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Tyv forlod Netto-butik med 17 pakker kød i
en rullekuffert

Historien om Peter Sabroe: På sporet af en
tragedie

Han er 7. generation på
fødegården: »Da jeg var 23 år
og begyndt på
landbrugsskolen, døde min
far. Jeg indså, at jeg skulle
have hørt bedre efter, når han
fortalte«

Hegn blæste i vandet: Nu
overvejer kommune
cykelbander for at forhindre
drukneulykker

Tjek på Kaløs tirsdagstræf:
Havde betinget frakendelse af
kørekortet, men kørte 140
km/t på landevej

Har du somme tider svært ved
at bestemme dig for, hvilken
pizza du har allermest lyst til?
Her kan du vælge to små i
stedet for én stor

Hegn blæste i vandet: Nu
overvejer kommune
cykelbander for at forhindre
drukneulykker

Mærsk laver endnu et milliard-
opkøb: Vil levere store pakker
hele vejen til kundernes
hoveddør

Djokovic kan møde nye
vaccinekrav i stor amerikansk
turnering

Uganda skal betale 2,1 mia. kr.
for krig i naboland

Aftaleudkast: Roundup skal
forbydes i dele af landbruget

95 frivillige ledte efter
forsvundne Oliver Ibæk Lund
fra Vejle: »Opbakningen har
virkelig været stor«

Aalborg halter fortsat efter
GOG trods sejr i topkamp

Mette Frederiksen om afviste
dansk-internationale par:
Sådan er det, når man ønsker
en stram udlændingepolitik

1 10 TIMER SIDEN

To mænd er sigtet for
drab på savnet kvinde i
Aalborg

2 9 TIMER SIDEN

To mænd sigtet for drab
på forsvunden 22-årig
kvinde:
Kriminalteknikere
efterforsker på nordjysk
adresse natten over

3 8 TIMER SIDEN

Kandis-dokumentar
pyntede på
virkeligheden: DR
beklager

4 17 TIMER SIDEN

Ministeren sagde, at der
ville gå et år – et år
senere er projekt stadig
omgærdet af mystik

5 11 TIMER SIDEN

Politiet advarer: Stop
med at dele
manipuleret billede i
sag om savnet 22-årig

6 1 DAG SIDEN

Ny minister er ikke enig
med et flertal i
Folketinget i, at det skal
koste 250 kr. at køre
over Storebælt
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Havneudvidelse: Millioner til undersøgelse og
milliarder til udvidelse
Aarhus Havn har satset et tocifret millionbeløb på en miljøundersøgelse af havneudvidelsen, der vil koste
2,5-3 mia. kr. Politisk ligner det et flertal for udvidelsen.

Aarhus Havn, der ejes af Aarhus Kommune, vil udvide havnearealerne med ca. 105 ha, som i dag er søterritorie. Grafik: Agnete Holk Lauridsen

JØRGEN RYE

Læs mere om

BYGGERI I AARHUS  BYUDVIKLING I AARHUS  AARHUS HAVN

Debatten fortsætter om Aarhus Havns udvidelse, og tirsdag aften kom
der store tal på bordet.

Ved Aarhus Kommunes informationsmøde om projektet i Blixens i
Brabrand blev Kim Meilstrup, afdelingsleder for infrastruktur ved
Aarhus Havn, spurgt af en tilhører, hvad hele projektet koster?

»Det er investeringer i størrelsesordenen 2,5-3 mia kr.,« sagde
afdelingslederen, og han fortalte også, hvem der skal betale regningen:

»Det er Aarhus Havns kasse, der ene og alene betaler for projektet, og
vores økonomi er adskilt fra kommunens økonomi, så borgerne kommer
ikke til at betale. Pengene finder vi dels i vores kasse og dels ved lån, som
skal finansieres af de kommende års overskud,« sagde han.

Over for JP Aarhus oplyser han desuden, at den miljøkonsekvensrapport
på 600-700 sider, som rådgivningsvirksomheden Cowi har lavet med
inddragelse af over 30 fagpersoner, har kostet Aarhus Havn i omegnen af
15 mio. kr. at få lavet.

»Hvad der sker, hvis projektet bliver forkastet? Så er pengene nok spildt,
så det er jo en stor satsning, men vi er også en stor virksomhed,« siger
han.

Kim Meilstrup, afdelingsleder for infrastruktur ved Aarhus Havn, gav havnens syn på en række
spørgsmål ved tirsdagens borgermøde. Foto: Aarhus Havn

Behov for plads

Som det var tilfældet på et borgermøde på Helnan Marselis Hotel i sidste
uge, blev der også denne gang fra tilhørernes side sat spørgsmålstegn
ved havnens behov for en stor udvidelse. Hertil lød svaret fra Kim
Meilstrup, Aarhus Havn:

»Det er vores helt klare opfattelse, at virksomhederne har behov for
mere plads. Når Mærsk har fået dispensation til at stable containere op
til otte containers højde, så er det nødtvunget, og det er en fordyrelse og
en besværliggørelse. Der er et stort behov for mere plads, og der er
enorm interesse for de ganske små arealer, som ikke er lejet ud i
øjeblikket,« siger han.

Nyt borgermøde om projektet

Kim Meilstrup afviste også kritik af, at havnen lægger jord til
virksomheder, som ikke er havnerelaterede:

»De virksomheder, der er på havnen, er havnerelaterede. Det behøver
ikke nødvendigvis at betyde, at de har direkte gods over kaj, men det kan
også være et smedeværksted, som har speciale i at reparere
havneudstyr. En virksomhed som AarhusKarlshamn kunne f.eks. godt
ligge et andet sted, men så skulle alle de råvarer, de modtager, og alle de
varer, de sender videre, ind over kaj, og derfor giver det god mening i
forhold til CO2 og transport, at de ligger på havnen,« siger han.

Politisk medvind

På mødet blev der fra kommunens side opfordret til at indsende
høringsbidrag med spørgsmål og kommentarer, og høringsfristen er den
4. marts. Derefter bliver det op til byrådet at afgøre projektets fremtid,
og blandt online-tilhørerne tirsdag aften var teknisk rådmand Steen
Stavnsbo (K):

»Jeg lægger ikke skjul på, at jeg er tilhænger af en havneudvidelse, for vi
skal udvikle vores havn, og det er en vigtig del af hele byens
erhvervsstrategi. Men jeg lytter samtidig til de mange gode spørgsmål og
input, der kommer ind, som kan være med til at kvalificere hele
projektet,« siger rådmanden.

LÆS OGSÅ

Skjulte planer, spoleret udsigt og ødelagt havmiljø:
Her er ni påstande om kæmpe havneprojekt - holder
de?

Blandt de øvrige partier har borgmester Jacob Bundsgaard (S), der er
formand for Aarhus Havn, også udtalt støtte til projektet, og det samme
gør Gert Bjerregaard, teknisk ordfører for Venstre:

»Vi er positive overfor planen. Med reduktionen fra 140 til 100 hektar
frem mod 2050 synes vi, at planen er landet det rette sted. En udvidelse
vil betyde vækst og flere arbejdspladser og styrke havnens position som
førende i Danmark, og vi tror, at udvidelsen samlet vil være en gevinst
for klimaet, for det vil betyde mere gods ad søvejen. Nu gælder det dog
om at lytte i høringsfasen, og det kan meget vel betyde, at der skal
justeres i planen,« siger V-ordføreren.
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Det er jo en stor satsning, men vi er også en
stor virksomhed.
Kim Meilstrup, afdelingsleder for infrastruktur ved Aarhus Havn

/! 0:08 0:15 "#$

Annonce

!

ANNONCE

ANNONCE

Tirsdag den 22. februar kl. 16.30 er der igen borgermøde om
havneudvidelsen. Det foregår i Aarhus Rådhus og er arrangeret af
Den Grønne Studenterbevægelse, Det Fælles Bedste, Frederiksbjerg
og Langenæs Fællesråd og foreningen Beskyt Aarhusbugten. Efter
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