Høringssvar

Én linje er 100 gange bedre
end ingenting!
Alle bidrag gør en forskel
VEJLEDNING HØRINGSSVAR
Overskrift!
Vær tydelig om du er for eller imod udvidelsen.
- fx: Bugten har uvurderlig værdi for Aarhus.
Holdning:
Hvorfor synes du, udvidelsen er en god/dårlig idé.
- fx: Udvidelsen er en katastrofe for marinemiljøet. Det samme gælder klapning
ved Fløjstrup Skov. Det får uoprettelige følger for dyrelivet.
Strukturer gerne dine holdninger i underoverskrifter – med fx klima, havmiljø, rekreative værdier, visuel og landskabelig påvirkning, by/landskabsarkitektur.
Evt. spørgsmål:
Stil spørgsmål, hvis du undrer dig eller synes noget er uafklaret ifm høringen, materialet eller processen.
- fx: Hvordan kan kommunen, som har en grøn vision, stå på mål for de miljø- og
klimamæssige konsekvenser?
Evt. alternative forslag:
Skriv hvis du har idéer til andre løsninger.
- fx: Aarhus Havn kan samarbejde med andre havne.

HØRINGER
Du kan i princippet sende samme høringssvar til Trafikstyrelsen og kommunen. MEN
byrådsmedlemmerne læser dét, der sendes til kommunen, så vi anbefaler at sende et
målrettet høringssvar til Trafikstyrelsen og et andet målrettet svar til kommunen.
TRAFIKSTYRELSEN
Denne høring er vigtig, da Trafikstyrelsen træffer
beslutning om anvendelsen af søterritoriet.

AARHUS KOMMUNE
Kommunen betragter de visuelle påvirkninger, klima, havmiljø og rekreative områder.

Trafikstyrelsen ser ikke på visuelle påvirkninger
– men på behov, økonomi, klima og havmiljø.

• Miljøkonsekvens vurdering - udvidelse af Aarhus Havn
Miljøkonsekvensrapporten skal vurdere de påvirkninger
af miljøet og give myndighederne et godt beslutningsgrundlag, inden det afgøres, om projektet kan realiseres.

Høringssvar sendes til:
vvm@tbst.dk med journal nr.: 2021-000267
Frist 3. marts
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• Lokalplan NR. 1163 - udvidelse af Aarhus Havn
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til havneaktiviteter og produktionserhverv med havneformål,
herunder produktions-, transport-og logistikerhverv.
Høringssvar sendes via deltag.aarhus.dk
Frist 4. marts

Fællesråd i Aarhus:
Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd

