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Renseværket i Nye – Årets Lokalitet 2021.
Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd har i år valgt at kåre Renseværket i Nye som Årets Lokalitet 2021.
Blandt de forslag, Fællesrådet modtog i forsommeren, har rådet valgt det netop indviede Renseværk i Nye
til at få prisen som Årets Lokalitet 2021. Forslaget blev motiveret med, at renseværket ” er et aktuelt,
konkret og perspektivrigt bud på et projekt, der peger fremad og er et led i tidens bestræbelser på
bæredygtighed”.
Den Ikoniske bygning, der er tegnet af LOOP architects, rummer den mekaniske del af rensningsanlægget.
Den står som et ”varemærke” for det samlede projekt, der går ud på at genanvende renset regn-og
drænvand - såkaldt sekundavand – til toiletskyl og tøjvask. Som sådan er anlægget en del af den samlede
plan og vision om at udvikle Nye som en ny bydel, bygget på bæredygtige løsninger. Samtidig med, at
projektet tjener til at spare på grundvandsressourcerne, er projektet med afledning i åbne kanaler og
koblede søer et bud på løsninger omkring klimatilpasning med kommende stærkt stigende regnmængder.
Hvor visionen om udviklingen af Nye som en bæredygtig bydel er fostret af og realiseres af Tækker Group
og dennes rådgivere, er det også bemærkelsesværdigt, at det er lykkedes at skabe et partnerskab med en
offentlig virksomhed som Aarhus Vand, som har stået for opbygningen af og som drifter
vandbehandlingsanlægget, og som har medvirket til de fornødne tilladelser omkring hele vandkredsløbet.
Fællesrådet har i en efterhånden lang årrække haft den skik at kåre ”Årets Lokalitet” og ”Årets Borger” i
henholdsvis ulige og lige år. Sidst fik ”virksomhedsfælleskabet officelab kirstinelund” prisen som ”Årets
Lokalitet 2019”.
Renseværket og hele løsningen omkring renseværket er et begavet og interessant bud på forsøg med
fremtidens løsninger omkring drikkevandsressourcer og klimatilpasning. Et konkret bud, hvor det bliver
spændende at følge udviklingen ved de kommende etaper af Nye.
Kåringen af Renseværket (og hele løsningen) finder sted ved en lille reception fredag den 17. september
kl 14.30 – 15.30 på selve Renseværket. Fællesrådet er vært ved en lille forfriskning og arrangementet
indgår i programmet for Åben By i Elev.

