
Det første, man mødes af ved jeres debatmøde i onsdags, er en løbeseddel, hvor der står, ”at 
180 HA bygges ud i bugten med store konsekvenser for klima, miljø og kystlandskabet. 
Tangkrogen vil sande til, bugten og kysten ændres for altid – på bekostning af dyrelivet og 
rekreative områder.”  

Sandheden er, at vi har ansøgt om en udvidelse på ca. 100 HA. Og de øvrige påstande er der 
ikke belæg for i miljøkonsekvensvurderingen (MKV). 

Beskyt Aarhusbugten (BA): Det er korrekte at der udvides med ca. 100 ha (flere steder står 
der 105 ha, så det er uklart) på land, men der ønskes jo også at lave et havnebassin som 
omkranses af en mole og som ifølge miljøkonsekvensrapporten (MKR) uddybes, hvilket får en 
stor betydning for miljøet i dette tidligere havområde og for klimaet når store mængder 
havbund skal fjernes, sejles væk og placeres på klappladser. Derfor mener vi at berørte 
havområde er 180 ha. Det skal også understreges, at Miljørapporten er ikke en uvildig 
sandhedsrapport, men et betalt partsindlæg - hvilket de fleste glemmer. 
Miljøkonsekvensrapporten peger netop på konsekvenser, omend man vælger at bagatellisere 
dem i konklusionerne. Der er konsekvenser i form af: 
- tangkrogens flytning over tid  
- påvirkning af dyreliv i anlægsperioden (30 år er lang tid)  
- visuel påvirkning af kystlandskabet  
- Klimapåvirkninger  

Jeg har gennemgået din slides og anført nedenfor, hvor jeg umiddelbart finder misforståelser: 

Slide 10: I vores eksisterende havn har vi et indre svajebassin på 550 meter, hvilket er helt 
normalt for at skabe den nødvendige sikkerhed og fleksibilitet i forhold til sikker manøvrering 
af skibene også under kraftige vindforhold, eller hvis der opstår en nødsituation. Så 500 meter 
på det nye havneområde er faktisk en reduktion.    

BA: Som det også blev nævnt af en tilhører til mødet er der ikke samme bredde i den 
nuværende havn. Her er ca. 390m på det bredeste sted. Derfor kan mener vi at dette er en 
ekstra luksus havnen ønsker.  



Slide 11: Tanke/siloer får en max højde på 20-30 meter  

BA: Jeres svar passer ikke med hvad der står i Miljøkoncekvensrapporten (MKR). Her er der på 
side i 448 er der nævnt at tanke kan være 20-50 meter, andre steder står der 20-30 m. Så det 
er ikke tydeligt og derfor må vi jo antage at det største tal er det maksimale. Så ja, vi har ved 
en fejl skrevet 40m - det rigtige er 50m. 

Slide 18: Aarhus ReWater er ikke en del af den offentlige høring og får sin egen høringsfase. 
ReWaters alternativ 2 indgår som en variant i MKV for Aarhus Havn og omfatter en del af den 
fremtidige havneudbygning, såfremt denne variant bliver aktuel – se i øvrigt svar under slide 
48. Der er i forbindelse med Yderhavnens MKV kun lavet meget overordnede analyser inkl. 
ReWater hovedforslag (for at vurdere kumulative effekter). Niras har i MKV for ReWater lavet 
meget mere detaljerede analyser for dette projekt. Figuren med den gule linje på slide 18 er 
taget ud af en sammenhæng. Figuren viser den forventede stabile kystorientering FORUDSAT 
AT DER KOMMER SAND NOK IND I OMRÅDET FRA SYD. Som det også fremgår tydeligt i 
teksten under Figuren i Bilag 7, kommer der meget lidt sand fra syd, fordi der er 
kystbeskyttelse langs hele kysten syd for Tangkrogen. Denne kystbeskyttelse fanger 
sandtransporten langs kysten og derfor går kystfremrykningen i Tangkrogen særdeles 
langsomt – og vil tage måske 100 år eller mere. Det er vigtigt at forstå, at den samme 
tendens til fremrykning er til stede den dag i dag, hvor der ligeledes transporteres sand til 
Tangkrogen fra syd. 

BA: Vi mener at de to projekter hænger meget sammen og kan ikke vurderes isoleret. Så 
meget at et af scenarierne for ReWater er helt eller delvist at ligge på samme område som 
Aarhus Havn ønsker. Vi mener derfor at man er nødt til at kigge på begge projekter og de 
konsekvenser de samlede projekter giver. Vi har ikke i rapporten fundet nogle beskrivelser af 
om det er 100 år eller 10 år. Og uanset tiden betyder det at det har en indflydelse på 
kyststrækningen. Vi mener også at der kan være udfordringer med iltning af vandet her og en 
mulig indflydelse på flora og dyreliv. De langvarige konsekvenser er højst relevante i denne 
sammenhæng, idet projektet er irreversibelt. Der er ingen mulighed for at omgøre det! Derfor 
er det oplagt, at hele havneprojektet have en ny miljøvurdering når beliggenheden af ReWater 
er besluttet. 
  
Slide 21: I forhold til ’Vidvinkel’ på visualiseringerne af havneudvidelsen, så er 
visualiseringerne udarbejdet i henhold til Aarhus Kommunes standardkrav for visualiseringer. 

BA: Det gør dem ikke mere korrekte, men måske skal Aarhus Kommune så revurdere sine 
standardkrav for visualiseringer. 

Slide 28-30: Vi kan ikke vurdere korrektheden af denne visualisering – Der er særlige krav til 
visualiseringer, der skal være opfyldt. Umiddelbart ser der ud til at være zoomet meget ind. 



BA: De er visualiseret i forhold til Beskyt Aarhusbugtens krav for visualiseringer :-) Der er ikke 
brugt zoom, men en vinkel der er tættere på det menneskelige øje. Det  ser voldsomt ud - 
fordi det ER voldsomt. Prøv at stil dig ned på broen! 

Slide 31: Der henvises til fotostandpunkt 4 i visualiseringsrapporten, som viser visualisering 
fra Mindeparken. 
BA: Dette er ikke taget fra Mindeparken men fra Marselisborg. Så det er vores visualisering vi 
har valgt for at Kongehuset også kan forholde sig til planerne. 
  
Slide 32-33: Det er selvfølgelig den fulde sandhed, der er oplyst. Etape 3 har tidligere været 
Aarhus Havns oprindelige ønske, men er fravalgt i Aarhus byråd, da denne udvidelse blandt 
andet havde et større indgreb på bugten og en større visuel påvirkning. Denne udformning og 
fravalget er i øvrigt også beskrevet i MKV kapitel om ’Fravalgte alternativer’. Se i øvrigt kapitel 
30 i MKV. 

BA: Etape 3 er blandet vist på forsiden af “Bilag 10 - Yderhavnen et behov” og på side 16 i 
samme dokument. Derfor er materialet uklart på, hvad der ønsker og hvilke tegninger og 
visualiseringer, man skal tro på. 

Slide 34: Etape 3 er slet ikke aktuel og er ikke en del af Aarhus Havns ansøgte projekt og 
dermed heller ikke en del af det miljøvurderede projekt. Der er udarbejdet plangrundlag for 
etape 1 og etape 2. 

BA: Igen er denne etape visualiseret i “Bilag 10 - Yderhavnen et behov” side 16 - det er her vi 
har figuren fra. Hvis det ikke er aktuelt skal det ikke fremgå af materialet. Men det er omtalt 
som mulige udvidelser og illustrationen nedenfor stammer fra dette bilag og er derfor en del af 
høringen. 



Slide 36: Aarhus Havn har fulgt vores ejer Aarhus Kommunes beslutning jf. Masterplan fra 
1997, som bl.a. omfattede et ønske om omdannelse af de bynære havnearealer. Det blev fulgt 
op med en aftale om overdragelse af de bynære havnearealer. Overdragelsens sidste etape var 
Pier 3 og flytningen af færgeterminalen. Desuden er der tale om havnearealer, som ikke 
længere ville være tidssvarende og med en meget bynær beliggenhed.  

BA: Vi forstår ikke, hvorfor havnen ikke højlydt har protesteret mod at få fjernet disse arealer 
og har dengang advaret om konsekvenserne ved denne afståelse. Hvis der er protesteret vil 
det være relevant at fremlægge dokumentation herfor. Det har i hvert fald ikke for borgerne 
været tydeligt at denne afståelse af havneområder ville kræve så store afståelser af 
naturområder, som der bedes om i nærværende ansøgning. Vi forstår heller ikke, hvorfor en 
havn der er presset af at potentielt snart at mangle arealer, har taget virksomheder ind, som 
har ingen eller meget begrænsede havneaktiviteter - her kan vi bla. nævne 
jordbehandlingsanlæg, synshal etc. Her kunne havnen jo have henvist til andre af kommunens 
ledige erhvervsområder. 
  
Slide 37: Se Havnelovens §6 a 2) om udlejning af arealer og eksisterende bygninger til 
private virksomheder på markedsvilkår. 

BA: Igen virker det absurd at havnen ikke har kunne kigge 10 år frem og set at disse arealer i 
fremtiden bør reserveres til virksomheder med betydelige kajaktiviteter. Hvis havnen dengang 
ikke kunne kigge 10 år frem, hvordan skal vi så tro at havnen nu kan kigge 20-30 år frem som 
prognoserne der bruges i nærværende ansøgning er grundlaget for udvidelsen. 
  
Slide 38: Aarhus Havn har udgivet en hvidbog om behovet for mere areal. Desuden har vi et 
betydeligt antal tilsagn fra im- og eksportører, organisationer og havnevirksomheder – hvoraf 
en del afgiver høringssvar. Desuden udvider en række havne – Gøteborg, Gdansk, Esbjerg etc.  

BA: Hvis der er en hvidbog og et antal tilsagn fra en række virksomheder, hvorfor er dette så 
ikke vedlagt ansøgningen? Hvem har leveret data og analyser til denne hvidbog? Hordan sikrer 
Aarhus Havn at den er uvildig - når den er udgivet af Aarhus Havn? Hvis hvidbogen ikke er i 
ansøgningen er det jo ikke et argument der er valid. Det er jo sent at dette skal tages fra 
høringssvar. At havne som Gøteborg, Gdansk og Esbjerg udvider kan der jo være en række 
andre og bedre grunde til, end hvad Aarhus Havn har angivet og mener også at 
havnedirektøren nævnte, at det er svært at sammenligne havne. Andre havne som f.eks. 
Esbjerg og Grenå har også muligheder for at udvide uden gene for byen og dens beboere. Vi 
noterer os også at Aarhus Havn accepterer muligheden af et negativt fremtidigt scenarie som 
også er beskrevet i den underliggende McKinsey rapport. Vi er dog uforstående for hvorfor 
dette scenarie ikke er beskrevet i bilag 10. Vi er også glade for at havnen bekræfter vores 
antagelse om, at import og eksport af containere skal gå op så hvis eksporten ud af Aarhus 
falder, vil importen også falde. 
  



Slide 39: Grenås beliggenhed ville betyde en stigende klimabelastning og desuden stigende 
omkostninger. Det er jo allerede en mulighed, der findes i dag, men det bruges ikke af 
kunderne.  
Aarhus Havn har i længere tid været i gang med at undersøge mulighederne for en dry port – 
så vores fremtidige havn vil være både og. 
Fredericia tanke – vores kunder disponerer allerede i dag tanke begge steder. Antal tanke 
forventes at stige i fremtiden pga. omstilling til andre (mere klimavenlige) produkter som 
stiller andre krav til tanke. Scenarier er afdækket i MKV. 
Større skibe giver færre anløb i bulk, men det samme i container, idet der oftest sejles på 
ugebasis/fast rutefart. 

BA: I forhold til klimabelastning er dette jo afhængigt af hvor hurtigt lastbiler omstilles til el. 
Det går jo meget hurtigt med biler og lastbiler er også på vej. Det vil give en anden 
klimabelastning som ikke overvejes i høringsmaterialet. Omvendt er det jo så selvmodsigende 
når havnedirektøren anfører at Hamborg er en stor konkurrent. Der er jo kun 65 km til Grenå 
men 340 km til Hamborg. Så hvorfor er Hamborg en konkurrent og hvorfor er Grenå omvendt 
ikke et dansk alternativ? I forhold til en drøftelse vi har haft med Fredericia Havn er prognosen 
for olie/gas kraftigt nedadgående og de forventer en del overskudskapacitet. Men hvis der er 
videnskabelige rapporter, der understøtter en forventning om en kraftig vækst i klimavenlige 
olie/gas produkter, mener vi de burde have været en del af ansøgningen. Hvis ikke må man jo 
nok tvivle på om der er reelt hold i sådanne forudsigelser. 
  
Slide 40: Ja. Vores strategi er at skabe stordriftsfordele og tilstrækkelig volumen ved at satse 
på flere produkter. Faktisk udgør bulk ca. 25 pct. Af vores omsætning i dag. Diversificering 
giver risikospredning og robusthed mod uventet nedgang. 

BA: Det er nok en påstand. Andre vil påstå at man bliver bedre ved at fokusere og at 
diversificering gør at man er god til mange ting, men ikke de bedste. Så mon ikke bugten 
fortjener, at det analyseres grundigt på de fordele, der kan være ved at havnen alene fokusere 
f.eks. på containere og bulk og så f.eks. droppe andre ting. 
  
Slide 41:  Jord er ikke en forretning, men en miljømæssig og økonomisk optimal måde at 
bygge havn på. 
Der er ingen funktioner fra nuværende havn, der planlægges flyttet. 

BA: Men det er korrekt at i mange år har Aarhus Havn haft bruttoindtægter på mellem 12 og 
25 mio kr årligt på at modtage jord (jordleverandørerne betaler både havnen og for 
transporten) - men så store områder der skal opfyldes må man forvente en endnu større 
forretning for havnen i at modtage jord. På den måde er jord en forretning og en stor 
foretning. Tallene 12-25 mio stammer fra et notat til Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune fra 
Aarhus Havn af 28/8/18, hvor der også nævnes at der fra 2006-2017 har været samlede 
indtægter på 222 mio kr. Ud over disse indtægter er der selvfølgelig også en stor økonomisk 
besparelse på at anlægge havnen. 
Når havnen siger at der ikke er funktioner fra nuværende havn, der flyttes - betyder det så at 
alle de nuværende bevares og at hovedparten af containere etc fortsat betjenes fra den 



nuværende havn? Eller betyder det at funktionerne nedlægges over tid og at de nuværende 
arealer nedlægges som havn?  

Slide 43: Borgerne bliver i miljøkonsekvensrapporten præsenteret for et hovedforslag, en 
variant med placering af Aarhus ReWater samt et alternativ med en indrykket mole. Det er 
Aarhus Havn, som bygherre og ansøger, der bestemmer, hvilket projekt der ansøges om. I 
forbindelse med 1. offentlighedsfase er alternativ med indrykket mole og varianten med 
ReWaters placering på havneudvidelsen kommet i spil og er derfor behandlet i MKV. Aarhus 
Havn har dokumenteret et behov og en beskrivelse heraf fremgår også af MKV kapitel 3 og i 
bilag 10. 

BA: Vi finder at disse alternativer, der her er foreslået primært er drevet af ReWater som burde 
have været behandlet før Aarhus Havns ansøgning. Det virker meget ulogisk. Vi mener at 
alternativer med 2 forskellige moleføringer er for mangelfuldt. Hvorfor er der ikke varianter 
f.eks. med 40 ha udvidelse, alternative udvidelser - f.eks at forlænge ud for omniterminalen 
eller lign. Vi mener, at der ikke er undersøgt muligheder for samarbejder. Det er en mangel 
ved behovsanalysen. Vi finder, at behovsanalysen er subjektivt udarbejdet og tager ikke højde 
for eventuelle negative fremtidsperspektiver på trods af at de f.eks. er beskrevet som mulige i 
den anvendte McKinsey rapport. Vi finder også, at der ikke ligger mange internationale 
rapporter bag ved argumentationen med konkrete fremtidsskrivninger. Vi mener også at 
sådanne rapporter bør indgå som bilag for at politikere og borgere kan se forudsætningerne i 
rapporterne. Hvorfor behandles ikke hvad havnen vil gøre hvis den ikke kan finde 
havnerelaterede kunder til arealerne. Havnedirektøren siger at havnen så langsomt afvikles, 
men er der regnet på dette scenarie. Er det overhovedet et tænkeligt scenarie? 
  
Slide 46: Vores kunder efterspørger allerede i dag mere plads. Og mange er utålmodige i 
forhold til at skulle vente på nye arealer. Flere har direkte sagt, at de flytter til andre havne. 
Hvorhen afhænger naturligvis af markedsvilkår og muligheder. Hvis kunderne begynder at 
flytte fra Aarhus havn, vil havnen stille og roligt blive afviklet, når man kommer under den 
kritiske masse, der skal til for at drive en stor havn med et set up af kraner mv., som i dag 
findes i Aarhus.  

BA: Det er et postulat og det burde have været med i materialet for at kunne indgå som et 
vægtigt argument. Har havnen sikret sig rammeaftaler med de pågældende virksomheder for 
at sikre sig at kontrakterne er på plads inden udvidelsen berammes. Præcis som med stort 
etagebyggeri som ofte først sættes i gang, når en stor andel er udlejet. Alt andet vil jo være 
en satsning bygget på intensioner og ikke på forpligtende aftaler, hvilket vil være en 
forretningsmæssig og i dette tilfælde en miljø og naturmæssig satsning. Der er ikke noget som 
underskrevne kontrakter, der kan overbevise om, at der er et behov. Denne information burde 
også have været en del af af høringen. 
  
Slide 48: Konsekvenser for Tangkrogen 
Yderhavnen vil ikke i væsentlig grad påvirke forholdene i Tangkrogen mht. tilsanding og 
fremrykning af strand. Det skyldes, at de dominerende bølger i området kommer fra sydlige 
retninger og forårsager en transport af sand langs kysten fra syd mod nord. Dette sand 



aflejres i kystprofilet foran Tangkrogen (har bl.a. tidligere bevirket at Lystbådehavnen måtte 
flytte indsejling pga. tilsanding). Yderhavnen vil ikke ændre på dette forhold og stranden ved 
Tangkrogen vil derfor forsat at vokse meget langsom frem – både med og uden Yderhavn. 
Yderhavnens påvirkning på sandtransportforholdene ved Tangkrogen er meget mindre end den 
årlige variation fra år til år pga. varierende bølgeforhold. Se Miljøkonsekvensrapport s. 183. 
 Påvirkning af badevandskvalitet pga. Yderhavnen er ubetydelig som det også er konkluderet i 
tabellen på s. 259 i MKV. Der forventes ikke en øget ophobning af tang i Tangkrogen som følge 
af Yderhavnen. Det er en 'tangkrog' den dag i dag (deraf navnet), og det vil det også være 
efter Yderhavnens etablering. Se MKV s. 183, 257 og 616. 

BA: De eksperter, vi har talt med, er af den overbevisning, at der vil komme store udfordringer 
med sand og tang på det samlede projekt. Om det så kommer fra ReWater eller fra 
Havneudvidelsen ved vi ikke, men vi mener der er en stærk gensidig indflydelse mellem de to 
projekter, hvorfor disse dele ikke bør behandles særskilt. 

• Har indflydelse på marsvin, søløver og fiskearter 

Projektets miljøpåvirkning på bl.a. marsvin, sæler og fiskearter er beskrevet i MKV. Se fx 
kapitel 11 s. 313, hvor der beskrives, at der i anlægsfasen kan være sæler, marsvin og fisk der 
potentielt bliver påvirket af undervandsstøj og forstyrrelse fra nedramning/nedvibrering af 
spuns og fra fartøjer, der er involveret i etablering af havneanlægget og sejlrenden. 
Nedvibrering og nedramning af spuns vurderes at være det væsentligste bidrag til 
undervandsstøj i anlægsfasen. Feltundersøgelser af effekter af undervandsstøj pa marsvin i 
forbindelse med nedramning af monopæle til havvindmøller har vist, at dyrene flygter fra 
støjen. Der er påvist effekter ud til 18-25 km fra støjkilden (Dahne m.fl., 2013; Brandt, 2011). 
Det er imidlertid erfaringen, at fortrængte marsvin vender tilbage til området kort tid efter at 
nedramningsarbejdet ophører (Tougaard m.fl., 2018). 

BA: Beklager fejlen med søløver, som I også antager var det naturligvis sæler vi mente. Vi 
mener ikke, at der her kan sammenlignes med erfaringer fra havvindmøller, da anlægstiden for 
møller er ganske kort, mens vi her taler om en anlægstid på mange årtier. Vi finder, at en så 
lang anlægsperiode kan gøre, at der kan gå endnu længere tid før dyrene vender tilbage – hvis 
nogensinde. 

• Hvad betyder tildækning af 135 Ha havbundsareal?   

Se MKV kapitel 11 s. 327 Anlæg af ny ydermole og opfyldning til bagland i forbindelse med 
udvidelsen vil på sigt tildække ca. 135 ha havbund, der hovedsageligt består af gytje/sandet 
gytje og som er levested for et bundfaunasamfund, der kan karakteriseres som et 
Fjordsamfund. Tildækningen vil foregå i etaper, der strækker sig over ca. 30 år. Der er tale om 
tab af en meget almindelig marin habitattype, der er den mest udbredte habitattype i både 
Aarhus Bugt og store dele af de indre danske farvande (Samsø Bælt, Lillebælt, Storebælt, 
Øresund og vestlige Østersø). 



BA: Et tab af en marin habitat type er stadig et tab. Er det rimeligt i et land, hvor vi har 
forpligtet os til at standse tilbagegangen af biodiversiteten, jvf. EU’s Aichi-mål. 

• Hvad betyder klapning for Hjelm Dyb og ved Fløjstrup skov?   

Der kører en særskilt proces med Miljøstyrelsen omkring klapning ved Fløjstrup Skov, hvor 
Aarhus Havn har ansøgt om at klappe sediment/blødbund. For Hjelm Dyb kører der ligeledes 
en særskilt proces med Miljøstyrelsen, hvor Aarhus Vand og ReWater projektet ønsker at 
placere deres sediment. Der klappes ikke sediment fra Yderhavnen på Hjelm Dyb. 

BA: Igen må vi understreje at der helt forventeligt må være Kumulative konsekvenser med 
klapninger på flere lokationer i Aarhus Bugten fra flere projekter. Det må forventes at der både 
ved optagning og dumpning af sidiment både må være spild og løs sediment der føres væk af 
strømmen. Disse samtidige projekter må få kumulative konsekvenser. Vi finder det særdeles 
betænkeligt at miljøundersøgelsen tilsidesætter disse konsekvenser. Vores bekymringer 
kommer bla. Fra havbiolog og erhvervsdykker Søren Larsen der har lavet en kort film om 

emnet (https://www.youtube.com/watch?v=5A9htZ9rA1A). hvor man kan se, hvordan 
havbunden ødelægges pga. klapning og fortæller om virkningerne på fiske-, dyre- og planteliv.  

• Hvad betyder det for sikkerheden og potentielle miljøkatastrofer med mere farlig 
industri på havnen, flere og større tankanlæg etc?   

Se kapitel 23 Riskovirksomheder og risikoforhold i MKV. Der ligger i dag en række 
risikovirksomheder på havnen.  Udbygningsplanen for Yderhavnen indeholder mulighed for 
etablering af risikovirksomheder på etape 2. Det kræver dog en særskilt godkendelse af 
miljømyndighederne for de konkrete risikoaktiviteter. Godkendelse heraf vil til den tid ske efter 
ansøgning fra de risikovirksomheder, der ønsker at etablere den pågældende risikoaktivitet. 
Planlægningen i forbindelse med påtænkt ny containerterminal og tankfarm vil således skulle 
godkendes og overholde reglerne for planlægning og etablering af risikovirksomheder. 

BA: Vi finder det betænkeligt at der ikke forlods er ansøgt om en godkendelse for de 
forventede risikoaktiviteter. Hvis det ikke godkendes er der ingen grund til at der opfyldes 
naturområder til sådanne arealer. 
  
Slide 49:  Det er ikke meningen, at BlueLine skal tænkes som en erstatning for muligheden 
for at færdes på Tangkrogen. Det vil stadig være muligt at færdes på både Tangkrogen og Den 
uendelige bro. Yderhavnen er ingen hindring for dette. 

BA: Idet udsigten til Mols og hav forsvinder med dette projekt så kan Blue Line parken være 
attraktiv fordi man herfra ikke kan se havnen. Samtidig er det vores forventning at der vil 
være større udfordringer med tang i området grundet de kumulative effekter fra både ReWater 
og havneudvidelsen. Forventningen er derfor at det kan give luftproblemer i langt større 
omfang end vi oplever i dag. På den måde kan Blue Line parken være en erstatning for de 
brugere der i dag anvender Tangkrogen. Dog må det understreges, at der i VVM materialet 
gøres opmærksom på, at der ikke er finansiering på plads for Blue Line parken. Af den grund 

https://www.youtube.com/watch?v=5A9htZ9rA1A


mener vi heller ikke det er rigtigt at medtage denne park i oplægget. Manglende finansiering 
vil gøre at der ikke kommer en park. 
  
Slide 51: I kapitel 20 s. 505 fremgår det, at Yderhavnen giver anledning til en samlet 
udledning af CO₂ækv. pa 170.000 ton, heraf vurderes ca. 20.000 ton ikke have direkte 
indflydelse pa den danske 
udledning. Med en anlægsperiode pa minimum 25 år giver det en gennemsnitlig udledning per 
år på 6.800 ton CO₂ækv., svarende til den årlige udledning fra 1.700 familier i parcelhuse 
(Klima-, 
Energi- og Forsyningsministeriet, 2020b). Bidraget fra transport og fra materialer udgør de 
største andele pa hhv. 30% og 60%. Udledning fra maskiner udgør ca. 10. Til sammenligning 
kan det nævnes, at det i MKV for Lynetteholmen er beregnet en samlet CO₂-udledning for 
projektet pa 350.000 ton CO₂ og at den samlede danske udledning i 2018 var ca. 55 mio. ton. 
I 2021 var havnens CO₂ udledning fra egne havneaktiviteter beregnet til 1.787 tons CO₂ 
fremskrevet til 2030 forventes dette at være 1.865 tons CO₂. Havneudvidelsen forventes i drift 
at give anledning til en merudledning på ca. 700 tons CO₂ (se s. 507 i MKV). Der er allerede i 
dag en stor trafikbelastning på vejnettet omkring Aarhus Havn. Trafikmodellen for Aarhus 
viser, at selv uden en udvidelse af Yderhavnen vil der være et voldsomt pres på trafiknettet. I 
anlægsfasen forventes at komme ca. 260 lastbiler på vejene som følge af havneudvidelse. 
Dette vil ikke opleves på vejene som en mærkbar ændring, da der allerede i dag er meget 
trafik. Trafikken i anlægsfasen er beregnet med i CO₂ beregningerne. 
Der er også regnet CO₂ fra transport til klapplads. Der er regnet med at materiale 
transporteres med en pram der enten sejler selv eller bliver trukket. Afstanden er beregnet ud 
fra den mest sandsynlige klapplads. Der er også regnet med retursejllads. 
  
Sidste bullet omkring elektrificerede lastbiler er et udokumenteret postulat. Alternativet til at 
få containere med skib til Aarhus er med lastbil fra Hamborg på en i forvejen hårdt presset 
infrastruktur. Tog er indtænkt som en mulighed og der er reserveret plads til banesport på 
Yderhavnen. Aarhus Havn har dog kun begrænset påvirkning på om tog kan blive relevant 
transportform. 

BA: Vi er glade for, at Havnen netop anfægter, at vi har et udokumenteret postulat om 
elektrificering af lastbiler. Hele fundamentet for havneudvidelsen baserer sig på et 
udokumenteret behov og postulater, så hvis et argument om at lastbiler elektricificeres ikke 
kan bruges i dialogen, så kan hele havnens behovsanalyse og dermed hele projektet forkastes 
af samme årsag. Tak for dette. Vi ser frem til at havnen fremadrettet dokumenterer alle 
påstand der fremsættes i materialet. 
De voksende trafikale udfordringer kan vi kunne nikke genkende til og derfor er enhver 
forøgelse af trafikken i Aarhus med til at bringe byen på kanten af et trafikalt kaos. Så med 3 
store anlægsprojekter samtidigt bør de samlede afledte effekter sambehandles. 
I forhold til udledningen af CO2, så er den omfattende CO2 udledning af dette projekt der går 
frem til 2050 en direkte modsætning med havnens ejers - Aarhus Kommunes - klimamål om at 
være CO2 neutrale i 2030.Klimapåvirkningen fra anlægsfasen skal ikke sættes ift. Danmarks 
samlede udledninger på 55 mio. tons, men i forhold til de mål Aarhus har om at nå nul-



udledning af CO2 i 2030. det samme gælder udledningerne i driftsfasen som skal medtages i 
regnestykket hvis man på nogen gyldig måde skal kende projektets konsekvens for klimaet. 
  
Slide 53: Tidsmæssig sammenfald mellem etape1 og Marselis tunnel. Etape 1 kræver 5,6 mio. 
kubikmeter, Tunneludgravning giver kun 0,65 mio. tons – der skal altså stadig fragtes næsten 
5 mio. kubik ned på havnen i samme periode som Marselis Boulevard er afspærret for 
tunnelbyggeri. 

Overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter skal alligevel belaste vejnettet, så at det kører 
mod havnen eller i en anden retning, vil ikke ændre på tingene. Trafikken kommer under alle 
omstændigheder. Der planlægges opretholdt 2 spor på Marselis Boulevard i anlægsperiode for 
Marselistunnelen, så der kan transporten jo ske fra, og desuden må det forventes, at man 
starter i havne-enden på Marselistunnelen – og så skal jordtransporten jo ikke så langt i første 
omgang. Marselistunnelen forventes at bidrage med 650.000 m³ jord – den resterende 
mængde kan komme fra øvrige bygge- og anlægsprojekter i Aarhus-området og vil derfor 
under alle omstændigheder belaste vejnettet. Opfyld vil også ske med sand fra Moselgrund i 
Kattegat og fra nyttiggørelse af uddybning og denne transport vil være fra søsiden. 

BA: Dette er under forudsætning af, at der ikke sker forsinkelser i bare ét af projekterne så 
denne synergi ikke opnås. Derfor bør forskellige scenarier for dette analyseret og 
dokumenteres som en del af denne VVM. Vi finder VVM’en særdeles mangelfuld på dette 
område. Det virker som om at der er tale om et “best case scenarie”, som her er anvendt og 
idet Marselistunnelen har været 50 år undervejs kan man ikke udelukke yderlige forsinkelser. 
ReWater er end ikke politisk færdigbehandlet, en endelig placering er ikke fastlagt og 
resultaterne af VVM undersøgelsen er endnu ikke præsenteret i offentligheden. Derfor virker 
det naivt at tro, at man kan regne med at jordtransporten i alle scenarier bliver kort. 
Marselistunnel projektet først skal have sin VVM til godkendelse/høring i 2023. Hvad vil der 
ske, hvis den ikke godkendes? 

• Hvorfor er høringen om rensningsanlægget ikke i parallel proces, så borgere og 
politikere får et samlet overblik? 

Det er to selvstændige projekter og de kører efter forskellige tidsplaner og processer. Aarhus 
Kommune har dog bedt om, at Yderhavnsprojektet indarbejder ReWater-projektet som et 
kumulativt projekt, hvilket bl.a. kan se af de samvisualiseringer, der er udarbejdet hvor både 
Yderhavnsprojektet og ReWater-projektet fremgår. 

BA: I beskriver ovenfor at overlappende tidsplaner gør at man ikke skal køre jorden langt fra 
Marselistunnellen til havnen. Derfor er der jo en sammenhæng i tidsplaner og processer. Og 
det virker besynderligt at ReWater projektet skal indarbejdes når man end ikke har en endelig 
placering af ReWater på plads og da ReWater endnu ikke er i process med en høring etc. Det 
er ej heller meldt ud hvornår ReWater kommer i høring. Det virker ikke som om der har været 
et nødvendig samarbejde projekterne imellem for at give borgere og politikere det nødvendige 
overblik over de 3 projekter og de fælles bivirkninger overlappet kan give. 



Slide 55: 
Det er ikke korrekt, at ”moderat” skal tolkes som irreversibelt. I miljøkonsekvensvurderingens 
s. 45 fremgår metoden for gennemførelsen af miljøvurderingen af Yderhavnens påvirkning på 
miljøet. De enkelte miljøpåvirkninger i projektets anlægs- og driftsfase er systematisk vurderet 
ud fra kriterierne: Sandsynlighed, geografisk udbredelse, påvirkningsgrad, varighed og 
konsekvens. Når ordet ”moderat” omtales i forhold til kriteriet Sandsynlighed skal det tolkes 
som, at ”der er en rimelig sandsynlighed for, at påvirkningen vil indtræffe”. Omtales ordet ”
moderat” i forhold til kriteriet Påvirkningsgrad skal det tolkes som ” Projektet vil i nogen grad 
medføre påvirkninger af omgivelserne”. Slutteligt hvis ordet ”moderat” omtales i forhold til 
kriteriet Konsekvens, skal det tolkes som ”Når påvirkningen består i en midlertidig og ikke 
væsentlig påvirkning i de nærmere omgivelser omkring projektområdet”. 

BA: Så er vi enige. Når der står der er en rimelig sandsynlighed for at tingene kan ske må vi 
betragte det som at det sker. I forbindelse med en havneudvidelse mener vi at der så er tale 
om en permanent skade.  Der er selvfølgelig også en vis sandsynlighed for at det ikke sker, 
men vi mener ikke vi skal tage flere chancer med naturen. At forøge klimaskaderne 
'moderat' (under 'påvirkningsgrad') given ingen mening i en situation hvor al klimavidenskab 
siger, at vi skal reducere klimapåvirkningen til nul inden for en ganske kort tidshorisont (nu på 
under 20 år), og fortæller, at vi har et tiår tilbage før vi overskrider det globale CO2 budget og 
dermed overskriver de store systemers Tipping Points. 
  
Slide 57: Udkast til §25 tilladelsen er et lovkrav. Det er netop det som er i høring - udover 
MKV. 

BA: Det har vi efterfølgende erfaret. Vi mener dog at de udkast til tilladelser der er udarbejdet 
er særdeles vage i deres formuleringer og vil være svære at benchmarke projektet imod 
efterfølgende. Vage formuleringer vil normalt være til havnens bedste og ikke for naturens 
bedste. 
  
• Muligt høringssvar fra Kongehuset 

Du fik også sagt, at Kongehuset måske vil komme med et høringssvar. Men så skulle det ifølge 
mine oplysninger i givet fald være første gang nogensinde, at Kongehuset gør det. Og desuden 
er det en politisk sag, og dem holder Kongehuset sig som regel langt fra at kommentere på.   

BA: Kongehuset er nabo til projektet og har naturligvis mulighed for at deltage i høringen som 
alle andre. Om de gør kan hverken vi eller I udtale jer om. Vi erfarede fra flere sider under 
arbejdet med første høring om ReWater at der var tale om en kongelinie som skulle flugte 
molen langs den sydvendte mole. Det skulle efter hvad vi erfarede være et ønske fra den 
gamle konge om at udsigten fra Marselisborg Slot ikke skulle forstyres af havnen. Om det så 
har være formuleret i et høringssvar tror vi næppe, normalt sker den slags fra kongehuset 
med mere diskrete anmodninger. 



BA: Til sidst vil vi gerne beny/e chancen for at takke Aarhus Havn i både at deltage og komme med deres 
kommentarer ;l vores oplæg. Vi er glade for at erfare at vi har læst materialet korrekt idet vi i Beskyt 
Aarhusbugten ikke er specialister i hverken klima, miljø eller havne. Vi er blot en samling bekymrede 
borgere. 

Vil vil I den forbindelse også lige korrigere havnedirektøren der på mødet på Hotel Marselis nævnte, at der 
er 1000 arbejdspladser på Aarhus Havn og at AarhusKarlshamn alene årligt ansæ/er 180 fra Aarhus 
Universitet. De 1.000 arbejdspladser på havnen vil vi ikke anfægte - selv om vi ikke har kunnet finde kilder 
der angiver præcise tal for de/e. Men vi vil gerne anfægte det postulat havnedirektøren kom med om at 
Aarhus Oliemølle, nu AarhusKarlshamn, årligt ansæ/er 180 personer fra Aarhus Universitet der har deres 
arbejde på havnen. Hvis de/e var sandt, er de forventninger, der står side 100 i rapporten, om 1.000 nye 
arbejdspladser på 20 år jo alt for lidt, hvis der alene ansæ/es 180 fra Aarhus Universitet.  
Iøvrigt skal det nævnes, at Wikipedia mener, der er 200 ansa/e på Aarhus Havn ud af koncernens 3.900 
medarbejdere. Iøvrigt en koncern med hovedkontor i Malmö. Wikipedia har ikke al;d ret, så vi vil derfor 
finde at, det vil være relevant, hvis Aarhus Havn dokumentere, at AarhusKarlshamn har et langt større 
medarbejderoptag. Det vil være et relevant indspark for behovsanalysen, som jo er den egentlige årsag ;l 
havneudvidelsen.


