analytics to optimise the end-to-end value chain
Digital reinvention envisages that the current industry digitises aggressively and provides new value-adding services to its customers
Third wave of globalisation assumes other economies, like India and Africa, realise their
manufacturing and export potential, while digital reduces friction in global supply chains
and spurs continued trade growth
“Peak container” and consolidation imagines a future in which trade wars, geopolitical
tensions, and “near-shoring” result in the peaking and absolute decline in international
trade, forcing players to further consolidate
Preparing for such a range of outcomes would be taxing for even the most agile and
foresighted of companies. However, there are some “no regret” moves that industry
players could make now to ensure flexibility in the future, including paying more attention to the dynamics around the end-consumer (as e-commerce disrupts retail and lastmile logistics), building organisational discipline around monitoring the “trigger points”
behind different futures, and radically digitising and automating.
The future is unknowable, but that is not an excuse for inaction; rather it should prompt
companies to invest in strategic thinking to best position themselves for the future as it
unfolds. There are a number of things the container transport industry can do to prepare
for the next 25 years: focus more closely on the end consumer; systematically monitor
and discuss “trigger points”; pursue digitisation with conviction and pace; and automate
and cultivate a spirit of experimentation and innovation. The container transport industry has enjoyed a dramatic and dynamic past – and the future looks no less exciting or
demanding.”
Aarhus Havn og havnevirksomhederne skal agere i denne verden. Det er bl.a. interessant, at uanset hvordan verden udvikler sig i de fire scenarier, vil containerandelen af
verdenshandlen ligge mellem uændret 23% eller stige til 35% af den samlede verdenshandel. Det betyder at containeromsætningen vurderes at stige mindst i takt med den økonomiske vækst eller op til 50% stærkere.
Hvis Aarhus skal kunne fastholde og udbygge sin markedsledende position, er det afgørende, at der er tilstrækkeligt areal til rådighed. Derfor er der fremlagt forslag om udvidelse med Yderhavnen, hvor 1. etape er tiltænkt containeraktivitet.

Alternativ 2: Placering af renseanlæg i forbindelse med ansøgt havneudvidelse.

Den med grønt skitserede placering af renseanlæg vurderes af Aarhus Havn som acceptabel, under forudsætning af, at Havnens udvidelsesplan for Yderhavne er tilstrækkelig
rummelig og godkendt.
Den præcise placering bør fastlægges i processen, f.eks. kan afstanden til de rekreative
områder øges yderligere.

Med venlig hilsen
Jakob Flyvbjerg Christensen

Marselisborg Havn 02.10.2018

Med henvisning til den revidere helhedsplan for Tangkrogen skal vi hermed fremkomme med vores
bemærkninger:
Hovedforslaget:
Dette forslag harmonerer meget fint med de ønsker, som vi fra lystbådehavnen har. Forslaget giver
mulighed for den ønskede udvidelse størrelsesmæssigt og ved at udvide på den foreslåede måde vil
der være grundlag for en god opbygning af havnen helt i tråd med de linjer som den nuværende
havn er opbygget efter. En havn med denne form giver mulighed for at bådpladser, klubfaciliteter
mm. udgår fra få centrale steder i havnen og dermed tilvejebringes gode muligheder for bedst mulig
sammenhæng mellem de mange forskellige aktiviteter.
Alternativ 1 og 2:
I modsætning til hovedforslaget betyder disse forslag en meget lang strakt havn, hvor det vil være
en stor udfordring at få alle aktiviteter til at hænge sammen. Der vil være stor risiko for, at der vil
opstå mange ”klubber i klubben” eller ”havne i havnen” og Aarhus Lystbådehavn er vel det værst
tænkelige eksempel i så henseende. Det er vigtigt for os at vi kan bygge videre på en havn hvor der
ikke bare er plads til mange forskellige vand relaterede aktiviteter, men hvor vi også kan få alle
disse aktiviteter til at spille sammen.
Derudover vil linjerne i havnen, såfremt der afgrænses som skitseret i de alternative forslag, helt
bryde med de linjer som er gældende i dag og som er med til at gøre Marselisborg Havn til noget
særligt. Indsejlingen kan under ingen omstændigheder bevares hvor den er i dag, idet den lukker til
pga tilsanding. Det er allerede i dag et problem og derfor skal den flyttes ud på dybere vand.
Derudover bør den nye sydvest mole ”blødes” op således at den får et mere afrundet forløb, hvor
den gerne må ramme den nuværende havn på det sydvestlige hjørne – dvs. den nye mole skal flyttes
længere mod land i et afrundet forløb.
I vores vedlagte tegning har vi redigeret molelinjerne i alternativ 1 således at vi imødekommer det
foran anførte. Som en sidegevinst vil arealet blive så stort at der vil kunne findes plads til
rensningsanlæggets manglende 3 ha. – dette vist med rødt.
Endelig og ikke mindst vil de alternative forslag udfordre økonomien ganske meget. Længden af de
nye moler er betydeligt længere end i hovedforslaget og det betyder, at denne udvidelse vil stille
ganske store krav til finansieringen, - vi er således meget betænkeligt ved om der overhovedet kan
skaffes den fornødne finansiering til disse forslag.
Med venlig hilsen
Marselisborg Havn
Carsten Mikkelsen
Formand

Thomas D. Fog
Havnechef
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Aarhus, 05. oktober 2018

Høringssvar til ”Supplerende høring om Helhedsplan for Tangkrogen”
Martin Bencher anbefaler, at Alternativ 1” udgår af kommunens videre planer
Martin Bencher har fejret 20-års fødselsdag og virksomheden er vokset til at have egne kontorer
på verdens mest betydningsfulde Hubs for projektgods, herunder på Aarhus Havn.
Vi anbefaler at renseanlægget placeres på arealer, der ikke reducerer havnearealerne på
Aarhus Havn. Aarhus kommune skal arbejde for at sikre udvidelsesmuligheder for havnens
virksomheder, og det er vores opfattelse, at der er behov for flere havnearealer, ikke færre.
Hvis renseanlægget placeres som skitseret i ”Alternativ 1” skal etablerede virksomheder flyttes
med de uhensigtsmæssige omkostninger, det vil have. Kan der overhovedet findes en egnet
plads? Og vil virksomhederne evt. overveje at flytte fra Aarhus havn?
Når renseanlægget skal udvides, skal der igen fjernes virksomheder. Det skaber usikkerhed og vil
evt. kunne påvirke investeringslysten hos etablerede og kommende virksomheder.
Hvis byrådet prioriterer renseanlæg frem for erhverv, sender man et negativt signal til os som
erhvervsvirksomhed. Vi forudser, at vores vækstmuligheder begrænses i den maritime
erhvervsklynge.
Havnearealer bør være forbeholdt havnevirksomheder og ikke kommunale formål.
Virksomhederne på havnen skal trygt kunne fortsætte deres udvikling og daglige drift i tillid til
fortsat opbakning fra byens politikere.
Martin Bencher anbefaler, at ”Alternativ 1” udgår, og at der foretages miljøkonsekvensvurdering
for et renseanlæg med anden placering.
Med venlig hilsen
Jørgen Hougaard
Group COO
Martin Bencher Group

Martin Bencher (Scandinavia) A/S
Vandvejen 7, level 4
DK-8000 Aarhus C., Denmark

Tel: +45 8612 2699
headoffice@martinbencher.com

VAT no: DK21199109
ORG no: A/S 251072
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Aarhus Kommune
Teknik & Miljø
Høringssvar omkring Helhedsplan for Tangkrogen
Aarhus Havn
15. oktober 2018

Det med stor undren at vi nu erfarer, at planerne for udvidelse af Marselisborg
Renseanlæg nu er ændrede, således at planerne direkte reducerer Aarhus
Havns muligheder for udvidelser, og i yderste konsekvens endda påkræver
flytning af eksisterende, havnerelaterede virksomheder.
Vi må klart tage afstand fra sådanne planer, idet havnen og de relaterede
virksomheder alle er dybt afhængige af vækst og dermed udvidelsesmuligheder.
Der pågår allerede i dag et større arbejde med at forbedre og optimere infrastrukturen på hele Østhavnen – med henblik på at kunne afvikle den større
trafikbelastning efter Mols Linien udflytning i 2020 – og med optimale tilkørselsforhold til den kommende Marselis Tunnel.
Alternativ 1 er derfor ikke et reelt alternativ eller mulighed, hvorfor vi er mere
begejstrede for Alternativ 2, blot det heller ikke blokerer for evt. fremtidige
udvidelser af Aarhus Havn. Havnen har gennem de seneste 40 gennemgået en
fantastisk udvikling, og helt uventet evnet at tiltrække verdens største containerskibe til Aarhus – og der kan være flere på vej. Der er stor fokus på miljø og
vi forventer bestemt ikke at denne fokus bliver mindre. Alle fremtidsplaner
peger på at flytte godstransport fra landevej til søtransport, så fremtiden kan
kræve flere udvidelser og justeringer til fremtidens transportudfordringer.
Som udgangspunkt mener vi at der skal være plads til både et godt miljø, men
også til erhvervsudfoldelse – det er trods alt dette som holder Danmark i gang.
Kan man finde en løsning som bibeholder det rekreative område på Tangkrogen
som jo nok bliver bedre af at de nuværende lugtgener flyttes længere øst på –
og samtidigt udbygge Marselisborg Lystbådehavn til gavn for sejlerfolket,
udbygge Marselisborg Rensningsanlæg til fremtidens krav og kapacitet og
samtidigt sikre Aarhus Havns handlefrihed – så har vi nået de bedste for alle
parter.
Jeg har som lægmand svært ved at vurdere Alternativ 2, men umiddelbart
synes dette at være den bedste løsning – blot med fokus på IKKE at begrænse
Aarhus havn. Almindelig logik fortæller mig at jo længere rensningsanlægget
kommer úd i bugten – jo mindre gener og især lugtgener vil vi opleve på
havnen og i Marselisborg området generelt.

BoxLink ApS l Bahreinvej 2, Aarhus Havn l DK-8000 Aarhus
Telefon +45 72 30 44 89 l boxlink@boxlink.dk l www.boxlink.dk l CVR nr.: 33062613

Aarhus Havn
15. oktober 2018

Disse planer for rensningsanlægget har jo eksisteret og været drøftet gennem
flere år. Det kunne måske være værd at undersøge – det er forhåbentligt
allerede gjort – om der i mellemtiden er kommet ny teknik eller metoder, kan
reducere areal-kravene og ikke mindst lugtgenerne.

Vi har stor forståelse for behovet for udvidelse af rensningsanlægget, men
appellerer samtidigt til at samtlige muligheder vendes endnu en gang, således
at vi får den allerbedste løsning for alle parter – og ikke mindst for miljøet og
fremtiden.
Med disse bemærkninger håber vi naturligvis at Alternativ 1 tages af bordet.
Med venlig hilsen
BoxLink aps
Niels Juel Nielsen
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Lis Pedersen
MTM-ByudviklingogMobilitet
svar vedr. orientering om Helhedsplan for Tangkrogområdet
7. oktober 2018 13:21:55

Vedr. Helhedsplan for Tangkrogområdet
Hermed fremsendes mit svar. Efter at have læst de tre forslag igennem og tænkt over forslagene
ønsker jeg at det bliver alternativ 1 som gennemføres.
Jeg sætter pris på at kystlinjen langs Strandvejen og Tangkrogen er uændret og jeg ønsker at
renseanlægget lægges ind under Århus Havns arealer.

Med venlig hilsen
Lis Pedersen
Carl Nielsens vej 1
8000 Århus C
Tlf 22251655
Mail: lispedersen3@gmail.com
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Vedhæftede filer:

Peter Sørensen
MTM-ByudviklingogMobilitet
høringssvar vedr. Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet.
7. oktober 2018 15:34:05
Høringssvar pa helhedsplan Tangkrogomradet.pdf

Høringssvar vedr. Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet.
Det anbefales at alternativ 1vælges af følgende grunde:
Landskabsmæssigt er der mere luft og vandgennemstrømning ind til bunden af
Tangkrogen i dette forslag end hovedforslaget. Dermed en bedre vandkvalitet for de
badende og større udsyn over havet, når man bevæger sig på langs Strandvejen fra
byen og ud mod skoven.
Rensningsanlægget placering på havnen med en mindre kontaktflade mod lystbåde
havnen vil minskes gener for gæster i området.
Den rekreative værdi langs Strandvejen og Tangkrogen bevares.
Byens spejling i vandet fra strækningen langs Strandvejen bevares bedst med den
større vandflade som alternativ 1 giver.
Det anbefales at hovedforslaget IKKE gennemføres, af følgende grunde:
Tangkrogen vil komme til at blive indeklemt af lystbådehavnen.
Området på vandet langs Strandvejen bruges ofte til sportsaktiviteter som svømning,
dykning og bræt sport. Indsejlingen til lystbådehavnen, vil gøre farvandet farefuldt for
førnævnte aktiviteter.
Tilsanding af det inderste af Tangkrogen vil højest sandsynlig blive forøget, da
vandgennemstrømningen begrænses betydeligt med forslaget.
Det frie udsyn over bugten begrænses yderlige fra Tangkrogen med hovedforslaget og
det rekreative element blive mindre for den bynære strand.
Alt i alt er det vigtigt, at bevare den rekreative værdi på strækningen langs Strandvejen og i
Tangkrogen. Værdien ligger i både at bevæge sig i området og benytte vandet i området.
Samtidig bør vandmiljøet bevares ind til Tangkrogen, således at der er frisk vand ved
Tangkrogen og dyrelivet med marsvin stadig kan opleves.
Kystdirektoratet bør vurdere vandmiljø og natur indgriben ekstra i forhold til hovedforslaget.
Det anbefales på det kraftigste at byrådet og kystdirektoratet vælger alternativ 1 af
ovennævnte grunde.

Underskrifter vedlagt i pdf-fil.

Med venlig hilsen
Peter Sørensen
Strandvejen 118B
8000 Aarhus C

Høringssvar på helhedsplanlægning for
Tangkrogområdet, Aarhus
71 mennesker har underskrevet denne indsamling.
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imellem stederne,
stilhed og steder
vi kan lade op
langs en yderst
særlig
bykyststrækning.
Hvor der er
åndehuller. Sådan
et sted er et l
kæmpe aktiv for
borgere i byen,
som for turister.
Det er at gå foran
som by og med til
at skabe balance.
Hvis man
ødelægger det
panorama, som er
helt særligt der,
ødelægger man
for altid Aarhus
og det sted vil
aldrig kunne
genskabes. Det
vil gå over i
historien som en
kæmpe skamplet
på ny by og
havnedel. Events
er ikke alt. Tjene
penge på områder
heller ikke. Det er
noget med at
fremstå som en
by med solide
værdier, i stedet
for at skabe flere
områder med
tomme kalorier.
27. Ole Horn

Århus.

ole-horn@privat.dk

Ja

Ønsker ikke
forandringer i
vores pragtfulde
område

2018-10-02

28. Tina
Aarhus
Kristensen
29. Gitte
Aarhus
Haugaard
30. Helle
Århus
Grundvad
Madsen
31. Asta Lund Århus
32. Kirsten Fick Århus
33. Johnny
Aarhus
Nørgaard
34. Hans
Brabrand
Normand
Nielsen
35. Anders
Højbjerg
Kragh
Jespersen

snedkertina@gmail.com

Ja

2018-10-03

gh@kreativlinie.dk

Ja

2018-10-03

grundvadmadsen@yahoo.com

Ja

2018-10-03

as@kensk.dk
kirsten.fick36@gmail.com
johnnynoergaard4@gmail.com

Ja
Ja
Ja

2018-10-03
2018-10-03
2018-10-03

hans.normand@skolekom.dk

Ja

2018-10-03

anderskraghdgi@gmail.com

Ja

36. Charlotte
Wrigley
37. Christina
Schou
38. Erik Jensen
39. Troels Bak

Malling

charlotte5607@gmail.com

Ja

Jeg støtter klart 2018-10-03
alternativ 1, idet
dette forslag bedst
tilgodeser en
løsning, som
bevarer størst
mulig
naturarealer i
området.
2018-10-03

Højbjerg

christinaschou@mail.dk

Ja

2018-10-03

Skødstrup
Aarhus

erikp@post11.tele.dk
kaba@youmail.dk

Ja
Ja

2018-10-04
2018-10-04

s.nielsen92@live.dk

Ja

2018-10-04

laurafriel97@hotmail.com
antongibson@hotmail.com

Ja
Ja

2018-10-04
2018-10-04

hellebjerrehus@hotmail.com

Ja

2018-10-04

cmrossen@gmail.com

Ja

signebroechner@gmail.com

Ja

2018-10-04

lottelarsen@mail.dk

Ja

2018-10-05

helgamosdal@gmail.com

Ja

2018-10-05

kraemer@oncable.dk
lrossen@gmail.com
anne.biloe@hotmail.com

Ja
Ja
Ja

2018-10-05
2018-10-05
2018-10-05

40. Sebastian Aarhus
Nielsen
41. Laura Friel Aarhus C
42. Anton
Århus
Østerlund
43. Helle
8000.
Bjerrehus Aarhus C
44. Claus
8270
Rossen
45. Signe
Aarhus C
Brøchner
46. Liselotte
Aarhus
Larsen
47. Helga
Malling
Mosdal
48. Bo Kræmer Højbjerg
49. Line Rossen Højbjerg
50. Anne Bilø Aarhus

Alternativ 1 er
klart bedst for
Aarhus ud fra et
samlet synspunkt.

For at bevar
kysten

2018-10-04

Hansen
51. Hanne Friis 8200
Poulsen
Aarhus N

52. Lene Schaal Skødstrup
53. Pia
Århus
Christiansen
54. Susanne
Mårslet
Nielsen
55. Bo Klindt Åbyhøj
Poulsen
56. Marianne Aarhus
Krag
57. Laura
Århus
Lokdam

hast@c.dk

Ja

leneschaal@gmail.com
piv2009@live.dk

Ja
Ja

nielsenoghansen@gmail.com

Ja

Jeg ønsker
2018-10-06
alternativ 1
gennemført. For
at bevare en unik
kyststrækning, for
at bevare noget
helt unikt, nemlig
bynært hav. Man
blotlægger
Aarhus Å for at få
vand gennem
byen. Ved
Tangkrogen er det
hele så smukt
placeret, med
udsigt til "fjernere
kyster". I mine
øjne vil det være
vanvid at spolere
naturens egen
gave til Aarhus.
Bevar
Tangkrogen så
uændret som
overhovedet
muligt med
alternativ 1, til
glæde for alle
borgete, turister,
unge og ældte.
Kære Byråd, I
ved jo udmærket
hvad en ganske
stor procentdel af
Aarhus' borgere
skrev under på
sidste sommer...
2018-10-06
Byen har brug for 2018-10-06
små ‘åndehuller’
2018-10-06

boklindt@hotmail.com

Ja

2018-10-06

marianne.krag@hotmail.com

Ja

2018-10-06

lauralokdam@hotmail.com

Ja

Jeg skriver under, 2018-10-06
fordi jeg mener,
at de planer der er
for at udvide
Aarhus Havn vil
have meget store,
negative

58. Jens Gert
Eibye
Sørensen
59. Alfred
DavalMarkussen
60. Henriette
Homilius
61. Tine H.
Jorgensen
62. Tina
Simonsen
63. Jakob
Andersen
64. Lone
Brandt
65. Anne-Marie
Svanholm

konsekvenser på
kystlinjen ved
Tangkrogområdet,
og det synes jeg
ikke, det er værd.
Det er en smuk
plet i Århus, som
jeg stolt viser
frem, når jeg får
besøg fra det
øvrige Danmark
og udlandet, og
hvis man kan
finde på at røre
ved den, hvad kan
man så ikke finde
på? Vi skal
virkelig kæmpe
for at bevare de
smukke, grønne
områder i Århus, i
stedet for at den
evindelige
udvidelse og
nybygning. Det er
ikke til at holde
ud. Som ung
Århusianer mener
jeg, at jeg har ret
til at få min
stemme hørt, det
er min by og min
fremtid, det
handler om.
Bugten skal være 2018-10-06
synlig

Højbjerg

jgs@faze2.dk

Ja

Århus

alfrefred@gmail.com

Ja

2018-10-06

Højbjerg

hlmhomilius@gmail.com

Ja

2018-10-06

Galten

tine.hoisgaard.jorgensen@gmail.com Ja

2018-10-06

Aarhus

tina@peter-simonsen.dk

Ja

2018-10-07

Skanderborg jakobandersen@mail.dk

Ja

2018-10-07

Aarhus C

brandtlone@hotmail.com

Ja

2018-10-07

Århus V

am@svanholm.info

Ja

Det er vigtigt at
bevare området
som det er

2018-10-07

66. Anne Julie
Johnsen
67. Birte
Sørensen
68. Rune
Homilius
69. Helle Sund
Nielsen
70. Ragna
Jakobsen
71. Sten
Primdahl

Aarhus

annejuliehj@hotmail.com

Ja

2018-10-07

Aarhus C

birteg2@me.com

Ja

2018-10-07

Højbjerg

rune.homilius@gmail.com

Ja

2018-10-07

Århus

sundhellenielsen@gmail.com

Nej

2018-10-07

Veddum

sabaidee52@hotmail.com

Nej

2018-10-07

Aarhus

stenprimdahl@hotmail.dk

Nej

Jeg mener at
2018-10-07
alternativ 1 er det
eneste af
forslagene, der
bevarer byens
sjæl.

Aarhus Bugt
Aarhus – Odder – Samsø
Formand: Jens Peter Schou Nielsen
Tlf. 30 48 31 07
Mail: aarhus@friluftsrådet.dk / aarhusbugt@gmail.com

______________________________________________________________________________

Aarhus, 6/10 2018
Aarhus Kommune
Teknik & Miljø
CBM – Planafdelingen

Bemærkninger til Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet
Friluftsrådet kreds Aarhus Bugt (FR) kan som udgangspunkt anerkende dele de alternative forslag
vedrørende Tangkrogen, der er fremkommet.
FR ønsker med disse bemærkninger at gøre opmærksom på følgende:


Bevare den bynære nærhed og udsigt til havet
Aarhus har en unik placering som ikke findes mange steder, og den bør bevares således flest
mulig har direkte adgang til dette.
En eventuel udvidelse af henholdsvis lystbådehavn og især en havneudvidelse vil betyde at
denne indskrænkes.



Udvidelse af rensningsanlæg ses ikke som et problem, når det som foreslået flyttes ud på
havnen.
Det vil være ønskeligt at der tænkes alternativt og bruge molerne som vender ud mod havet
til andet end blot beskyttelse.
Et sådant tiltag kan være med til at øge biodiversiteten.



Udvidelse af Marselisborg Havn
Det stadig ikke belyst om behovet er reelt. Samtidig skal man også være opmærksom på, at
en udvidelse også kræver ekstra vinteropbevaringsplads.



Eventplads
Her bør man ”rethinke” denne med hensyn til udformning, da den eksisterende – når der
ikke er arrangementer – blot ligger hen som en ”grusørken” der ikke bruges. Dette gør sig
gældende både på den nuværende og ved eventuelle ændringer.
Desuden skal man sikre, at der ved events, er fuld og fri adgang til at bruge naturen.



Mangfoldighed
Ved eventuelle ændringer/udvidelse af Tangkrogen skal det sikres at der er plads til
mangfoldighed således der bliver plads til alle samfundslag og spontane aktiviteter.



Adgang
Ved eventuelle ændringer/udvidelse af Tangkrogen skal det sikres, at der er fri adgang til at
kunne bruge naturen. Det er vigtigt at både organiserede aktiviteter (idræts/sportsforeninger)
samt almene brugere har muligheden for fri og fuld adgang.

Side 1 af 2

Aarhus Bugt
Aarhus – Odder – Samsø
______________________________________________________________________________

Dette gælder både den blå og grønne natur og uanset om det ligger på privat eller offentlig
område.
Når der tales om adgang er det vigtigt at være opmærksom på, at der også vil komme et øget
trafikalt pres hvilket kan være med til at gøre det usikkert for de svage trafikanter. Det er
derfor vigtigt at cyklende og gående får optimale forhold således disse ikke indskrænkes i
deres mulighede for adgang til naturen.


Strand
Ved eventuelle ændringer/udvidelse er der mulighed for at skabe mulighed for en bredere
strand og eventuelle ”rev”. Disse rev kan være med til at flere får fornøjelse af strand
ligesom der kommer en større biodiversitet.
Se forslag indsendt i 2017.

Skulle der være spørgsmål eller andet til ovennævnte, så er I meget velkomne til at kontakte os.
FR vil gerne deltage i et fremadrettet samarbejde om at realisere de potentialer der er for områder
både til lands og havs.

Med venlig hilsen

Jens Peter Schou Nielsen
formand

Side 2 af 2

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Larzulrich Anders Ludvig Bindner
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar vedr. helhedsplan for Tangkrogen
7. oktober 2018 21:10:13

Jeg er opvokset i Skaade og har fra barnsben og op gennem teenageårene haft et tæt
forhold til Århusbugten.
Jeg har nydt udsigten fra bussen, som kørte på Strandvejen. Jeg har badet i bugten hver
sommer. Jeg har gået
lange ture langs bugten. Og jeg har kørt mountainbike i skovene langs bugten.
I dag er Århusbugten min legeplads i endnu højere grad end tidligere. Jeg svømmer stadig i
bugten og vinterbader.
Og jeg løber trail langs bugten i Marselisskovene. Men jeg bruger især bugten til min
foretrukne fritidsinteresse
SUP - stand up paddling. Som formand, bestyrelsesmedlem og instruktør i foreningen
SUP'R på Marselisborg havn,
ligger det mig dybt på sinde at, vi bevarer Århusbugten som den er i dag. Ikke kun til glæde
for nutidens brugere,
men også for fremtidige generationer.
Vi har i SUP'R nu 150 medlemmer og har i sommer været nødt til at sige stop for flere
tilmeldinger, ind til vi har fået
mere plads. Det er 150 medlemmer som vi de sidste tre år, alle ugens dage, har taget med
ud på utallige ture på ud
bugten, til Varna og Ballehage og længere endnu. Vi padler ud på bugten og ser
solopgange og måneformørkelser og
alt mulig andet.
Og vi leger inde ved Tangkrogen. Hvor vandet er tilpas lavt og færgebølgerne fra Molslinjen
er aller bedst. Det er her
folk føler sig trygge og kan udfordre sig selv, velvidende at den trygge havn kun er et
stenkast væk.
Det er inde ved Tangkrogen vi padler ud i de store bølger ved østenstorme og det er her vi
får det kick, som ellers
kun er muligt at få ovre på Vestkysten
Det er helt unikt at vi som borgere i Århus, har vandet så tæt på. Fuldt af muligheder og
dyreliv som sæler og marsvin.
Dyr som vi i øvrigt ofte møder både på vores ture ud på bugten, men lige så ofte helt tæt
inde på land ved Tangkrogen
og langs Strandvejen. 'Hr. sæl' følger os gerne nysgerrigt i flere kilometer ad gangen.
Den bynære oase Århusbugten er, må ikke ødelægges af "hovsa-løsninger" eller løsninger
som bevidst over tid markant
vil ændre den måde hvorpå tingene ser ud i dag. Løsninger som vil forårsage ophobninger

af sand og Tang i Tangkrogen
og løsninger, som vil tage udsynet til Mols og blokere for det frie udsyn over Århusbugten.
Ud fra de forslag der er blevet fremlagt, håber jeg meget på alternativ nr.1 vil blive valgt.
Grundet det er det bedste forslag.
Og det mest harmløse, hvor man gør mindst skade på det eksisterende miljø i bugten, i
form af at bygge nyt, tage udsigten
over bugten og over imod Mols. Det gælder ikke kun i Tangkrogen, men for hele området
omkring Marselisborg Havn, med
vinterbadeklub, sup-forening, sejlere etc etc etc.
Mvh
Larzulrich Bindner

Virusfri. www.avg.com

Teknik og Miljø
Kalkværksvej 10
8100 Aarhus C
E-MAIL: BYUDVIKLINGOGMOBILITET@AARHUS.DK

Højbjerg, den 7. oktober 2018
Helhedsplan Tangkrogen – Høringssvar til supplerende forudgående høring om kommuneplantillæg og
miljøvurdering
Idet vi takker for muligheden for den supplerende høring, har vi nedenstående bemærkninger til sagen.
Debatten de sidste måneder har tydeligt vist, at der er mange rekreative og landskabelige interesser
tilknyttet området. Ikke blot brugere af events og af lystbådehavnen, men bestemt også brugere af
Tangkrogen og Strandvejen til alverdens rekreative aktiviteter, organiseret såvel som uorganiseret idræt og
til daglig transport. Området har en høj landskabelig værdi, og for mange har det stor betydning at kunne
færdes i området med den markante overgang fra det kystnære og skoven til byen og havnen og at kunne
anvende det nærliggende vandområde. I kommunens fremstilling er alle de daglige brugeres behov som
oftest blevet glemt, mens der er argumenteret til fordel for det mere spektakulære, de større events og de
relativt få lystbådejere!
Derfor er det positivt med denne nye høring, hvor forslagene ikke er så indgribende overfor området.
Men hvor er det brandærgerligt, at man politisk ikke har lyttet tilstrækkeligt til kritikken og til de indkomne
forslag, så man på den baggrund kunne komme med et forslag, der ikke inddrager endnu et kystnært
havareal til byudvikling.
Forslaget har tabt fokus på de almene interesser og den nødvendige byudvikling, det vil sige udvidelse og
modernisering af renseanlægget og af arealet med vand, strand og land.
Hvad er den overordnede plan for events og lystbådehavne i Aarhus Kommune? Den vinkel ignorerer
forslaget, og derfor virker det perspektivløst at insistere på, at Tangkrogen skal bære en
eventpladsudvidelse og at det er Marselisborg Havn frem for fx det nyetablerede nationale søsportscenter i
Aarhus havn, Egå Havn eller et tredje sted, der skal udvide antallet af bådpladser. Hvor er dokumentationen
for behovet for en udvidelse i øvrigt? Givetvis er der ønske om modernisering af logistikken omkring
Marselisborg Lystbådehavn, men mange flere pladser til glæde for relativt få?
Vi opfordrer derfor Aarhus Kommune til at komme med et forslag til udflytning af renseanlægget til
havnearealerne fx som i alternativ 1 og en inddragelse af det tidligere renseanlægsområde til parkering og
lystbådehavneaktiviteter. Herved vil lystbådehavnen få ekstra parkering, og de mange brugere i dag vil
kunne tilgodeses samtidigt med, at der kan etableres et moderne renseanlæg.
Hovedforslaget bør forkastes! Det medfører alt for stor landskabelig og miljømæssig påvirkning af det
kystnære areal ved Tangkrogen og for store gener for alle brugere. Desuden er planen ikke ambitiøs nok i
sin udflytning af renseanlægget væk fra byen og lystbådehavnen.

Alternativ 1 har fat i noget rigtigt: Her placeres renseanlægget længere ude på havnearealerne og længere
fra beboelse og rekreativ arealanvendelse. Det kunne nok ligge endnu længere ude og genere midtbyen
endnu mindre, og der ville det også kunne udvides, såfremt den store østudvidelse af havnen senere bliver
sat i værk. Alternativ 1 er fint, blot uden den ubegrundede udvidelse af lystbådehavnen.
Alternativ 2 er ikke realistisk på den korte bane som renseanlægget har brug for - en udvidelse af havnen
ud i søterritoriet bør ikke være en forudsætning for renseanlæggets udvikling.
Derudover henvises til vores tidligere indsendte høringssvar.

Med venlig hilsen
Thomas Plesner og Lisbeth Jess Plesner
Skåde Søpark 7
8270 Højbjerg

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

henrik@koch.org
MTM-ByudviklingogMobilitet
Søspejderne - høringssvar supplerende helhedsplan for Tangkrogområdet
7. oktober 2018 23:37:16
2018 Søspejderne - høringssvar supplerende Helhedsplan for Tangkrogområdet.pdf
2017 Søspejderne - Høringssvar til helhedsplan for Tangkrogområdet.pdf
2015 Stifnderne Sø - høringssvar Helhedsplan for Tangkrogomradet.pdf

Til Teknik og Miljø
Vedhæftet høringssvar til den supplerende høring for Helhedsplanen for Tangkrogen.
Desuden er tidligere høringssvar fra hhv. 2015 og 2017 vedhæftet, da de materielt
beskriver søspejdernes behov og evt. forbehold.
Med venlig hilsen
Søspejdergruppen Stifinderne Sø

Til:
Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

Aarhus den 7. oktober 2018

Høringssvar (supplerende) til helhedsplan for
Tangkrogområdet
Søspejdergruppen Stifinderne Sø har tidligere indsendt høringssvar til helhedsplanen for Tangkrogområdet,
idet vores aktiviteter med udgangspunkt i Marselisborg Havn og vores søspejderhytte bliver påvirket af
udviklingen af området.
I høringssvarene af hhv. 27. april 2015 og 13. september 2017 har vi redegjort for søspejdernes behov i
forbindelse med en omlægning af området med rensningsanlæg og rekreativ brug. Vi har desuden påpeget
den uhensigtsmæssighed, der ligger i, at en erhvervsdrivende fond eksklusivt råder over landarealerne,
hvor frivillige, folkeoplysende foreninger skal have deres bygninger og udearealer til foreningsaktivitet. Vi
har vedlagt begge tidligere høringssvar, da de fortsat til fulde beskriver vores konkrete behov og evt.
forbehold.
Søspejdergruppen Stifinderne Sø indgår konstruktivt i dialogen omkring helhedsplan for Tangkrogområdet
og de ændringer, det må give for foreningslivet.
I forhold til den supplerende høring med et nyt hovedforslag og to alternativer så har vi ud over de
vedhæftede tidligere høringssvar følgende bemærkninger:
Hovedforslaget
I forslaget inddrages det område, hvor søspejderne (og sejlklubben) i dag har sin hytte og udendørs
aktivitetsareal. Vi forventer derfor, at der i samarbejde med søspejderne etableres en ny hytte og et
aktivitetsareal i samme størrelse et andet sted. Vi har tidligere påpeget, at det optimalt ligger ud til vandet,
så vi kan holde øje med børnenes sejlads, i det vi kalder ”kravlegården” inde fra land. Ligesom
aktivitetsområdet med bl.a. bålplads placeres, så vi ikke generer de øvrige brugere af havnen med vores
aktiviteter og på den vis undgår evt. konflikter i forhold til søspejdernes aktivitet og private bådejeres
rekreative brug af havnen.
I hovedforslaget er der ikke indtegnet mulighed for at etablere hytte og udendørsområde, hverken ved den
sydøstlige moleafslutning eller ved tangkrogen. De to placeringer vi har foreslået i de tidligere høringssvar.
Vælges hovedforslaget, så skal der indtegnes den nødvendige plads.
Alternativ 1 og 2
For begge de alternative forslag så kan både søspejdernes hytte og udendørs aktivitetsareal bibeholdes. I
de to forslag vil vores aktivitetsareal dog ligge midt mellem den nuværende og evt. kommende udbyggede
havn. Vi kan i de to alternative forslag være nervøse for, om vi kommer til at genere havnens øvrige
brugere med vores aktivitet. Og det er i særdeleshed i de to alternative forslag vigtig, at området
organiseres, så den erhvervsdrivende fond ikke har den fulde råderet over området, men at fx Sport og
Fritid har administrationen af de arealer, hvor der foregår frivilligt foreningsarbejde.

Side 1
Søspejdergruppen Stifinderne Sø, Marselisborg Havnevej 100 A, 8000 Aarhus C, www.stifinderne.dk

Vi ser frem til et fortsat konstruktivt samarbejde omkring udviklingen af Tangkrogområdet, og vi ønsker i
samarbejde med de øvrige spejderforeninger, sejlklub og andre frivillige foreninger at blive direkte
involveret i de konkrete planer for udviklingen af området, når Byrådet har besluttet sig for den
overordnede helhedsplan.
Søspejdergruppen Stifinderne Sø er i tæt dialog med KFUM-spejderne Aarhus Maritime Center og FDF
Aarhus Kajak. Vi bakker således op om deres høringssvar
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Søspejdergruppen Stifinderne Sø
info@stifinderne.dk p

Side 2
Søspejdergruppen Stifinderne Sø, Marselisborg Havnevej 100 A, 8000 Aarhus C, www.stifinderne.dk

Til:
Aarhus Kommune
Center for Byudvikling og Mobilitet
byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

Aarhus den 13. september 2017

Høringssvar til helhedsplan for Tangkrogområdet
Søspejdergruppen Stifinderne Sø har med interesse læst oplægget til en helhedsplan for Tangkrogområdet
med hhv. nyt rensningsanlæg, udbygget havn og et offentligt rekreativt område på Tangkrogen.
Vi føler fortsat, at der er en stor usikkerhed om projektet, både med hensyn til tid og økonomi for den del
af projektet, som ikke omfatter rensningsanlægget. Desuden har vi kunnet konstatere, at debatten om
udvidelsen også giver en stor usikkerhed om den konkrete helhedsplan, som er i høring. Søspejdergruppen
har ikke nogen holdning til størrelsen på den overordnede arealudvidelse af Tangkrogen, men vi vil i vores
høringssvar forholde os til de overordnede elementer i høringsmaterialet med fokus på, at der sikres gode
forhold for de maritime aktiviteter omkring Tangkrogen i fremtiden, og ikke mindst at aktiviteterne kan
fortsætte med mindst mulig gene i en anlægsperiode.
Rensningsanlæg
Søspejdernes hytte og udearealer ligger i vejen for udbygning af rensningsanlæg ifølge det materiale, der er
i høring. Det er vigtigt for os at råde over et udeområde til mere traditionelt spejderarbejde i tilknytning til
hytten, herunder til bål mm. Derfor har vi allerede første gang helhedsplanen var i høring i 2015 lagt vægt
på, at en hytte til vores aktiviteter ny-/genopføres og er beliggende et sted i yderkanten af havnen, hvor vi
dels ikke generer de almindelige bådejere med vores landaktiviteter og dels har bådene tæt på og ikke for
langt til udsejling af havnen, så børnene sikkert kan sejle ud, også for sejl.
Det er ikke optimalt med en spejderhytte tæt op ad et rensningsanlæg i dets traditionelle udformning,
derfor har vi peget på en placering yderst ved Tangkrogen (den nye Tangkrog). Dog har vi snakket med
rensningsanlægget, og måske kan de bygge, så der bliver underjordiske tanke og frit areal/græs ovenpå i
hvert fald for en del af arealet, og i så fald er et naboskab ikke helt så problematisk.
Synergi og samarbejde
Der er allerede i dag et rigtig fint samarbejde mellem søspejderne og sejlklubben, hvor vi låner hinandens
faciliteter til større arrangementer og stævner. I processen omkring helhedsplanen har der været enighed
mellem de tre spejder/FDF grupper om, at de nye hytter fint kunne klynges, så de ligger i nærheden af
hinanden, så der kan skabes et godt fremadrettet samarbejde. Gerne tæt på sejlklubben også.
Søspejderhytten bruges både til de planlagte sejlaftener, men også en del spontant. I forbindelse med
bådklargøring forår, sommertur og bådoptagning efterår benyttes hele hytten til grej osv. i et par uger på
begge sider af arrangementerne, hvilket gør det mere besværligt - end for andre spejdergrupper - fast at
dele lokaler med andre. Dog er vi meget åbne overfor samarbejder og partnerskaber omkring hytten, det
kan fx være dagsbrugere, som fx aftenskoler. Kommer hytten til at ligge ved rensningsanlægget kan den
blive et forsøgshus i samarbejde med rensningsanlægget om nulenergi eller udnyttelse af overskudsstrøm
og varme fra anlægget mm. Kommer den til at ligge ved Tangkrogen, kan man sagtens forestille sig, at et
offentligt toilet med adgang udefra bygges sammen med hytten osv.
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Organisation
Modellen i høring arbejder ud fra en eksisterende fordeling af arealer til hhv. rensningsanlæg, erhvervsdrivende fond (havn) og kommunen (rekreative arealer). Som noget nyt bliver erhvervslejerne (restauranter, kontorer mm. på havnen) solgt ud, så de ikke længere lejer sig ind i den erhvervsdrivende fond.
Kommunen bør på samme vis udskille arealer til de folkeoplysende aktiviteter fra havnen. Der er en stor
interesseforskel i at drive en fond/havn som erhverv med bådejernes interesser i fokus og på at drive
almennyttige folkeoplysende aktiviteter i huse og hytter i tilknytning til havnen.
Søspejderne har i dag kun reelt sokkelgrunden, dvs. vi har ikke formelt noget at skulle have sagt over
udearealerne, som er så vigtige for os, og hvor vi til tider har konstateret, at havnen har lavet tiltag (fx
etableret en vej på grunden) uden at konsultere søspejderne først, adgangen til huset blev på et tidspunkt
begrænset af en bom, igen uden forudgående dialog, så det efterfølgende har taget mange kræfter at nå
frem til en løsning, der er brugbar for begge parter. Dette skal dog ikke opfattes som en kritik af den
erhvervsdrivende fond, for det er jo sådan set fair nok, at den erhvervsdrivende fond varetager sin primære
interesse, dvs. pladshaverne (bådejerne). Havnen er også i dagligdagen både hjælpsom og velvillig til at yde
en indsats for at foreningsaktiviteterne kan fungere på fleksibel vis.
Organisationsformen hænger bare ikke naturligt godt sammen med foreningslivet, der ikke har de samme
midler, og som reelt ikke har nogen indflydelse på fonden. Da den er erhvervsdrivende, kan der ikke stilles
forslag eller andet på generalforsamlingen. Pladshaverne (bådejerne) kan vælge bestyrelsen, og det er det.
Foreninger uden bådpladser har ikke indflydelse på fonden, da de ikke har stemmeret eller er valgbare til
bestyrelsen. Foreninger med huse på havnen har ikke derigennem en tilknytning til havnens organisation.
Det er derfor vores forslag, at Aarhus Kommune stiller de områder i høringsmaterialet, som er udlagt til
’klubhusområder’, direkte til rådighed for foreningslivet, både for de eksisterende foreninger og for at sikre,
at nye kommende foreninger kan få plads i ’vandmiljøet’ omkring Tangkrogen. I klubhusområderne indgår
også de udearealer, som er vigtige for foreningslivet.
Forslaget stilles for at sikre, at der ikke kommer interessekonflikter mellem bådejere og klubber. Det er jo i
realiteten heller ikke rimeligt, at bådejerne af privatøkonomien skal betale til foreninger på havnen, som de
ikke er medlem af. Derfor vil der aldrig blive et incitament til, at en erhvervsdrivende fond, bestående af
bådejere, på lang sigt vil varetage foreningslivets økonomiske interesser; men derfor kan der alligevel
sagtens være et godt, dagligt samarbejde, hvor havnen ser en værdi i, at der er aktiviteter på havnen og de
derfor hjælper til med at flytte både til sejlklubbens stævner osv. Ligesom det klart må være forventningen,
at foreningerne fortsat bakker op om havnens arrangementer, som fx ‘Vild med vand’.
Driftsøkonomi
Som pladshaver i havnen er søspejderne udfordret af at havneafgiften ikke er tilskudsberettiget som
lokaletilskud efter Folkeoplysningsloven. Vi betaler godt 16.000 kr. årligt for de fire pladser, vi har nu, og
havnens udmelding i forbindelse med dette projekt har været, at kommunen mener, at det er for dyrt at
købe sig ind i bådpladser, men for billigt i årlig drift, hvorfor havnen forventer at sætte den årlige driftsleje
op.
Allerede i dag kunne søspejderne godt bruge en plads mere, da vi har fem både – men fire pladser. Men vi
skal købe os ind på pladsen for et indskudsbeløb på omkring 100.000 kr. og derefter betale for yderligere
en plads årligt i drift. Det gør det svært at drive og udvikle en maritim forening, og endnu mere, hvis havnen
forventer at sætte priserne op. Vi tænker, sejlklubben nok har samme udfordring.
Så et forslag, som reelt ligger uden for helhedsplanen, men som relevant kunne adresseres i
helhedsplanens del for udbygningen af havnen kunne være, at Aarhus Kommune støtter
søsportsaktiviteterne i Marselisborg ved at bygge og drive en ’jollebro’ hvor sejlklubbens klubjoller og
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følgebåde kunne ligge sammen med søspejdernes mindre joller (pt. 4 stk.), hvor der kunne etableres en
søsætningsrampe a la Egå Havn, der giver bedre muligheder for arrangementer og stævner og som
tilgodeser andre søsportsaktiviteter, som kajakker, dykkere og stand-up-padle mm. Broen bør ligge tæt ved
et ’klubområde’ og tæt på havne udsejlingen.
Større både, som søspejdernes lederfartøj og sejlklubbens skolebåde må nok stadig ligge i den ordinære
havn, men en plads til jollerne og følgebåde, der er støttet af Aarhus Kommune vil være en meget stor
hjælp for de maritime aktiviteter i tilknytning til Tangkrogområdet.
Arealdiskussion
Søspejderne har ikke nogen holdning til, hvor meget Tangkrogen må fylde i Aarhus bugten eller andet, som
er til diskussion i øjeblikket. Vi er med på, at der kommer til at ske ændringer, og vi ønsker blot konstruktivt
at indgå i processen for at skabe det bedst mulige maritime miljø for fremtidens foreningsliv. Der er mange
rigtig fine tanker i oplægget i høring, fx synergi mellem bådopbevaring om vinteren og p-pladser sommer.
Det er godt tænkt.
Dog bliver det en langvarig proces at etablere, og som forening beder vi om, at det bliver muligt at drive
forening i bygge/opfyldsperioden. Dvs. at man tænker, at en hverdag for foreningslivet med huse,
udearealer og aktiviteter, er vigtige, da perioden formentlig vil strække sig over en 5-10 år.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Søspejdergruppen Stifinderne Sø
info@stifinderne.dk
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Aarhus 27. april 2015

Høringssvar, Helhedsplan for Tangkrogområdet
Søspejdergruppen Stifinderne Sø, der har sin hytte og sine aktiviteter på Marselisborg Havn, er blevet
opmærksom på den offentlige høring om skitsen til helhedsplan for Tangkrogområdet. Vi er noget forundret
over, at vi ikke direkte er blevet orienteret om helhedsplanen og ikke direkte har modtaget
høringsmaterialet. Ikke mindst, når planmaterialet i så direkte grad har konsekvens for vores tilstedeværelse
på Marselisborg Havn.
Når det er sagt, indgår vi naturligvis i en konstruktiv debat om fremtiden for fritidsaktiviteterne på
Marselisborg Havn, når rensningsanlægget skal udvides. Vi forstår skitsen til helhedsplanen således, at i det
omfang hus og grund inddrages til brug for rensningsanlægget, vil projektet omfatte en genhusning i lokaler
af minimum samme størrelse og funktion, tilsvarende for de udendørsarealer søspejderne i dag råder over.
Vi har været i dialog med de to andre spejderforeninger på Marselisborg Havn, hhv. FDF Kajak og KFUMspejderne Århus Maritimt Center. Fælles for søspejderforeningerne er sejladsen som den primære aktivitet,
men som spejdere bruger vi også arealerne udenfor hytten til mere traditionelle spejderaktiviteter. Fx har vi
lejlighedsvist telte slået op og bygger med rafter. Næsten ugentligt har vi bål på vores bålplads. For
Søspejdergruppen Stifinderne Sø er vedligeholdelse af de fartøjer, spejderne sejler i, en væsentlig del af
aktiviteten og den læring, vi ønsker at give de børn og unge, som har valgt søspejderaktiviteten. Vi bruger
derfor en del tid forår og efterår, hvor spejderne selv forestår bådklargøringen til sæsonen og tilsvarende om
efteråret, hvor bådene kommer på land. Vi har netop fået bygget en bådhal, så spejderne kan blive undervist
i bådvedligehold i vintersæsonen og selv kan medvirke ved små-reparationer af bådene.
Med blik på søspejdernes særlige aktivitet, der ikke blot kan sammenlignes med de aktiviteter, de andre
fritidsbrugere af havnen har, forholder vi os konkret til skitsen for en helhedsplan.
To modeller
Helhedsplanen for Tangkrogområdet stiller to modeller op, den ene hvor vores hytte og sejlklubbens klubhus
bliver revet ned, og der bygges nye klubfaciliteter på en halvø. Den anden hvor nogle interne flytninger på
rensningsanlæggets område vil kunne friholde klubhusene fra nedrivning, men rensningsanlæggets område
vil starte umiddelbart bagved husene på det areal søspejderne i dag råder over. Det er den første model, der
er sendt i høring, hvorfor vi formoder, det er den model kommunen har prioriteret.
Søspejdergruppen Stifinderne Sø er meget glad for de faciliteter, vi har i dag, der med tilbygningen af en
bådhal lever fuldstændigt op til de behov, vi har for vores aktiviteter. Men hytten er kun en del af det.
Udenomsarealerne med græsplæne, vinterplads til bådene og bålplads er uundværlige for vores aktivitet.
Placeringen yderst på havnen, hvor vi ikke generer de øvrige brugere af havnen med vores aktiviteter, er lige
så vigtig. En model, hvor vi godt nok beholder vores hytte, men mister udearealerne og kommer til at ligge
klods op ad rensningsanlæggets bygninger, vil ikke kunne leve op til de behov, der er for at drive
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søspejderaktivitet. Vi foretrækker derfor også en model, hvor hytten bliver fjernet og erstattet af en
tilsvarende et andet sted på havnen.
Samlet klubområde
Den model, der er kommet i høring, foreslår et samlet klubområde til alle havnens fritidsbrugere, der ligger
mellem den nuværende havn og det bassin, der evt. senere kan udvide havnen. Der vil være masser af
synergi ved at samle klubberne, fx kan klubberne låne hinandens huse til stævner og lejre, som det også er
tilfældet mellem sejlklubben og søspejderne i dag eller de forskellige søspejdergrupper imellem. Omvendt er
der også en forskellig medlemsskare og aktivitet i forhold til fritidsbrugerne. De tre søspejderforeninger har
brug for aktive arealer, hvor der kan laves både, bygges med rafter og andre aktiviteter. Slås telte op og ikke
mindst laves bål, uden at vi forstyrrer og generer de andre brugere af havnen. Sejlklubbens voksenafdeling
har andre behov, det vil dykkere og andre brugere af havnen nok også have.
Vi kan både se fordele og ulemper ved et samlet klubområde, men det er vigtigt for søspejderne, at området
har plads til at udfolde aktiviteterne udendørs. At området kan bruges til teltslagning, og at vi kan lave bål. At
området ikke bliver et gennemgangområde, og vi kan have aktivitetsmateriale stående fra mødegang til
mødegang. Hvis ikke det nye havnebassin bliver en realitet, kan det yderste af det foreslåede område godt
bruges på den måde, hvis de tre søspejdergrupper ligger sammen yderst. Kommer der et nyt bassin på
østsiden af halvøen, vil søspejderne komme til at ligge lige midt i havnen. Vi vil sikkert kunne drive vores
aktivitet, men - med bådpladser på begge sider af hytten og aktivitetsarealer - ikke uden at genere vores
omgivelser/de øvrige pladshavere.
Det er også væsentligt at notere, at en del af det areal vi i dag råder over, er udlagt til byggefelt, hvor planen
på et tidspunkt var en meget stor bådhal 9 x 21 m. med plads til de både spejderne dengang rådede over
(bl.a. et vikingeskib). Med tilbygningen af en mindre bådhal på 36 m2 og med udskiftningen af de både vi
sejler i, vil vi ikke have behov for så stor en bådhal, men vi har ikke opgivet ønsket om en let hal, hvor som
minimum vores leder/seniorfartøj på 10 – 11 meter kan komme indendørs til reparationer. På det areal, vi
får tildelt, skal således en mindre del af arealet fortsat være henlagt til en bygning.
Alternative placeringsmuligheder
Da det mest oplagte er at placere søspejderne på en yderlig del af havnen, som Søspejdergruppen
Stifinderne Sø er det i dag, har vi kigget på alternativer til det fælles klubområde. Evt. sådan at alle
søspejderforeningerne laver en klynge sammen på et alternativt areal. Vi ser to muligheder, som igen både
har fordele og ulemper, og vi derfor ikke kan sige, at den ene model er bedre end den anden. Men vi tænker,
at man i planprocessen bør holde begge muligheder åbne til en senere beslutning.
1. Skabe et areal på 2.100 m2 ved den nye ydermole mod øst, hvor de tre søspejdergrupper kan have
deres to klubhuse og et byggefelt til en evt. senere større bådhal, samt en græsplæne og bålplads.
Det vil svare til den trekant, som søspejderne og sejlklubben har i dag, hvor aktiviteterne ikke
forstyrrer havnens andre brugere. Det forudsætter naturligvis, at denne del af havnen bygges
samtidig med at rensningsanlægget udvides.
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2. Et areal på 2.100 m2 i den syd-vestlige del af den nuværende havn. Altså sikre at 2.100 m2 ekstra
kommer til at høre til havneområdet ved tangkrogen, så der der kan bygges to spejderhuse og et
byggefelt til en større båd. Arealet her vil godt nok være noget mere udsat og meget langt fra de
andre aktiviteter på havnen. Men man kunne evt. tænke toilet og badefaciliteter for den del af
havnen ind i et byggeri. FDF kajak vil kunne sætte deres kajakker i vandet direkte fra stranden i
stedet for at være bløde trafikanter i selve havnen. Og spejderaktiviteterne vil kunne bruge
græsarealerne i forbindelse med husene til aktiviteter, når der ikke er arrangementer på Tangkrogen.
Planprocessen
Da der er mange muligheder i spil, tænker vi, at det kloge vil være, at sikre alle tre muligheder for placeringer
i planprocessen, så der senere - uden at det er nødvendigt at ændre lokalplanerne - vil kunne bygges på alle
tre placeringer (samlet klubområde midt i en ny havn, på østmolen af en ny havn eller i det sydvestlige
hjørne af den eksisterende havn, der hvor havnen senest er blevet udvidet). For søspejderne vil et
kombinationshus med bådhal i stueetagen og selve klubhuset på 1. sal være optimalt (med inspiration fra
søspejderne i Aalborg), derfor mener vi også, at man i lokalplanen bør sikre, at der kan bygges i samme
højde, som på havnen i dag på alle tre lokationer. Det skal også være muligt på alle tre lokationer at anlægge
en befæstet vej/sti, så bådene kan transporteres hen til hytten.
Byggeprocessen
En sidste vigtig bemærkning er, at vi forventer, at der er en plan, så det fortsat er muligt at drive aktiviteter i
en byggeproces på havnen. Altså, at der tages hensyn til, at både huse og udenomsarealer kan bruges til
søspejderaktivitet, mens der bygges et nyt rensningsanlæg. 3 -5 år midt i en byggeplads uden mulighed for at
bruge udenomarealerne vil kunne skræmme medlemmerne i en søspejdergruppe væk, og da progressionen
er så vigtig hos os, hvor vi oplærer børnene til selv at blive fartøjsførere på bådene, uden at der nødvendigvis
er en voksen om bord, vil et stort hul i aldersgrupperne være ødelæggende for vores aktivitet.
Opsummeret er søspejdernes behov i dag og fremadrettet:
•
•
•
•
•
•
•

Lokaler i samme størrelse og funktion som i dag (i 2½ etages højde)
Udearealer i samme størrelse og funktion som i dag
Vinteropbevaring af både umiddelbart sammen tæt på hytten, så spejderne kan lære vedligehold
Befæstet vej/sti til hytten, så bådene kan transporteres derhen
Græsplæne - der ikke er gennemgangsareal - til aktiviteter, hvor der er mulighed for at strække
aktiviteten fra en mødegang til en anden
Bålplads, uden at genere de øvrige brugere af havnen
Et byggefelt til en let bådhal

Vi indgår meget gerne i en nærmere dialog omkring, hvordan man kan sikre det gode foreningsliv på
Marselisborg Havn, både i byggeprocessen og i fremtiden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Søspejdergruppen Stifinderne Sø
info@stifinderne.dk
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Monika Yazdani
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar angående Tangkrogen
8. oktober 2018 09:25:45

Hej,
hermed et høringssvar angående helhedsplanen for Tangkrogen.
Af de tre opstillede alternativer vil jeg så absolut pege på alternativ 1.
Aarhus er en særlig by. Det er den ikke pga. industri, bygninger eller noget andet. Det er
den netop pga. den forbindelse med natur og rekreative områder i begge ender af byen.
Hver søndag (og andre dage for den sags skyld) valfarter folk til området omkring
Tangkrogen for at gå ture og nyde af den natur, som er kendetegnet ved nem tilgang.
Dette gælder også turister. Aarhus er og bliver ikke nogen gigantisk storby eller andet, så
lad os nu fokusere på det som er fantastisk ved byen; bl.a. dens kystnærhed.
Jeg håber MEGET I lytter til borgerne (fx de over 10.000 indsamlede underskrifter) og
redder Tangkrogen fra ødelæggelse. Verdens natur lider i forvejen hårdt nok under
menneskets tiltag, lad os i Aarhus vise at der er mulighed for at udvikle uden at afvikle
vores fantastiske grønne områder.
Med venlig hilsen
Monika Yazdani
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Anders Grønborg – LaserTryk.dk A/S
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringsdsvar
8. oktober 2018 09:46:22
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Hej
Er det denne adresse hvortil jeg skal sende mit høringssvar ang. Aarhusbugten?
I bekræftende fald støtter jeg forslag 1.
Vi har for nylig købt drømmehuset på Niels W. Gades Vej 1 og vi vil selvsagt være ked af, hvis den
smukke aarhusbugt ændres, når der findes brugbare
alternativer (løsningsforslag 1).
Jeg ved, at borgerbevægelsen ”Beskyt Aarhusbugten” allerede i detaljer har beskrevet fordelene ved
løsningsforslag 1, så dem behøver jeg næsten ikke gentage her.
Bortset fra det, er det skønt, at vi får gjort noget ved hele Tangkrogen-området, så endnu flere af
byens borgere, kan få glæde af det skønne område.
Ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen
Anders Grønborg
Direktør
LaserTryk.dk A/S
P. O. Pedersens Vej 26, DK-8200 Aarhus N.
Tlf. (omstilling): +45 87 303 303

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Vagn Hundebøll
MTM-ByudviklingogMobilitet
Aarhus Havn, Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 09:48:35
image001.png

Planafdelingen
Aarhus Kommune
Aarhus Havn, Helhedsplan for Tangkrogen

På baggrund af modtaget ”Supplerende forudgående høring om kommuneplantillæg og
miljøvurdering” i forbindelse med Helhedsplan for Tangkrogen fremsendes hermed
bemærkninger til høringen
DLG er Danmarks største foderstofvirksomhed med en signifikant aktivitet på Århus havn. DLG
håndterer mere end 1.100.000 tons på Århus Bulk Terminal samt producerer ca. 350.000 tons
foder på fabrikken på Mindet 6. Vi er derfor afhængige af gode logistik- og produktionsforhold,
når mere end 175 lastbiler kører til og fra disse steder om dagen.
DLG har på Bulkterminalen et langvarigt commitment med Aarhus Havn, og har senest taget en
væsentlig udvidelse i brug på 5.000 kvadrat meter lager/termial plads, for at sikre en fortsat rationel
drift of vor Råvare forsyning til Dansk landbrug. (eller råvare forsynings kæde)
Det er fortsat vigtigt for DLG, at det tilsikres udvidelsesmuligheder på havnen, for fremtidig udvikling
af Bulk Terminalen, hvorfor en løsning med placering af Renseanlæg på havnens nuværende arealer,
ikke opfattes som en god løsning
Endvidere har det stor betydning at vi undgår miljøfølsomme aktiviteter tæt på vort anlæg for derved
at undgå begrænsninger i vort nuværende og fremtidige aktivitetsniveau. Det er derfor med stor
bekymring at vi ser på udvidelsen af lystbåde havnen i Alternativ 1, og Alternativ 2.
DLG anser ”Hovedforslaget” som et velafbalanceret forslag set i forhold til drift af vor virksomhed

Vi deltager gerne i dialog og en yderligere drøftelse af ovenstående bemærkninger,

Med venlig hilsen
Vagn Hundebøll
Direktør Produktion & Logistik
Vicekoncerndirektør| Group Vice President
DLG Group | Production & Logistics | Axelborg | DK-1503 København V.

| T +45 3368 3225 | M +45 4026 4611 | www.dlg.dk
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En storby med så meget natur er usædvanligt og en kvalitet ved Århus, som vi skal værne om. Skov og strand
går hånd i hånd på østkysten af Jylland, så det ville være at ødelægge et kendetegn ved byen og en af grundene
til, at Århus er så elsket. Alternativ 1 er derfor den eneste acceptable løsning.
Hvad med at gøre de byområder, der ligger inde i landet (og som ofte er ramt af udflytning) mere attraktive
istedet for at bygge ekstra land i vores i forvejen udsatte hav.
Julie Lund Nørholt
Grønnegade 4 st th, 8000 Århus C

Høringssvar vedr. Helhedsplan for Tangkrogen
- Erhverv Aarhus bakker op om Aarhus Havn
Erhverv Aarhus fremsender hermed høringssvar vedr. Helhedsplan for Tangkrogen.
Indeværende tager afsæt i Erhverv Aarhus’ fokus på, at vilkårene for at drive virksomhed skal være
attraktive for det brede erhvervsliv i Aarhus. Det gælder også for Danmarks største erhvervshavn, Aarhus
Havn, som håndterer 65% af al containertrafik i Danmark. Aarhus Havn er et aktivt erhvervsområde med ca.
150 virksomheder, der tilsammen skaber grundlag for ca. 10.000 arbejdspladser og derfor er med til at
skabe værdi og velfærd i og udenfor Aarhus.
Erhverv Aarhus bakker op om Aarhus Havns udvidelsesplaner og anser Aarhus Havn som en af byens og
landets vigtigste erhvervsaktører både historisk, nu og i fremtiden. Derfor er det også positivt, at Aarhus
Havn gennem mange år har mødt politisk opbakning, som sikrer muligheder for vækst og udvikling.
Helhedsplan for Tangkrogen er en undtagelse, da forslaget indskrænker Aarhus Havns arealer og påvirker
ekspansions- og vækstpotentialerne.
Det er først og fremmest Erhverv Aarhus’ klare holdning, at man ikke bør inddrage og/eller ekspropriere
erhvervsarealer på Aarhus Havn til fordel for byggeri af et renseanlæg. Dertil bemærker Erhverv Aarhus
følgende:


Byen og de mange positive initiativer målrettet borgerne lægger beslag på arealer, som tidligere
har været forbeholdt havneaktiviteter – fx på Ø og hele vejen til DOKK1 – så derfor er
erstatningsarealer målrettet erhvervshavn på sigt en logisk konsekvens.



En eventuel inddragelse af de i forvejen tætte erhvervsarealer på Aarhus Havn vil ramme flere
virksomheders drift og betyde, at nogle er tvunget til at finde andre steder at drive virksomhed – og
eventuelt uden for Aarhus Kommune med tab af arbejdspladser til følge.



En eventuel inddragelse af erhvervsarealer gavner ikke Aarhus Kommunes mål om høj
erhvervsvenlighed – både i forhold til eksisterende virksomheder og de, der overvejer at drive
virksomhed i Aarhus.



Havnearealer bør anvendes til havneformål. Byrådet skal ifølge Havneloven varetage
erhvervshavnens interesser og derfor bør et renseanlæg ikke placeres et sted, som påvirker
havnevirksomhedernes interesser i negativ retning.



Erhverv Aarhus anbefaler, at undersøgelsen om at anvende eksisterende havneareal skrinlægges,
og at miljøkonsekvensvurderingen for en anden placering af renseanlægget fremmes.

Erhverv Aarhus bakker således op om, at havnevirksomhederne skal fortsætte deres udvikling og daglige
drift med opbakning fra byrådet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Erhverv Aarhus v/ formand Terje Vammen og direktør Bente Steffensen
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Byudvikling og Mobilitet, Aarhus
SAL Heavy Lift, Vandvejen 7, 8000 Aarhus C

Vedr.: Heldedsplan for Tangkrogen

Høringssvar til ”Supplerende høring om Helhedsplan for Tangkrogen”
SAL Heavy Lift driver virksomhed på Aarhus Havn og ser det som er styrke at være en del af en
maritim erhvervsklynge, der har byens opbakning. Det skal gerne fortsætte.
Aarhus kommune skal arbejde for at sikre udvidelsesmuligheder for havnens virksomheder, og
det er vores opfattelse, at der er behov for flere havnearealer, ikke færre. Renseanlægget bør
placeres på arealer, der ikke reducerer havnearealerne på Aarhus Havn.
Det vil være uacceptabelt, hvis etablerede virksomheder på Aarhus Havn tvinges til en
genplacering, idet det for os at se vil blive umuligt at finde alternative egnede placeringer. Evt. vil
der være risiko for, at en virksomhed vælger at flytte fra Aarhus Havn?
Renseanlægget forventes udvidet uden for det skitserede areal i ”Alternativ 1”, og det vil skabe
usikkerhed hos etablerede virksomheder.
Havnearealer er forbeholdt havnevirksomheder og ikke kommunale formål.
SAL Heavy Lift anbefaler, at ”Alternativ 1” udgår, og at der foretages miljøkonsekvensvurdering
for et renseanlæg med anden placering.

Venlig hilsen
SAL Heavy Lift
Jan P Esbensen
Senior Commercial Director
Best regards / Mit freundlichen Grüßen
Jan-Peter Esbensen
Senior Commercial Director
Phone:
Mobile:
Email:
Website:

+49 40 380 380-211
+45 3089 7090
jan-p.esbensen@sal-heavylift.com
www.sal-heavylift.com

SAL Heavy Lift GmbH / Brooktorkai 20 / 20457 Hamburg / Germany
Phone: +49 40 380380 - 0 / Fax: +49 40 380380-600
Sitz: Hamburg, Amtsgericht Hamburg, HRB 127362
Geschaeftsfuehrer: Dr. Martin Harren, Claas Matthies
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Cecilie Aaby Nielsen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Ang. Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 10:56:09

En aarhusianers holdning.
Når jeg tænker på Aarhus, tænker jeg oftest og som noget af det første på den skønne
forening af by og natur; vores skønne parker og skove, og vores fantastiske kyststrækning
med lækre strande og spændende havneområder, alt sammen midt i eller i meget kort
afstand til byen.
Jeg ved, at jeg på ingen måde er alene om at mene, at Aarhus' identitet er nært forbundet til
naturen. Og det er ikke blot folk der, som jeg, er født og opvokset, eller folk der har boet
længe i byen, der er af den holdning; det er også noget mange af de udvekslingsstuderende
jeg har mødt på min vej udtrykker begejstring for.
I årtier har industri haft forrang over natur verden over. Jeg mener det bør stoppe - både
lokalt og globalt.
Jeg mener naturen er et formål i sig selv. Derudover mener jeg, at hvad enten man aktivt
og opsøgende bruger naturen, eller man opholder sig i naturen med andre formål, så
kommer vi ikke udenom at vores omgivelser påvirker os og vores sundhed - og her har
naturen en positiv effekt.
Ydermere tror jeg på, at vi som mennesker har de mentale og kreative kapaciteter til at
skabe innovative løsninger, som både kan støtte industri og udvikling og værne om vores
smukke natur - såsom Alternativ 1.
Jeg mener, at Aarhus har langt mere at vinde ved at gå den “grønne vej” - værne om,
bevare og anlægge natur - både som hjemby, fællesskab, arbejdsplads og turistdestination.
Med venlig hilsen,
Cecilie Aaby

4 oktober 2018

Høringssvar til “supplerende høring om Helhedsplan for Tangkrogen”
Aarhus Logistics Center (ALC) driver til dagligt en stor logistikvirksomhed på Aarhus havn med aktiviteter
fordelt ud på flere lokationer. Hver dag bidrager vi til den unikke erhvervsklynge, der findes på havnen
med den fælles målsætning om at dyrke og styrke det mest attraktive miljø - ikke kun i Aarhus men i
Danmark og hele Norden. Netop derfor er vi fuld af forundring og bekymring for negligeringen af de
mål, der oprindeligt er aftalt og fastsat mellem Aarhus Kommune og byrådspolitikere - mål der skal sikre
og bevare forudsætningerne for en velfungerende havn i forsat udvikling.
Forslaget om at inddrage og/eller ekspropriere erhvervsarealer på Aarhus Havn til fordel for byggeri af
et renseanlæg, påvirker vores forudsætninger for vækst, da der i forvejen er mangel på havnearealer.
Derfor er vi dybt afhængige af, at havnens arealer tilgodeser vores aktiviteter. Pågældende beslutninger
påvirker hurtigt arbejdspladser og skattekroner - positivt som negativt.
En nedgang i vores drift og/eller en flytning af samarbejdspartnere/konkollegaer til andre byer vil også
ramme andre aktører på Aarhus havn både direkte og indirekte som en dominoeffekt.
Den tillid, der er skabt mellem Aarhus kommune, byrådspolitikerne og den unikke erhvervsklynge på
Aarhus havn, er bygget op gennem adskillige år. Nu synes den udsat for at blive revet ned på kort tid.
Når der skal tages beslutning om, hvorvidt det såkaldte Alternativ 1, der inddrager eksisterende
havnearealer, skal bruges til et renseanlæg, vil vi opfordre til at medtage følgende i beregningerne af de
samlede omkostninger. Særligt i betragningen af at der foreligger to andre alternativer, der ikke påvirker
erhvervslivet og den eksisterende forretning:
•

Forhandlingerne med virksomhederne vil formentlig ende med, at Aarhus Kommune skal betale
et trecifret millionbeløb til de virksomheder, der bliver ramt.

•

Tilliden til at man kan drive forretning i Aarhus på fornuftig vis vil være væk i en lang årrække, og
det betyder en reduceret investeringslyst – også uden for Aarhus havns område.

•

Flere af de virksomheder, der skal fjernes for at skaffe plads til et rensningsanlæg, vil vælge at
flytte væk fra Aarhus, idet det ikke er muligt, at finde egnede havnearealer før den planlagt
Yderhavn er en realitet. Og det kan ingen virksomheder vente på. Det vil koste arbejdspladser og
skatteindtægter.
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•

Der vil opstå en dominoeffekt, der påvirker andre end de virksomheder, der direkte skal fjernes.
Det vil koste arbejdspladser og skatteindtægter.

•

Lange forhandlinger med de ramte virksomheder, vil påvirke Aarhus Kommunes omdømme i
erhvervslivet både på kort og lang sigt. I sidste ende skal Staten ind og godkende en evt.
ekspropriation, og ender det med et nej, vil der være skabt en uoprettelig negativitet samtidig
med at intet er faldet på plads. Det vil koste omdømme – og dermed både arbejdspladser og
skatteindtægter.

Dette brev er derfor vores største opfordring til, at Alternativ 1 ikke er den optimale løsning for Aarhus
havn og det erhvervsliv, der gør havnen et så stort aktiv for Aarhus.
Der skal tages beslutninger, der understøtter væksten og ikke det modsatte!
Med venlig hilsen

Jan Dam Poulsen
Direktør Blue Water Shipping, Aarhus & ALC Aarhus Logistics Center
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Dato: den 8. oktober 2018

Høringssvar fra Østjyske Speditører til ”Supplerende høring om
Helhedsplan for Tangkrogen”
Østjyske Speditører ønsker med dette høringssvar at gøre opmærksom på, at vi på det kraftigste anbefaler,
at der i det videre arbejde med ”Helhedsplan for Tangkrogen” lægges vægt på, at der hverken må ske en
reduktion i det aktuelle havneareal eller i de fremtidige muligheder for at udvide havnearealet.
Dermed tager vi afstand fra ”Alternativ 1”, hvor renseanlægget placeres inden for det nuværende
havneareal, og ”Alternativ 2” hvor renseanlægget placeres på søterritoriet på en sådan måde, at det
forhindrer en effektiv udnyttelse af det ansøgte areal til havneudvidelse.
Østjyske Speditører fraråder begge alternativer, fordi byens og kommunens udvikling i højeste grad er
afhængig af, at byens virksomheder kan få fuldt udbytte af de vækstmuligheder der kommer af, at
havnearealerne udvides i takt med den stigende handel, produktion og beskæftigelse.
Netop i den nuværende vækstperiode for Aarhus og Østjylland ville det være den absolut forkerte vej at gå,
hvis det nuværende havneareal indskrænkes eller hvis mulighederne for fremtidige havneudvidelser
begrænses.
I den forbindelse ønsker Østjyske Speditører at gøre opmærksom på to forhold, der ligger os meget på
sinde. Nemlig:
•

•

At de fleste virksomheder på havnen arbejder efter en vækststrategi, hvorfor enhver indskrænkning af
nuværende havnearealer vil være en begrænsning for denne strategi. Og den usikkerhed, der allerede
er skabt blandt virksomhederne på Aarhus havn kan meget nemt påvirke investeringslysten hos både
de eksisterende og potentielt kommende virksomheder.
At skulle ”Alternativ 1” blive valgt vil det være nødvendigt at fjerne og genplacere flere igangværende
virksomheder. Flytning og genplacering vil være forbundet med betydelige omkostninger, og det vil
måske vise sig meget vanskeligt at finde egnede genplaceringsmuligheder, hvilket er negativt for
havnens sammenhængende driftsforhold.

Østjyske Speditører skal på den baggrund anbefale, at såvel ”Alternativ 1” som ”Alternativ 2” øjeblikkeligt
skrinlægges, og at der derfor arbejdes alene videre med ”Hovedforslaget”, hvor renseanlægget placeres
nord og øst for lystbådehavnen uden at påvirke havnearealets nuværende eller fremtidige funktioner.
Med venlig hilsen
Østjyske Speditører

Formand, Jam Dam Poulsen

Aarhus d. 7. oktober 2018
Teknik og Miljø
Kalkværksvej 10
8100 Aarhus C

Høringssvar vedr. supplerende høring af Helhedsplan for Tangkrogområdet

ÅUF er paraplyorganisation for
110 lokalafdelinger af
idébestemte foreninger, fx
spejdere, rollespillere, politiske,
religiøse, mellemfolkelige og
internationalt arbejdende
foreninger i Aarhus Kommune.

Århus Ungdommens Fællesråd har tidligere indsendt høringssvar vedrørende Helhedsplanen
for Tangkrogen. Som repræsentant for det idébestemte og samfundsengagerende børne- og
ungdomsforeninger i Aarhus arbejder vi for at foreningslivet indtænkes og inddrages i det videre
forløb omkring Helhedsplanen for Tangkrogområdet. Det gælder i særdeleshed de
ungdomsforeninger, der har base i lokaler/klubhuse i forbindelse med havnen (Søspejdergruppen
Stifinderne Sø, FDF Aarhus Kajak og KFUM-Spejderne Århus Maritim Center), men også øvrige
foreninger, der bruger Tangkrogområdet som udflugtsmål og oase.
Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) opfordrer fortsat til, at foreningerne tænkes ind i
Helhedsplanen for Tangkrogområdet i alle faser af processen – blandt andet på følgende vigtige
områder:
•

•

•

I anlægsfasen, hvor der er behov for information om byggeprocessen og genhusning i den
udstrækning, foreningerne ikke kan bruge deres nuværende faciliteter i anlægsfasen. Her og
nu har foreningerne behov for information om den estimerede anlægstid og hvornår
arbejdet forventes påbegyndt.
I organiseringen af arealerne, hvor ÅUF i høringssvar fra august 2017 (medsendt) har
foreslået, at der i Helhedsplanen for Tangkrogen udpeges arealer eksklusivt til
foreningsbrug, som styres af et brugerråd og ejes af kommunen. På den måde vil
foreningernes indflydelse og mulighed for at lave aktiviteter på området både nu og i
fremtiden være godt sikret.
I fordelingen af havnearealerne, hvor ÅUF har påpeget, at de foreninger der bruger havnen i
dag, ønsker at blive inddraget i beslutningerne om deres fremtidige placering, og at bidrage
med ideer til, hvordan det nye havnemiljø bliver bedst muligt for flest brugere.

Århus Ungdommens Fællesråd vil fortsat gerne være høringspart og står til rådighed for sparring og
drøftelser i den videre proces. Samtidig opfordrer vi til at fortsætte den direkte dialog med de
foreninger, der i dag har til huse på området, og for hvem planerne for området har store
konsekvenser.
På vegne af Århus Ungdommens Fællesråd
Sara Springborg, sekretariatsleder
sara@aauf.dk / 29878911
Cecilie Hansen, Formand
cecilie@aauf.dk / 61706078
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Høringssvar fra LO Aarhus

Supplerende høring til Heldhedsplan for Tangkrogen
Anbefalingen fra LO Aarhus er, at Alternativ 1 droppes.
Begrundelse: Rygraden i Aarhus er virksomhederne og arbejdspladserne. Og her er Aarhus Havn et af byens vigtigste erhvervsområder. Derfor er det min og LO Aarhus’ klare
anbefaling, at Alternativ 1 i helhedsplanen for Tangkrogen opgives. Det vil være meget
uhensigtsmæssigt at reducere arealet på Danmarks største containerhavn. Aarhus Havn
er et aktivt erhvervsområde med cirka 150 virksomheder, der danner grundlag for omkring 10.000 arbejdspladser. Alle disse virksomheder kræver plads. Og hvis der er noget,
der i forvejen er mangel på, er det kvadratmeter på havnen.
Det er det arbejdende folk, der skaber det økonomiske grundlag i Aarhus. Derfor skal vi
skabe gunstige forhold for de virksomheder, der er med til at skabe vækst og job i kommunen.
Hvis renseanlægget placeres som i Alternativ 1, vil det have den konsekvens, at virksomhederne i området skal flytte. Hvor skal de flytte hen? Der er som skrevet i forvejen
mangel på plads på havnen. I værste fald flytter virksomhederne fra Aarhus.
Så sent som i dag læste jeg, at borgmester Jacob Bundsgaard benævnte Aarhus Havn
som værende ”Danmarks vigtigste havn”. Det er jeg helt enig i. Det giver ingen mening
at tage plads fra Aarhus Havn. Man bør tværtimod give den mere. Vi skal investere i
Aarhus Havn og udvide den.
At konsekvensen må være, at det ændrer en smule på nogle få, privilegerede villaejeres
udsigt, er for mig billigt sluppet. Jeg cykler turen langs Strandvejen hver dag, når kursen
går mod Ballehage til min morgendukkert, og i mine øjne er der plads til meget mere
havn. Aarhus Havn er et vigtigt DNA for Aarhus, og den har kun vokset sig større og
større gennem tiden grundet visionære borgere og politikere.
Man må spørge sig selv om, hvad der er vigtigst for vores by? At vi sikrer vækst og tusindvis af nye arbejdspladser ved at udvide Aarhus Havn, så den kan følge med og bevare sin position i en hård konkurrence? Eller at villaejerne på Strandvejen, bibeholder
deres nuværende udsigt? Jeg ved godt, hvad jeg synes, er vigtigst.
På vegne af LO Aarhus
Ole V. Christiansen, formand

LO Aarhus
Ole V. Christiansen, formand
Tlf: 2346 4676
Mail: oc@lo-aarhus.dk
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Til: Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Dania Trucking A/S er en af havnens større brugere. Vi kører skibscontainere og lejer endvidere
16.000 m2 areal til parkering og værkstedsfaciliteter på Østhavnsvej. Vores kontor er beliggende
i Havnecenteret på Vandvejen 7.
Vi har med stor forundring læst oplægget til en helhedsplan for Tangkrogen af september 2018,
særligt hvad angår alternativ 1 (placering af renseanlæg på Aarhus Havn ved Østhavnsvej).
Vi har værdsat den visionære lokalplan, som har dannet grundlag for Østhavnen i sin nuværende
form. Aarhus havn har dermed været i stand til at tiltrække nye kunder med bl.a. direkte anløb af
oversøiske skibe. Vi var selv en af de første virksomheder, som etablerede os på Østhavnen og
har med glæde fulgt havnens succes til glæde for både by og erhverv. For at sikre fortsat vækst,
er der behov for en fortsat udvidelse, ikke en indskrænkning! Vi er derfor bekymrede for, at en
sådan ekspropriering af vores naboer – som er gode, velfungerende erhvervsvirksomheder - til
fordel for et renseanlæg, kan danne unødig støj i processen med at tiltrække nye,
havnerelaterede virksomheder til Aarhus Havn.
Vi opfordrer således på det kraftigste til, at Aarhus Kommune enten vedtager den oprindelige
plan eller overvejer andre alternativer.
Best regards / Med venlig hilsen
Anders Bahn Christiansen
Managing Director
Dania Trucking A/S
Vandvejen 7, niveau 4
DK-8000 Aarhus C
D: +45 8931 6502
M: +45 6161 4685
www.daniatrucking.dk
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Danske Fragtmænd A/S
Tomsagervej 18
DK-8230 Åbyhøj
T 7252 0000
F 7252 0217
CVR 3061 1756
www.fragt.dk

Høringssvar til ”Supplerende høring om helhedsplan for Tangkrogen”
Som Danmarks største nationale transportør med mere end 40.000 erhvervskunder har vi i Danske
Fragtmænd en tæt relation til erhvervslivet. Siden 2008 har vi været repræsenteret i Dansk Industri
samt ATL - Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og har gennem vores dagsleveringer
derudover en daglig kontakt til store som små virksomheder fordelt i hele landet.
Det betyder, at vi har et indgående kendskab til erhvervslivets behov og interesser. Af den grund
mener vi, at vi har gode forudsætninger for at betragte helhedsplanen for Tangkrogen fra virksomhedernes perspektiv.
Helhedsplanens Alternativ 1, der indebærer overvejelser om opførelsen af et nyt renseanlæg på bekostning af erhvervslejemål, kan derfor ikke vække andet end bekymring hos os. Først og fremmest
vil det betyde, at flere af virksomhederne på havnen skal være nødsaget til at flytte placering. Fra
virksomhedernes synspunkt vil sådan en flytning resultere i store omkostninger, og samtidig kan det
have enorme efterfølgende konsekvenser, hvis det ikke er muligt at finde en tilsvarende god placering. For havnens sammenhængende driftsforhold og mange af virksomhederne har placeringen på
Aarhus havn stor betydning, og derfor kan en anden placering have en negativ indflydelse på dette.
I Alternativ 1 fremgår det også, at Aarhus Byråd har i sinde at fjerne tomme lejemål for at gøre plads
til renseanlægget. Det vækker ligeledes bekymring hos os, da det vil reducere mulighederne for
vækst hos de eksisterende virksomheder, mens det minimerer muligheden for at få flere potentielle
virksomheder til havnen. Beslutningen giver desuden et klart signal om, at byrådet ikke prioriterer
erhvervslivet, hvilket vil skabe stor usikkerhed blandt eksisterende og potentielt kommende virksomheder.
Dermed er Alternativ 1 både i direkte modstrid med Planloven, som skal sikre, at kommunen tager
større hensyn til produktionsvirksomhederne end tidligere og Havneloven, som skal sikre, at Havnebestyrelsen og byrådet skal varetage erhvervshavnens interesser, hvilket et renseanlæg ikke kan
betragtes som.
Af den grund anbefaler Danske Fragtmænd, at Alternativ 1 i Helhedsplanen bliver forkastet og at
der i stedet vil blive kigget mod andre muligheder.
Salgsdirektør Peter Sørensen
Danske Fragtmænd A/S

DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER
DI
DK-1787 København V
www.dkhv.dk
Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Kalkværksvej 10
8100 Aarhus C
byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

8. oktober 2018
JASV
DI-2018-13442

Danske Havnevirksomheder er brancheforening for de private virksomheder, der
driver forretning på de private erhvervshavne. Vi er blevet bekendt med høringen
om en helhedsplan for Tangkrogen, herunder den kommende placering af Marselisborg Renseanlæg, og vil gerne advare mod et valg af alternativ 1.
Hovedforslaget og alternativ 2 arbejder med en fremtidig placering af renseanlægget
på nyt areal, opfyldt areal på søterritoriet. Danske Havnevirksomheder finder at
disse to løsninger begge kan være brugbare, men vil naturligvis opfordre til at miljømæssige og andre konsekvenser belyses grundigt.
Danske Havnevirksomheder desuden påpege, at hvis byrådet vælger alternativ 2placeringen på et kommende havneareal, så er det ikke ensbetydende med, at byrådet behøver at vedtage hele den foreslåede havneudvidelse. Man kunne nøjes med
at vedtage alternativ 2 for renseanlægget – evt. i kombination med hele eller dele af
etape 1 af havneudvidelsen. Dermed kan byrådet få muligheden for at tage stilling
igen senere i forhold til de øvrige dele af havneudvidelsen, herunder dem, der ligger
længst ude i bugten.
Alternativ 1 foreslår en placering af renseanlægget på det nuværende havneareal,
hvor der ligger eksisterende virksomheder. Danske Havnevirksomheder finder
denne løsning stærkt problematisk, da den vil kræve ekspropriation af havnearealet
og dermed af de eksisterende havnevirksomheder. Det vil ikke bare ramme de pågældende virksomheder, men også deres kunder og samarbejdspartnere på og uden
for havnen, ligesom det vil skade investeringsklimaet på både Aarhus Havn og i
resten af kommunen.
Danske Havnevirksomheder vil derfor kraftigt advare Aarhus Kommune mod at
vælge alternativ 1, som vil underminere havnevirksomhedernes tiltro til, at Aarhus
Havn og Aarhus Kommune har de rigtige rammer for at virksomhederne kan skabe
vækst, udvikling og arbejdspladser.
Med venlig hilsen
Jakob Svane
Sekretariatsansvarlig

*SAGDI-
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Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Kalkværksvej 10
8100 Aarhus C
byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

DI Høringssvar Helhedsplan for Tangkrogen
Dansk Industri er blevet opmærksom på den supplerende høring om kommuneplantillæg og miljøvurdering for Tangkrogområdet, herunder placeringen af det ny renseanlæg.
Der er tale om to alternative placeringer af Marselisborg Renseanlæg i forhold til det oprindelige høringsudkast, som DI ikke fandt anledning til at kommentere, da forslaget til
lokalplan fuldt ud levede op til sit formål.
DI peger på hovedforslaget som det eneste af forslagene, som vil opfylde de
ønsker, som berørte virksomheder i området har.
Det er vigtigt, hurtigt at få gang i opbygningen af det nye rensningsanlæg. Der er i dag
for lille kapacitet i området til den mængde spildevand, som bl.a. virksomhederne på
Aarhus Havn frembringer. Flere virksomheder er i dag nødt til at køre spildevand væk i
tankvogne, hvilket selv sagt er en dyr løsning, som også belaster lokalområdet med yderligere trafik.
Den samlede danske vandsektor ser frem til, at det nye rensningsanlæg etableres, da det
vil være en teknologisk spydspids for den danske eksport af vandteknologi og vandrensnings- og -ressourceløsninger, som vil gavne hele sektoren. Det nye rensningsanlæg har
altså betydning langt ud over havneområdet og vil bidrage til at sætte Aarhus på verdenskortet. DANVA, Dansk Miljøteknologi, Miljø- og Fødevareministeriet samt DI står
bag Vandvisionen, der har som mål at dansk eksport af vandteknologi og at antallet af
arbejdspladser fordobles. Eksporten af danske løsninger er baseret på et samarbejde i
branchen, hvori moderne danske vandteknikanlæg er et vigtigt element.
Så vidt oplyst fra anden side er der næppe plads nok i alternativ 1 til at realisere det rensningsanlæg, der er på tegnebrættet hos Aarhus Kommunes eget vandselskab. Aarhus

Kommune har i andre sammenhænge over for DI udtrykt, at kommunen gerne vi skabe
gode rammer for virksomhederne på Aarhus Havn. Denne udmelding bør følges op i
praksis i dette tilfælde.
DI anser alternativ 1 for at indeholde principielle problemer.
Alternativ 1 foreslår en placering på nuværende havneareal, hvor der allerede ligger virksomheder, som skal eksproprieres, hvis denne løsning vælges. Det er generelt hverken
god erhvervspolitik eller planlægning at flytte rundt på (havne)virksomheder uden en
dagsorden, som er forankret i virksomhederne. Det vil give usikkerhed for alle virksomhederne på havnen og i kommunen, hvis man vælger en løsning, der eksproprierer eksisterende virksomheder, når der i øvrigt findes brugbare alternativer.
At Aarhus Havn p.t. har ledigt areal, som virksomhederne i stedet kan anvende, er et
dårligt argument for at vælge alternativ 1. Havnen har en løbende efterspørgsel på nyt
havneareal til havnerelaterede formål, og er derfor nødt til at have en vis mængde ledigt
areal for at kunne imødekomme den fremtidige efterspørgsel. Samme argument har heller ikke værdier i forhold til at ekspropriere eksisterende virksomheder, der har etableret
faciliteter på havnenes areal, til fordel for et renseanlæg, som ikke er havnens kerneforretning.
Havnevirksomhederne kan i øvrigt ikke bare genplaceres andre steder i kommunen. Det
er der tre grunde til:
A) Havneareal er dyrere at leje end andet areal, og desuden betaler virksomhederne en
omsætningsgaranti, hvis de ikke får tilstrækkeligt gods over kaj i et givent år. Så en virksomhed ligger ikke på en havn som Aarhus Havn, hvis den ikke har behov for placeringen. Det er simpelthen for dyrt. Virksomhederne ligger på havnen, fordi placeringen tæt
ved kajen er en nødvendig del af deres transport- og logistikkæde
B) Hvis en havnevirksomhed tvinges til at flytte, så flytter den alt andet lige til en anden
dansk eller udenlandsk havn. Eller lukker. Den flytter næppe til et andet sted i Aarhus
kommune.
C) En havns virksomheder - og især en stor havn som Aarhus Havn - fungerer i et forbundet økosystem, hvor virksomhederne er afhængige af hinanden fordi de udfører forskellige funktioner i den ofte meget komplekse transportkæde. Hvis man skærer et led af
kæden ud, rammer det de andre.
Det samlede økonomiske økosystem på Aarhus Havn er det største og vigtigste af sin art
i Danmark, og er således omfattet af nationale interesser, jf. planloven. Det er således
DI’s opfattelse, at de nationale interesser i et velfungerende system af virksomheder på
Aarhus Havn vil umuliggøre alternativ 1-placeringen på det eksisterende havneareal.
Alternativ 2 arbejder med en fremtidig placering af renseanlægget på nyt areal, opfyldt
på søterritoriet. DI finder, at denne løsninger kan være brugbar i forhold til de virksomheder, som i dag ligger på arealet omfattet af alternativ 1. Alternativ 2 vil derimod udskyde den helt nødvendige etablering af det nye rensningsanlæg, hvilket ikke er en tilfredsstillende løsning.
DI håber, at Aarhus Kommune stadig vil arbejde for gode rammer for byens virksomheder og anlæg, som fortsat sikrer Aarhus en væsentlig plads i danske erhvervsliv og dets
globale udsyn.
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DI står naturligvis til rådighed, hvis der måtte være spørgsmål eller behov for opklaring.

Med venlig hilsen
Morten Løber
Chefkonsulent
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Sven Enemark
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 16:08:23

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Martin Moller
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 16:09:50

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh Martin Møller

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Jakob Klostergaard
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 16:10:36

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Jakob Klostergaard Kristensen
Viby Torv 8, 1. tv. – 8260 Viby J.
Tlf. 28128254

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Anne-Mette Weise Pedersen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 16:11:19

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Anne-Mette Weise Pedersen
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Rene
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 16:13:11

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Samt at de planer der er for udvidelsen af havnen vil medføre enorme mængder
sandsugning og der er allerede ødelagt store områder med sandsugninghar fisket mange år
i bugten og det er ikke godt mere se syder der er suget sand
Mvh

Mvh
René Christensen
AS 9 Hummeren
Tlf. 4088 6332

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Tina Jensen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar
8. oktober 2018 16:13:40

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium,
hvor der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de
rekreative områder og placerer renseanlægget i passende afstand til
lystbådehavnen.
Mvh Tina Jensen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Jette Villadsen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 16:17:44

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Jette Villadsen
Marselisvej 15
8000 Aarhus C
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Ditte Blensø
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 16:19:31

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh Ditte Blensø

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Ole Mortensen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 16:19:56

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Ole Mortensen
Hørhavevej 59
8270 Højbjerg
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Kristina Kusic Søndergaard
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 16:20:29

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh Kristina

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Mette Seehausen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 16:20:48

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de
rekreative områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Med venlig hilsen
Mette Seehausen
Hent Outlook til Android

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Anne-Marie Küsch Jakobsen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 16:22:28

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Anne-Marie Küsch Jakobsen
Silkeborgvej 262 L
8230 Åbyhøj
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Sara Brix
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 16:25:49

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Sara Brix
Nymarksvej 14b
8320 Mårslet

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Mette Bødker
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 16:30:16

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Mette Bødker
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

thomas bekker
MTM-ByudviklingogMobilitet
indsigelse
8. oktober 2018 16:30:22

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium,
hvor der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de
rekreative områder og placerer renseanlægget i passende afstand til
lystbådehavnen.
Mvh Thomas Bekker

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Mette Bødker
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 16:35:11

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Mette Bødker
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Mette Sally Christensen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 16:37:16

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de
rekreative områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh Mette
Hent Outlook til Android

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Mette Tønder
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 16:38:48

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Mette Tønder
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

havens@dangro.com
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 16:41:57

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Per Kastrup

Virusfri. www.avast.com

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Amanda a.s
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 16:45:21

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Amanda Axelsen Sigaard

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Ulla Bladt
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 16:47:59

Til Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Venlig hilsen
Ulla Elmegaard Bladt

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Thomas Wernberg
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 16:50:29

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan
for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der
kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Thomas Wernberg
Sjællandsgade 17A
Aarhus

Til:
Aarhus Kommune
Teknik og Miljø

byudviklingogmobilitet@aarhus.dk
8. oktober 2018

Høringssvar (supplerende) til helhedsplan for Tangkrogområdet
KFUM Aarhus Maritim Center (herfra ÅMC) og FDF Aarhus Kajak (Herfra FDF) blev om eftermiddagen den 5. oktober
gjort opmærksom på, at helhedsplanen var kommet i endnu en høringsface. Det undrer os noget, at vi i denne omgang
ikke er blevet direkte orienteret omkring høringsfasen, da vi har foreningslokaler på rensningsanlæggets grund, hvor
helhedsplanen selvsagt vil få store konsekvenser for vores foreningers virke.
Når det er sagt vil vi rigtig gerne bidrage konstruktivt til at komme med fremtidsorienterede løsninger for
Tangkrogsområdet.
Både ÅMC og FDF har i 2015 og 2017 indgivet høringssvar omkring helhedsplanen. Vi finder stadig at disse svar er fuldt
dækkende for vores ønsker og forbehold omkring Helhedsplanen for tangkrogen. Vi er i øvrigt i tæt dialog med DDS
Stifinderne Sø – Søspejderne i Aarhus og bakker op om deres høringsforslag. Vi er stadigvæk interesseret i en samlet
løsning for alle de tre maritimt orienterede uniformerede ungdomskorps, der hører til på Marselisborg Lystbådehavn.
Savner afklaring
Vi kan i det supplerende materiale ikke helt gennemskue, hvad konsekvenser helt præcist bliver for vores to foreninger.
Ud over, at vi helt sikkert skal genhuses på en alternativ placering ved hovedforslaget. Mens vi finder det mere usikkert,
hvad der kommer til at ske med hensyn til alternativ 1 og 2. Vil det være ensbetydende, at ÅMC og FDF kan blive på
deres nuværende placering, hvis man vælger at implementere enten alternativ 1 eller alternativ 2?
For ÅMC og FDF er det ikke afgørende for os, at vi kan blive på vores nuværende placering. Men vi har dog en forventning
om, at hvis en genhusning bliver aktuel, så er det til en placering, der stiller os bedre end vores nuværende placering både med hensyn til faciliteter i klubhuset, men også med hensyn til adgang til steder, hvor vi kan sætte henholdsvis
vores sejlbåde og kajakker i og være mindst mulig til gene for havnenes øvrige bruger (se i øvrigt foreningernes tidligere
høringssvar omkring vores løsningsforslag).
Det altafgørende er dog, at der snart kommer en afklaring af, hvad der kommer til at ske med vores fælles klubhus og i
givet fald, hvornår vi kan forventes at skulle forlade vores nuværende lokaler. En afklaring vil gøre os i stand til at lave
en mere langsigtet plan for lokalerne.
Som det er nu har vi sat alt vedligeholdelse på stand by. Da vi jo ikke kender tidshorisonten for hvor lang tid lokalerne
stadig skal være i brug. Dette resulterer, i at vi dermed også skubber en vedligeholdelsespukkel foran os og vil risikere,
at skulle lave nogle dyre reparationer, hvis det viser sig, at alligevel kan blive i vores nuværende lokaler. Så vi ser frem
til en snarlig afklaring.
Som nævnt i de tidligere høringssvar har vi også behov for at få afklaringen omkring tidsplanen for genhusningsfasen.
Vi ønsker, at denne fase bliver så kort som overhoved muligt og helst foregå mest muligt i vinterhalvåret, hvor vores
aktivitetsniveau alligevel er på vågeblus.
Vil gerne involveres i den videre proces
ÅMC og FDF ser frem til den konstruktive dialog omkring at skabe holdbare løsninger til glæde og gavn for områdets
mange bruger. Vi forventer at blive involveret direkte i de videre drøftelser omkring de konkrete planer for udvikling af

området. I er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis i ønsker uddybninger af vores høringssvar eller vil vide
mere omkring vores foreningers virke.
I den forbindelse er det ikke kun løsninger vedrørende de fysiske forhold, der skal håndteres i helhedsplanen. Hvis
visionerne om at skabe et endnu mere mangfoldigt havnemiljø med både plads til folkeoplysende foreninger, erhverv
og lystsejlere skal realiseres, så krævet det også, at der tænkes i en alternativ organisering af havnefaciliteterne end den
nuværende organisering, hvor en erhvervsdrivende fond, der primært er sat i verden for at varetage pladshavernes
interesser har råderetten over arealerne.
Også her bidrager vi naturligvis også gerne med løsninger, der tilgodeser den meget heterogene brugerskare, der
præger livet på Marselisborg Lystbådehavn.
Med venlig hilsen
Klaus Vilstrup
Formand
KFUM Aarhus Maritim Center
klaus.vilstrup@gmail.com
tlf. 21782291

Jannik Toft Andersen
Formand
FDF Aarhus Kajak
jta@fdf.dk
tlf. 22913583

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Troels Heiberg Frandsen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 16:57:01

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Troels Heiberg Frandsen
Holken 6
8210 Aarhus V
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

leif
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 16:57:11

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan
for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinjer for inddragelse af søterritorium, hvor der
kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Venlig hilsen

Leif M Grøne

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

susanne richardy
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 17:05:27

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Iben Marie Poulsen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 17:07:45

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund. Denne grund finder jeg som MANGE andre aarhusianere ikke oopfyldt.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen. Dette skaber rammerne om den by vi kan være stolte af,
hvor NATUREN har plads i byen.
Mvh
Iben Marie Poulsen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Anders
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 17:12:17

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Anders Brøndum Mortensen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Bente Brandes
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 17:13:03

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Bente Brandes
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Nikolaj Noe
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 17:13:08

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Nikolaj Noe

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Helle sørensen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 17:15:23

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Jakob Kappel Blegvad
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 17:15:25

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Jakob blegvad

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Bodil Monrad
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 17:20:09

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Bodil Johanne Monrad
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

marianne.schlutter@gmail.com
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 17:22:14

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Marianne Schlütter Hvelplund,
Ellemarksvej 15,
8000 Aarhus C.
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

FREDERICIA SHIPPING AS - Klaus G Andersen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar vedr. ABT og Tangkrogen
8. oktober 2018 17:23:40

Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Kalkværksvej 10
8100 Aarhus C
byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

Aarhus Bulk Terminal A/S (c/o FREDERICIA SHIPPING A/S) vil
gerne kommentere høringen om en Helhedsplan for Tangkrogen.
Vi har to principielle bemærkninger til placeringen af det
kommende renseanlæg.
1. Vi har som virksomhed behov for at
større mængder spildevand, end der er
nuværende renseanlæg. Dette taler for
enten hovedforslaget eller alternativ

kunne få behandlet
kapacitet til på det
en hurtig løsning i
1.

2. Vi er som virksomhed bekymret over udsigten til, at
kommunen med alternativ 1 vil ekspropriere andre
virksomheder på havnen. Dette taler for en løsning i
hovedforslaget eller alternativ 2.
Dette fører til, at Aarhus Bulk Terminal vil anbefale
hovedforslaget, som imødekommer begge de principielle
bemærkninger.
Venlig hilsen,
AARHUS BULK TERMINAL A/S
C/O FREDERICIA SHIPPING A/S
Klaus G. Andersen
+45 76 20 20 02 direct
+45 40 14 22 25 mobile
+45 76 20 20 20 office switchboard
+45 40 10 77 44 office AOH
mail: kga@fredericiashipping.dk

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Carsten Privat
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 17:25:42

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Carsten Pedersen
Dr. Margrethes Vej 77
8200 Aarhus N
Tlf. 61220775
Venlig hilsen
Carsten Pedersen
Leder Privat
Aarhus Privat
M +45 61 22 07 75
Østergade 4 | 8000 Aarhus C
Jyske Bank A/S | CVR-nr. 17 61 66 17

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Erik Sørensen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 17:25:59

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Erik Sørensen
Strandvejen 120 A
8000 Aarhus C

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Nanna Francek
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 17:26:17

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Nanna H. Francek

Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Søren Søe-Larsen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar: Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 17:29:00
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Renseanlæg på Aarhus Havn.pdf

Til
Teknik & Miljø, Aarhus Kommune
Att: Byudvikling og mobilitet
Med reference til vores vedhæftede skrivelse af 8. sept, genfremsender vi denne som
høringsvar. Supplerende hertil har vi endvidere følgende bemærkninger:
-

Inddragelse/ekspropriation af eksisterende areal til renseanlæg(alternativ1) vil skabe
væsentlig usikkerhed i forhold til investeringsklimaet blandt virksomhederne på Aarhus
Havn. Dette skal også ses i forhold til den knappe areal, der i forvejen er på havnen.
Vores anbefaling er, at fokus intensiveres med henblik på, at realisere planerne om
udvidelse af Aarhus Havn. Behovet og kunderne er der!

Med venlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen / Muy Atentamente

Søren Søe-Larsen
Vandvejen 2, 8000 Aarhus C
Direct: +45 96 86 12 10
Phone: +45 96 86 85 20
Mobile: +45 40 37 02 33
Fax: +45 96 86 85 25
Mail: soren@lundsoe.dk
www.lundsoe.dk

              

Renseanlæg på Aarhus Havns areal: En alvorlig
trussel for havnens fremtid som den førende i
Danmark.
LUNDSØE Køl & Frys A/S er en frysehuskoncern med fire afdelinger i henholdsvis Nordjylland og Aarhus
Havn. Vi har siden 2012 drevet det eneste frysehus på Aarhus Havn, beliggende på Vandvejen 2. Vi betjener
allerede i dag en stor del af havnens eks- og importører af fødevarer på køl og frost. Det går rigtig godt og
vi mangler mere plads til at dække frysehusbehovet på Aarhus Havn.
Derfor har vi valgt at foretage en kraftig udvidelse på Aarhus Havn, fordelt på to etaper. Kapitalen og
finansieringen er på plads og etape 1 er netop sat i gang og står færdigt i sommeren 2019. Etape 2
påbegyndes senest i 2022.
Med færdiggørelsen af etape 2, kommer LUNDSØE til at håndtere 100.000 tons fødevarer årligt på Aarhus
Havn. Dette vil utvivlsomt være til stor gavn for en lang række fødevareaktører, der i dag og i fremtiden
benytter Aarhus Havn. Endvidere kommer andre aktører på havnen til at drage fordel af vores udvidelse.
Det gælder de forskellige shippingfirmaer og rederier.
Den helt enestående og centrale position som Aarhus Havn har i forhold til containertrafikken ind og ud af
Danmark er grunden til vores fokus. To ud af tre container, der i dag anløber en dansk havn, kommer ind til
Aarhus Havn.
En meget stor del af vores forretningsområde er i dag fisk og skaldyr, der kommer til Danmark fra
Nordatlanten (Grønland, Canada, USA, Island, Færøerne og Norge). Vi oplever, at en stor del af disse varer,
der kommer til Danmark og bliver opbevaret i vores frysehus på Aarhus Havn, bliver videreafskibet i
containere til 3. lande, især Asien, direkte fra Århus Havn. Herved undgås, at containerne skal
transporteres med lastbil fra havnen gennem Århus til en anden afskibningshavn.
Som bekendt har Royal Arctic Line meldt ud, at de med start i sommeren 2019 vil begynde at besejle
Aarhus Havn. Næsten 100% af alle kølecontainere, der kommer fra Grønland, vil være lastet med fisk og
skaldyr, hvoraf en stor del bliver oplagret på frysehuse og videreeksporteret til 3. lande.
Såfremt at ”Alternativ 1” for rensningsanlægget bliver realiseret, vil det være en særdeles dyrebar plads på
Aarhus Havn, der går til spilde. Dette skyldes, at der i forvejen er mangel på arealer på Danmarks største
containerhavn til havnerelateret virksomhed.
Ved ”Alternativ 1” vil fødevarerne fra eksempelvis Grønland, der i givet fald ikke vil være plads til på Aarhus
Havn, blive transporteret til andre frysehuse, for derefter at blive kørt tilbage til havnen: til stor ulempe for
den øvrige trafik i Aarhus. Endvidere vil en stor del af varerne sandsynligvis blive afskibet fra Hamborg og
ikke Aarhus, hvorved Aarhus Havn og dermed kommunen mister indtægter.

Køl & Frys A/S, Vandvejen 2, 8000 Aarhus C - www.lundsoe.dk

Ovenstående scenarie ved ”Alternativ 1”, vil undergrave Aarhus Havns suveræne position som den førende
havn i Danmark. De nuværende aktører på Aarhus Havn vil ikke kunne leve med, at der ikke er
ekspansionsmuligheder på havnen. Der er i forvejen ikke meget ledigt areal og ved inddragelse af et meget
stort areal til et renseanlæg, vil kommende ekspansioner blive umuliggjort.
Risikoen er endvidere meget stor for, at det vil give unødvendig ”støj på linjen” i forhold til Royal Arctic
Lines beslutning om at sejle til Aarhus i fremtiden. Som bekendt har Aarhus Havn arbejdet med at få Royal
Arctic Line til Aarhus i rigtig mange år. Det ser nu ud til at lykkes. Derfor giver det ikke mening, at et
renseanlæg med en forkert beliggenhed, komplicerer denne proces.
Det er mit klare indtryk, at nuværende og kommende aktører på Aarhus Havn har behov for større arealer.
Således bør fokus være, at skaffe større arealer på havnen og ikke det modsatte.
Vi håber meget på byrådets forståelse for ovenstående problemstillinger. Undertegnede kan naturligvis
kontaktes på nedenstående tlf. nr. eller mail for yderligere dialog.

Med venlig hilsen
LUNDSØE Køl & Frys A/S
Adm. direktør
Søren Søe-Larsen
tlf: 40 37 02 33
e-mail: soren@lundsoe.dk

Køl & Frys A/S, Vandvejen 2, 8000 Aarhus C - www.lundsoe.dk

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Trine Brøndberg
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 17:29:18

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Trine Brøndberg
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Heidi
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 17:30:05

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Heidi Leonhardt
Balevej 2
8544 Mørke

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Ellen Braae
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 17:33:22

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Ellen Braae
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Marianne Friis
MTM-ByudviklingogMobilitet
Fwd: HØRINGSSVAR -Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet
8. oktober 2018 17:33:38

Vi vil gerne støtte Alternativ 1
Det vil vi af følgende grunde:
Kystlinjen langs Strandvejen og Tangkroen er uændret, hvilket vi mener har stor betydning for de mange
mennekser,
der dagligt bruger området samt for de event aktiviteter der afholdes i område.
Udvidelsen af lystbådehavnen giver udover plads til de nævnte 500 både også mulighed for at flere sejlende
gæster kan besøge Aarhus,
desuden vil havneudvidelsen også give bedre plads til andre aktiviteter på havet, så som roer og lign.
Rensningsanlæggets placering på havnen giver mindst gener for lystbådehavnen og hele området.
Vi håber inderligt på Alternativ 1, idet vi ser Strandvejen og Tangkrogen som noget ganske unikt, på højde
med de nye områder,
der er blevet skabt ved DOKK1 og Toldboden, hvor byen er åbnet op mod havet.
Mange hilsner
Johan Blach Petersen og Marianne Friis Petersen
Strandvejen 112
8000 Aarhus C

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Tilde Heilmann Rasmussen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 17:33:55

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Tilde Heilmann Rasmussen
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Birthe
MTM-ByudviklingogMobilitet
Beskyt Århus Bugten
8. oktober 2018 17:39:11

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh Birthe Gammelgaard
Saralyste alle 37,2.tv
8270 Højbjerg

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dennis Francek
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 17:39:15

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh.
Dennis Francek
Rosenvangs Allé 98
8270 Højbjerg

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

mette ingemann
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 17:40:18

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh Mette ingemann

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

bine
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 17:40:38

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Bine Lykke Butt
Max Müllers Gade 15 st tv
8000 Aarhus C

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Soren Laursen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 17:52:23

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Søren Laursen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Jonas Tønsager
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 17:56:23

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Best regards / Med venlig hilsen
Jonas Tønsager
Tel: +45 22 14 63 95

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Kim Nielsen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 18:10:03

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Venlig hilsen
Kim Nielsen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Mette Ingomar
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 18:17:47

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh Mette Carmés.
Sendt fra min Huawei Mobil

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Tine Aaboe Malden
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 18:27:29

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Tine Aaboe Malden
Sent from my iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

J. L. P.
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 18:28:08

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan
for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der
kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Jens Langskov Pollas
Oddervel 153 ,8270 Højbjerg
Sendt fra Mail til Windows 10

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Bente
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 18:34:18

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh Bente Johansen, Fredericiagade 35, 8000 århus C

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Sabine Svoldgaard
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 18:35:32

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Jonas Jensen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 18:36:35

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Jonas Jensen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

kerstin alisch
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 18:41:26

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

olivia ingemann
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 18:46:27

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh Olivia Ingemann Ebberfeld

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Katrine Terese Nielsen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 18:57:41

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh Katrine Terese Nielsen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Tove Petersen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 18:58:59

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Tove Petersen
Fåborggade 7a, 4 tv
8000 aarhus C
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

schultzs8888@gmail.com
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 19:03:27

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Susanne Schultz

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Ingrid Barisic
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar til Teknik og Miljø
8. oktober 2018 19:05:47

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Ingrid Barisic

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Charlotte
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 19:13:59

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Stor hilsen
Charlotte Michelsen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Chris Aron
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 19:17:44

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Christina Aron
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Jonas Kjærsgaard Photography
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 19:19:44

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Jonas Kjærsgaard

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Brochner Niels
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 19:31:30

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Niels Brøchner
Hellerupvej 14
8000 Aarhus c

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Bodil Heiberg
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 19:32:14

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Bodil Heiberg
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Anne Herup Nielsen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 19:35:30

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Med venlig hilsen / Best regards
Anne Herup Nielsen
Ajstrupvej 20
8340 Malling
Tlf: 25540400

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Ulla Dalby
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 19:37:49

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Sendt fra min iPad

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Kirsten Lykke Hansen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 19:39:21

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Kirsten Hansen
Ingerslevs Plads 4 - Århus
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Birgitte Christensen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 20:02:51

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.

Venlig hilsen
Birgitte Christensen
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Laila Blak
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 20:04:44

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Laila Blak
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Martin Ludvigsen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 20:07:05

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Martin Ludvigsen
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Julie Blak
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 20:08:44

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Finn Gøtzsche Hermansen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 20:13:16

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan
for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der
kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Finn G. Hermansen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

bogt-christensen@mail.tele.dk
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 20:13:34

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves
en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder
og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.

Venlig hilsen
Hannah Christensen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Helle Grønne Poulsen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 20:25:49

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de
rekreative områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.

Med venlig hilsen
Helle Poulsen
Marselis Boulevard 38-1005
8000 Århus C

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Thøger Haugstrup (TGH)
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 20:43:33

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan
for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der
kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne hvis ikke Aarhusbugten kan
forblive som den er i dag. Den bevarer de rekreative områder og placerer renseanlægget i
passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Thøger Haugstrup
Lindevej 10
8260 Viby J

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Patrick Schlüter
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 20:57:54

Kære Teknik og Miljø Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i
forbindelse med Helhedsplan for Tangkrogen. Begge bryder med Kystdirektoratets
retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen. Mvh

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Kirstine Skaarup-Lykkegaard
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 21:02:55

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Kirstine Skaarup-Lykkegaard

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Malene Brøndberg
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 21:09:20

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Malene Brøndberg
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Jens-Peter Holmelund
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 21:15:35

Kære Teknik og Miljø¸
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinjer for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.

Med venlig hilsen
Jens-Peter Holmelund

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Eva Damsgaard Nielsen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 21:25:39

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Eva Damsgaard Nielsen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Majken Bengtson
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 21:35:47

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Jeg forstår heller ikke hvorfor man kan ønske at ødelægge den flotte kyststrækning langs
Strandvejen. Det er noget helt specielt for Aarhus. Jeg vil være ked af ikke at kunne opleve
den flotte kyststrækning med udsigt til mols, når jeg kommer hjem til Aarhus.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Med venlig hilsen
Majken Bengtson
Gartnervænget 7
6950 Ringkøbing

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Jens Bekker
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 21:36:28

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Med venlig hilsen
Jens Bekker
Mobil: +45 40 31 71 23
Mail: jensbekker@gmail.com
(Sendt fra min iPad)

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Charlotte Bendtsen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 21:38:36

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Charlotte M. Bendtsen
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Kenneth Primdal
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 21:40:26

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Kenneth Primdal

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Jytte Olsen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 21:40:45

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Jytte Olsen
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Pernille Aabel Soerensen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Helhedsplan for Tangkrogen - Høringssvar.
8. oktober 2018 21:42:52

Hej
Jeg stemmer for alternativ 1.
Med venlig hilsen
Pernille Aabel
Nyborggade 4, 1.tv.
8000 Aarhus C

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Lisbeth Bengtson
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 21:44:12

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Lisbeth Bengtson
Tlf 9397 1961

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Kåre Kvistgaard
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 22:05:07

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Kåre Kvistgaard
Spicavej 19
8270 Højbjerg

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Pure Nature spa & wellness
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 22:08:38

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Trine Godthaab
Pure Nature spa & wellness

Elmosevej 41, Fløjstrup
DK- 8330 Beder
Tel.: +45 2789 9229

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Tanja Thorsen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 22:10:14

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Tanja Thorsen (iPhone)

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Pia Asfrid Knudsen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 22:10:26

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Pia Asfrid Knudsen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

maria handgaard
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 22:19:20

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Maria Handgaard

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Maja Heilskov
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 22:20:33

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Maja Heilskov
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Clara Løvegod
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 22:27:12

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Clara Løvegod

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Birgit Kryger Mathiasen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 22:35:53

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Birgit Mathiasen
Boede tidligere på Tårbækvej , Aarhus C nu Sandagervej , Risskov
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

klaus jensen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 22:42:01

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Klaus Jensen
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Morten Dige Have
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 22:42:03

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Morten Have
Holtevej 7
8000 Aarhus C

Beskyt Aarhusbugten

Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen

Billedet viser alternativ 1, som er eneste reelle løsning
På under en uge samlede Beskyt Aarhusbugten over 10.000 underskrifter mod den oprindelige helhedsplan. Der skal altså
ikke herske nogen tvivl om, at området har kæmpe betydning for Aarhus og ikke mindst borgerne i Aarhus.
Vi er glade for, at det oprindelige forslag er forkastet, men ser dog udfordringer med dele af den reviderede plan, hvilket vi
også har givet klart udtryk for i vores foretræde for Teknisk Udvalg
Først og fremmest vil vi gerne endnu engang pointere, at man ifølge kystdirektoratet ikke får lov til at inddrive rekreative
områder (søterritoriet), medmindre der foreligger en overordentlig god grund. Da alternativ 1 som udgangspunkt ikke
inddrager havet til industrivirksomhed, vil hovedforslaget og alternativ 2 forkastes. Det har flere politiske partier allerede
indset, hvorfor de peger på alternativ 1, som den bedste løsning for Aarhus.
Hovedforslagets udfordringer – Den oprindelig helhedsplan i ny indpakning
Hovedforslaget ser vi som fuldstændig i tråd med det oprindelige forslag, da udformningen vil intensivere problemer med
tilsanding og tang ved Tangkrogen. Tilsandingen vil over tid fylde vigen ved tangkrogen, og mens det sker, vil der opstå
kæmpe ophobninger af tang. Foreningerne som har behov for lavt lav vand vil henvises til tang-vigen, hvilket ikke er en
løsning. Disse foreninger vil derfor blive markant dårligere stillet end i dag.
I vores arbejde har vi talt med mange mennesker i hele Aarhus herunder de lokale maritime foreninger og flere med båd i
Marselis lystbådehavn. Flere sejlere har givet udtryk for, at en udvidelse af havnen sydpå vil være uhensigtsmæssig både
for det maritime liv (restauranter, cafeer mv.), de nuværende pladser (lang ind- og ud-sejling samt reduktion af
herlighedsværdi) og den generelle udformning af en lystbådehavn. Egå lystbådehavn er i den forbindelse brugt som
skrækeksempel.
Så udover man inddrager søterritorie til industrivirksomhed, så ødelægger man også stemningen i lystbådehavnen og det
liv, som den medbringer.

Alternativ 2 – Starten på en altødelæggende proces
Dette alternativ bryder ’den røde linie’ og vil øge udfordringerne med tilsanding og tangophobning ved tangkrogen og
Marselis lystbådehavn. Den røde linie sikrer at udsigten fra Marselisborg Slot er unik. En udsigt som tiltrækker tusindvis af
turister hvert eneste år. Man inddrager ikke blot et rekreativt område, men åbner vejen for et kontinuerligt brud på den røde
linie, som netop skulle sikre at Aarhus forblev Aarhus.
Derudover mener Beskyt Aarhusbugten, at alternativ 2 kan bruges som en løftestang for en større udokumenteret
udvidelse af Aarhus Havn. Det vil være et kæmpe tilbageskrift for Aarhus som by, og samtidig et brud både på byrådets
egne retningsliner (den røde linie) samt kystdirektoratets inddragelse af søterritorie uden grund.
Alternativ 1 - Eneste mulige løsning
Aarhus Havn har frie arealer til at alternativ 1 kan realiseres. Havnens nuværende masterplan blev vedtaget i 1997 og man
har stadig ikke formået at udnytte kapaciteten, til trods for der er afgivet arealer til Aarhus Ø samt man pt søger om
muligheden for at udleje 10 hektar til ikke havnerelateret virksomhed (Lokalplan 1093)
Link til lokalplan findes her: http://lokalplanerweb.aarhuskommune.dk/Lokalplan.aspx?id=1155#top
Alternativ 1 vil kunne give langt bedre muligheder for de mindre foreninger og sejlerne i tråd med det forslag arkitekt og
sejler Morten Schmidt har udarbejdet

(vedlagt er eksempel på detailplan for alternativ 1 som er at finde i vores Beskyt Aarhusbugten rapporten fra 2017)
http://beskytaarhusbugten.nu/wp-content/uploads/2017/09/Tangkrogen_2.1_BeskytAarhusbugtenNu.pdf
I en tid hvor presset på de rekreative områder er enormt, er det vigtigt at man fastholder de få åndehuller byen har. Derfor
er det ikke acceptabelt, at man ønsker at inddrage rekreative områder, når det er muligt at opføre rensningsanlægget på
allerede etablerede arealer. Dette har flere partier allerede givet os ret i, og er i tråd med kystdirektoratets retningslinjer.
Vi opfordrer derfor til at man dropper hovedforslaget og alternativ 2 samt arbejder videre med alternativ 1.
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Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Hanne Brændemose Østergaard

Marselisborg, 8.10.2018
HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET
Helhedsplan for Tangkrogen – Supplerende Forudgående høring om kommuneplantillæg og
miljøvurdering
HØRINGSSVAR
Marselisborg Sejlklub er hovedklub for maritime aktiviteter i Marselisborg Havn og har derfor vital
interesse i udviklingen af Marselisborg Havn og området omkring Tangkrogen.
Helhedsplanen
I høring er udsendt hovedforslag samt 2 alternative forslag.
Hovedforslaget ses som bearbejdning af det tidligere forslag, som var i høring i sommeren 2017.
Placering af nyt rensningsanlæg samt udvidelse af havnebassin er i store træk uændrede, men
udlæg til at landarealer for sejl – og søsportsaktiviteter er væsentlig reduceret.
I fremtidig plan for udvidelse af Marselisborg Havn bør der udlægges større landarealer til jolleplads,
slæbested for ungdoms – og jollesejlads samt klubhuse, herunder omklædnings og toiletfaciliteter.
Med udformningen af havneudvidelsen fremkommer en aflukket bugt ved Tankrogen, langs Strandvejen.
Det bør i den kommende planlægningsfase vurderes om dette vandområde kan bevares eller på sigt vil
tilsande.
I Alternativ 1 og 2 er forslag til udvidelse af Marselisborg Havn placeret på område der i Kommuneplanen
er udlagt til udvidelse af havnen. Rensningsanlæg er placeret på eksisterende arealer på Aarhus Havn og
udvidelse af havnearealer ved opfyldning uden for eksisterende havnearealer.
Forslaget er angivet med selvstændigt havnebassin med egen indsejling.
Alternativet bør, hvis det vælges, bearbejdes så den udvidede havn blive en sammenhængende havn.
Arealudlæg til klubaktiviteter bør også her udvides, som beskrevet ovenfor.

Vi deltager gerne med yderligere forslag og skitser til planarbejdet, ligesom vi gerne deltager direkte
forhandlinger og diskussioner i det videre planlægningsarbejde

Med venlig hilsen

Asger Christiansen
Marselisborg Sejlklub
Mail: formand@marselisborgsejlklub.dk
Telefon 2030 5204 / 2068 9045

Marselisborg Sejlklub · Marselisborg Havnevej 100 B · 8000 Århus C · www.marselisborgsejlklub.dk

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Jette Colding
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
8. oktober 2018 22:59:14

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh.
Jette Colding Godsk
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Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.

Med venlig hilsen
Thor Quist
Tlf.    23468187
Mail. Thorquist1@icloud.com
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Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Hanne Østerby Knudsen
Højbjerg
Sendt fra min iPhone
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Høringssvar i forbindelse med helhedsplanlægning for området ved Tangkrogen supplerende forudgående høring om kommuneplantillæg og miljøvurdering
Kære Aarhus Kommune
Jeg foretrækker Alternativ 1, hvor renseanlægget placeres på eksisterende havnearealer på
Aarhus Havn, og hvor mindst muligt af bugten fyldes op. Lad byen blive på land, og lad bugten
være fyldt af vand.
Både byrådet, forvaltningen og diverse rådgivere bør være opmærksomme på, at
Strandvejen, Tangkrogen og området ved Oddervej og Mindeparken udgør et helt unikt
kulturmiljø, som er båret af historien. I flere menneskealdre har borgere fra Aarhus og byens
gæster fra nær og fjern kunnet nyde at passere og opholde sig ved kyststrækningen, mens de
har kunnet nyde udsigten, solopgangen, blæsten, disen, horisonten eller - i tåget vejr - den
manglende horisont, og Tangkrogen/Strandvejen/Oddervej/Mindeparken (- og man kunne
fortsætte med Skoven/TivoliFriheden/Stadion...) ér virkeligt et særligt område, som ikke må
spoleres af væsentlige forandringer.
Små forandringer er fine; som når der installeres pinkfarvede og debatskabende kunstværker
eller andre spændende værker i forbindelse med Sculpture by the Sea, eller når bænke males
i solskinsgule farver, så man næsten ikke kan undgå at blive glad i låget! Den uendelige bro
er et fantastisk eksempel på, at befolkningen ikke altid er imod forandring, for de rette
forandringer tager vi imod med åbne arme. Vi vil også hilse et nyt og banebrydende
rensningsanlæg velkomment, bare det ikke betyder, at vi samtidig skal vinke farvel til en del af
den smukke udsigt. Vi har bugten lige op ad byen. Har I glemt det, eller er I blot blevet
forblændet af mulighederne for vækst?
Når man kommer gående eller kørende ned ad Oddervej og hen langs Strandvejen - og det er
vi faktisk mange der gør, både i bus, i bil, på cykel, i løbesko, med barnevogne osv. - eller når
man bevæger sig på vandet i kano, kajak eller med sejl - så kan man stadig se ud over vandet
og helt til Mols og Helgenæs (og til Tunø og Samsø), og sådan skal det helst blive ved med at
være. For 40 år siden, før vi fik Østhavnen, kunne man nyde synet af Mols hele vejen ned ad
Oddervej og langs Strandvejen. Den tid ér forbi, og Østhavnen har sikkert også sin
(økonomiske) berettigelse. På et tidspunkt må man dog overveje, om vækst er den eneste
rigtige vej frem... for hvor blev glæden af? Den lille daglige fornøjelse, hvor man kigger ud
over vandet og ikke ind i skærmen?
Jeg vil opfordre til, at man i byrådet, i forvaltningen og blandt rådgivere tænker særligt over,
hvad det er, der gør Aarhus til noget helt særligt for alle os helt almindelige århusianere. Det
er eksempelvis DEN LILLE, DAGLIGE GLÆDE VED AT KIGGE UD OVER VANDET - når
havet og himmelen hver eneste dag ser ud på en ny måde, fordi årstiderne, vejret og farverne
skifter. Det er det aktive liv, hvor vi bevæger os ad den samme smukke vej, på vej i hver vores
retning, hvor vi følger eller krydser hinandens spor, smiler til hinanden, giver hinanden noget
med... DET ER VORES BYNÆRE NATUR, et unikt og uerstatteligt kulturmiljø, vores
allesammens herligheder. Det er v-o-r-e-s by og kyst, lad os passe på den.
Med kærlig hilsen fra en århusianer, der virkelig elsker sin by.

Lene Damgaard

Agernvej 109, 8330 Beder
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HØRINGSSVAR
Aarhus Kommune har nu sendt Helhedsplanen for Tangkrogen til anden høring med tre reviderede forslag.
Kommunen mener at man med hovedforslaget imødekommer den væsentligste kritik på det oprindelige
forslag, hvilket jeg mener er en uholdbar påstand. Der sker en ikke uvæsentlig opfyldning af området og der
skabes her en væsentlig større krog så de problemer man har i dag med sandophobning og tang vil forværes.
Kommunen bruger ofte argumentet om at opfyldning af bugten er for fremskridtet, for arbejdspladser og for
erhvervsudvikling. Fremskridt for en voksende by som Aarhus er ikke at få industrien flyttet ud i Aarhusbugten,
fremskridt er i lige så høj grad at sikre den natur vi har så Aarhus er en by man gider at bo i. Lad os nu
gentænke dette og kigge på alternativer - fjerne de ting som ikke direkte kræver at ligge på en havn så der
bliver plads til de erhverv som ikke kan ligge andre steder. Tænke over om man ikke kan udnytte de områder
på havnen der er så vi får plads til et rensningsanlæg der af topologiske årsager kun kan ligge hvor det er. Lad
være med at sælge havnen fra i små bider til beboelse - der er masser af andre smukke steder i Aarhus man
kan bo - vi er en stor kommune med masser af plads. Husk nu kampagnen om “Rethink Aarhus”. Hvorfor gøre
som vi har gjort de sidste 25 år, hvor vi har konverteret 42% af havnen til beboelse for herrefter at fylde bugten
op med forurenet jord. Det virker jo som en strategi fra 50’erne hvor miljø og natur var en hindring for
fremskridtet.
Vi må jo tænke på, at dette er et irreversibel indgreb på Aarhusbugten, hvis man vælger at fylde den op. Det er
natur vi fjerner, det er udsigt for de ti-tusinder af borgere der dagligt nyder turen langs Strandvejen - gående,
på cykel, i rullestol og i bil. Vi må også tænke på vores børn og børnebørn som skal arve byen og den natur vi
har tilbage. Vi ønsker at bevare de naturlige, rekreative områder. Vi ønsker at skåne naturen og give os selv og
de mange der besøger Aarhus oplevelsen af, hvad der gør Aarhus til noget særligt. - Byen ved skoven og
vandet. Fornemmelsen af placeringen i landet når man kigger mod Mols. Oplevelsen af at se et sejlskib krydse
ind mod byen og tænke på, hvordan det syn har virket i vikingetiden. At padleboarde, sejle kajak eller surfe i
bugten, omkranset af skoven, byen og Mols som bagtæppe og med selskab af sæler og marsvin.
Det virker ikke som om hovedforslaget er gennemtænkt og er blot et politisk kompromis og ikke en løsning,
der er holdbar for en VVM undersøgelse. At man in alternativ 2 forsøger at koble Helhedsplanen for
Tangkrogen sammen med industrihavnens ønske om en havneudvidelse er en utidig sammenblanding af to
projekter der ikke har noget med hinanden at gøre. Det klæder ikke kommunen at blande sådanne to projekter
sammen.
Så efter min mening er der ikke noget reelt valg idet alternativ 1 er det eneste acceptable forslag der
imødekommer borgerne i Aarhus ønske om ikke at fylde bugten op.
Jeg håber inderligt, at Kystdirektoratet varetager disse interesser og afviser muligheden for at udvide
industrihavnen og for at hælde jord i bugten ved tangkrogen - uanset om det er rent eller forurenet jord.
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Kystdirektoratet bør også sætte spørgsmålstegn ved Aarhus Kommunes strategi om at fylde bugten op under
påskud af at mangle havneplads for herefter at konvertere andre dele af havnen til by. De sidste 25 år har
Aarhus Kommune konverteret 2,6ha om året fra havn til by. Så de 12ha, som skal bruges til rensningsanlæg,
svarer til hvad Aarhus Kommune har indlemmet i byen på 4,5 år - hvis der var udvist rettidig omhu havde en
opfyldning til brug for rensningsanlæg aldrig været nødvendig.
Nedenfor har jeg beskrevet de udfordringer der er ved de tre forslag og argumenterne for hvorfor alternativ 1 er
det eneste reelle forslag som kommunen bør gå videre med.

UDFORDRINGER
Hovedforslag
Hovedforslaget bevarer kystlinien som den er i dag langs Strandvejen, men udvider lystbådehavnen og
området øst for den nuværende og den udvides lystbådehavn.
Denne udvidelse vil skabe en endnu større krog, hvilket vil være en udfordring i forhold til de fremherskende
bølgeretninger, der er i området. En samtale med en ekspert hos Cowi gav et indblik i, hvordan bølgerne
påvirker stranden og især forhold om tang. Små bølger mod stranden afleverer tang mens store bølger kan
fjerne tang igen var forståelsen fra mødet.

Ovenstående figur fra Cowi viser de herskende bølgeforhold i Aarhusbugten ved Tangkrogen. Her kan vi se, at
de største bølger kommer fra øst, mens de mindre bølger kommer fra syd-øst.
Det er en af de udfordringer der er i dag med den nuværende Tangkrog ,hvor der er en mindre krog der giver
store tangophobninger i den østlige del af Tangkrogen da denne del er i læ for de store bølger, der ellers ville
tage tangen med ud igen.
Hovedforslaget vil udvide denne krog med en ny ydermole for Marselisborg Havn og dermed danne et værn
mod øst i forhold til bølger. Det vil så skabe meget store tangmængder - ikke kun i den østlige del af
Tangkrogen, men formodentlig mod hele strandarealet ved Tangkrogen. Et område der er særdeles populært
bland de sol- og havbadende gæster.
Det er bekymrende, at der i indstillingen ikke er beskrevet disse udfordringer, da det jo var et af
hovedargumenterne fra både Borgmesteren og Steen B. Andersen, at man ville skabe bedre strande.
I figuren nedenfor er bølgeretningsgrafen lagt oven på hovedforslaget så vinkler etc kan ses.

Alternativ 1
Alternativ 1 holder rensningsanlægget på det nuværende havneområde og laver kun en mindre udvidelse mod
øst til en større lystbådehavn. Dette forslag går fint i tråd med at det udvidede område allerede er udlagt til et
rekreativt område. Dette ændrer ikke ved kystlinien og gør ikke krogen dybere og vil derfor ikke skabe større
tangproblemener end der er i dag. Der må dog tages forbehold for den store udvidelse af lystbådehavnen som
ikke er påkrævet - se afsnit nedenfor om “Udvidelse af Marselisborg Havn”.

Alternativ 2
Alternativ 2 antager der kommer en udvidelse af Aarhus Havn og placerer derfor renseanlægget her. Det er en
klar fordel at renseanlægget kommer længere væk fra lystbådehavnen og i forhold til Strandvejens beboere.
Men udvidelsen af Aarhus Havn har så en række andre gener og kan også have stor indflydelse på strøm og
bølgeforhold som bør belyses i forhold til både Tangkrogen men også i forhold til Strandvejens kystlinie. Igen
må der her tages forbehold for størrelsen af udvidelsen af lystbådehavnen. Sidst men ikke mindst er åbningen
til udvidelse af industrihavnen en vej som vil ødelægge Aarhus for tid og evighed. Vi vil her ødelægge alt det
gode ved Aarhus på en måde der ikke er set siden industrialiseringens indtog i Danmark. Fremskridt over
natur. Det må aldrig ske i et land der har flyttet sig fra at være et industrisamfund til at være et videnssamfund
og havnen må ikke ende som et monument over dårlige beslutninger.

Udvidelse af Marselisborg Havn
Det er uforståeligt, at der arbejdes med 500 ekstra pladser til lystbådehavnen. På pladshavermødet for
Marselisborg Havn, mente bestyrelsen, at der kun var et behov/mulighed for 150 ekstra pladser samt et
gæstebassin med 30-40 ekstra pladser og 25 husbåde. Altså sammenlagt ca. 200 pladser - hvilket er
betragteligt mindre end de 500 pladser der er regnet med. Der er altså ikke behov for store udvidelser af
lystbådehavnen og måske kunne denne udvidelse ske mod nord ved at grave ud frem for at skulle etablere
nye ydermoler som er en langt mere bekostelig affære.
Nedenfor er et billede af den slide bestyrelsen for Marselisborg Havn præsenterede på pladshavermødet 2018,
hvor tallene fremgår.

Konklusion
Da der vil være store problemer med tang for hovedforslaget og da der ikke er behov for en stor udvidelse til
lystbådehavnen bortfalder hovedforslaget. Alternativ 2 kræver massive udvidelser af den nuværende havn
hvilket vil tage lang tid og have store omkostninger til diverse undersøgelser.
Da Aarhus har et stort behov for en hurtig udvidelse af Marselisborg Rensningsanlæg, så må Alternativ 1 være
den eneste vej til at kunne komme hurtigt i gang med rensningsanlægget hvilket i princippet kan ske uden en
udvidelse af lystbådehavnen og kræver dermed ikke en VVM undersøgelse i forhold til en havneudvidelse
hvilket må gøre operationen hurtigere og mindre omkostningstung. Så kan udvidelsen af lystbådehavnen ske
når der er økonomi og bred opbakning hertil.
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Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Med venlig hilsen
Maria Klostergaard
Denne besked er sendt fra min iPhone, og kan derfor være lidt kortfattet.
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Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Med venlig hilsen
Jens Aakjær

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Christian Bachmann
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 06:19:41

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan
for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der
kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Helle & Christian Bachmann
N W Gades Vej 12
8000 Aarhus C

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Jette Skovbjerg
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 06:55:32

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Jette skovbjerg
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

JESPER RASMUSSEN
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 07:15:55

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh Jesper Rasmussen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Annette Schiøler
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 08:00:42

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Annette Schiøler
Sjællandsgade 114
8000 Aarhus C
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

pernille pedersen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 08:20:01

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh Pernille Pedersen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

mette nygaard
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 08:22:26

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh

Med venlig hilsen
Mette Nygaard
arkitekt maa & founder
Mobil nr. +4521643048
by@mettenygaard.com
By Mette Nygaard
architecture &
interior design
www.mettenygaard.com

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Lars Holleufer
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 08:28:43

Til Aarhus kommune
Teknik og Miljø
Indsigelse:
Jeg gør hermed indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i
forbindelse med Helhedsplan for Tangkrogen.
Begrundelsen er at begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier
for inddragelse af et territorium, hvorfor der kræves en sæ¦rlig god
begrundelse.
jeg mener at Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og
Aarhusianerne. Den bevarer de smukke rekreative områder og placerer
renseanlæ¦gget i passende afstand til lystbådehavnen.
Med venlig hilsen
Lars Holleufer
Lyngbygårdsvej 2
8220 Brbrand

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Claus Bjerglund Andersen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 08:47:22

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Claus Bjerglund Andersen
Niels W. Gades Vej 6
8000 Aarhus C.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Charlotte Storgaard
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 08:50:24

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Sendt fra min iPad

Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:

Erik Pedersen - Dafor ApS
MTM-ByudviklingogMobilitet
Erik Pedersen - Dafor ApS
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 09:33:43

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Med venlig hilsen
Projektrådgiver

Erik Pedersen
Projekt – og arkitekt rådgivning
Carl Nielsens Vej 1,  
8000 Århus C
Tlf. mobil 22108202
www.dafor.dk erik@dafor.dk

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Benjamin Lesak <deterbenjamins@gmail.com>
9. oktober 2018 10:09
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen

Hej Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for Tangkrogen. Begge bryder
med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig god grund.
Desuden syntes jeg at begge forslag er udtryk for manglende indsigt i hvad tangkrogen har af værdi for byens borgere.
Tangkrogen er et af de knudepunkter, som vi er heldige at have i Aarhus, hvor by møder skov og strand. Stedet anvendes med
stor glæde hver dag af århusianere, store som små. At fratage dem stranden vil skabe et tomrum, som bliver svært at udfylde, når
først at det er skabt. Det vil fratage byen en af de kvaliteter som gør den unik.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer renseanlægget i
passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh Benjamin Lesak Jensen

1

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Lukas Hørup <lukas@hoerup.dk>
9. oktober 2018 11:18
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer renseanlægget i
passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh Lukas Hørup Eskildsen, Frederiksgade 34, 1.tv, 8000 Aarhus C

1

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Domusdanica <domusdanica@domusdanica.dk>
9. oktober 2018 11:25
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig god
grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Michel Saxmose
Egå / Århus.

Sendt fra min iPhone

1

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anders Kruse Aagaard <anders@kruseaagaard.com>
9. oktober 2018 11:57
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig god
grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Anders

1

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

IFA Kulturrejser <ifa-rejser@webspeed.dk>
9. oktober 2018 12:40
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig god
grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh

Sendt fra min iPhone

1

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Lars Nicolai Bock <lnb@aarch.dk>
9. oktober 2018 12:42
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig god
grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Lars Nicolai Bock
Lars Nicolai Bock
Associate Professor
Cand.arch.

T: +45 8936 0000
M: +45 8936 0239
E: lnb@aarch.dk
W: aarch.dk

1

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Ingrid Søe <hello@ingridsoe.dk>
9. oktober 2018 12:50
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig god
grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Ingrid Søe

Sendt fra min iPad

1

Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:

Lene Elsner
MTM-ByudviklingogMobilitet
Elsner Lene
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 12:55:45

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Lene Elsner
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Anette Fløe
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 13:06:35

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Anette Fløe
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Tina
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 13:13:26

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Tina Simonsen
Sendt fra min iPad

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Mie Ellekilde
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 13:25:39

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan
for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der
kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh Mie Ellekilde

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Gurli Andersen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 14:32:57

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Gurli Andersen
Willumsensvej 5 8270 Højbjerg
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Jeppe Spure Nielsen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 15:37:41

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil, efter at have deltaget i borgermødet for snart lang tid siden og efterfølgende sat mig ind i de forskellige
alternativer, gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og ‘alternativ 2’ i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 mener jeg er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder
og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Vi skal tænke os godt om sammen mht byudviklingen for det går rigtigt stærkt for tiden!
Bedste hilsener
Jeppe Spure Nielsen
Hans Broges Gade 5, 2.
8000 Aarhus C

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Michael Pedersen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 15:55:17

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Der udover ser jeg ingen grund til at havnen skal vokse eksplosivt på det omtalte sted,
specielt med tanke på den mildest talt elendige trafikale infrastruktur med yderst
begrænsede til og frakørselsmuligheder.
Mvh.
Michael Pedersen
------------------This E-mail was relayed through the Char-tech mail server.
Visit us at http://www.chartech.dk - Easy solutions in a busy world

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Una Elsner
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 15:59:04

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Una Elsner
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

DRD
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 16:39:06

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i
forbindelse med Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af
søterritorium, hvor der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den
bevarer de rekreative områder og placerer renseanlægget i passende
afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Klaus Dreyer
--This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirus

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Jytte Sonne Andersen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 19:10:11

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Sendt fra min iPad

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Ole Susgaard Holst Jørgensen (OLHJ) | VIA
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 19:30:10

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan
for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinjer for inddragelse af søterritorium, hvor der
kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Århusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Med venlig hilsen
Ole Holst Jørgensen
Lyngbygårdsvej 2
8220 Brabrand

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Kathrine Villadsen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 19:51:48

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan
for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der
kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Kathrine Villadsen
Sendt fra Mail til Windows 10

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Patricia York
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 20:27:19

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
med venlig hilsen
Patricia C. York

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Simon Tønsager
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 21:05:14

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
De venligste hilsner/Best regards
Simon Tønsager

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Schmidt, Morten
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
9. oktober 2018 23:20:24

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Morten Schmidt
Arkitekt maa
Sendt fra min iPad

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Merete Poller Novak
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
10. oktober 2018 07:09:48

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Merete Poller Novak,

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Mogens Larsen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
10. oktober 2018 07:28:06

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh

    Med venlig Hilsen
    Mogens rokkedrejer larsen
    Mobil 22853522
  
    Mail mr@rokkedrejer.com
    

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Rita_hansen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
10. oktober 2018 14:52:54

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Rita Hansen
Ormslevvej 39 St Tv
8260 Viby J

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Clara Zappon Søe
MTM-ByudviklingogMobilitet
Indsigelse
10. oktober 2018 21:40:59

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium,
hvor der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de
rekreative områder og placerer renseanlægget i passende afstand til
lystbådehavnen.
Mvh Clara Zappon Søe

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

ahkservice@gmail.com
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
10. oktober 2018 23:09:32

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Birthe Vibeke von Schimmelmann
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
11. oktober 2018 07:37:41

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh

Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Morten Christensen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
11. oktober 2018 09:18:44

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Morten Christensen
Uraniavej 1
8260 Viby j
From my i-phone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Peter Dresing
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
12. oktober 2018 06:55:45

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Med venlig hilsen/Kind regards,
Peter Dresing
Dalvangen 33
8270 Højbjerg
Cell phone: +45 2140 9906
Skype: peter.dresing
(Send from iPhone)

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

margrethewoller
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
12. oktober 2018 11:52:10

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med
Helhedsplan for Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor
der kræves en særlig god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative
områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh Margrethe Woller

Sendt fra min Samsung Galaxy-smartphone.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Erik Zappon
MTM-ByudviklingogMobilitet
Tangkrogen
12. oktober 2018 17:29:16

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Erik Zappon

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Maria Frederiksen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
13. oktober 2018 18:05:22

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Maria Frederiksen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Mirella Bellis Danielsen
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
21. oktober 2018 23:07:24

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Esben Bock
MTM-ByudviklingogMobilitet
Høringssvar - Helhedsplan for Tangkrogen
1. november 2018 15:44:04

Kære Teknik og Miljø
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod Hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for
Tangkrogen.
Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig
god grund.
Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer
renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.
Mvh

