


Formål - borgermødet og vores samarbejde

Vi ønsker en kvalificeret beslutning i Byrådet om en eventuel havneudvidelse!

Vi er optaget af transparens og stærk demokratisk dialog inden byrådsbeslutningen, 
herunder en kritisk faglig granskning af det omfattende høringsmateriale. 

… fordi der er tale om et meget stort og irreversibelt anlægsprojekt med store 
konsekvenser for byen, bugten, naturen og klimaet. 

En "god demokratisk beslutning" indebærer: 

● At det bliver tydeligere hvilke behov og ønsker, der er bag ambitionen om udvidelse
● At det bliver tydeligt, hvordan en evt. beslutning om at udvide havnen påvirker andre 

målsætninger og politikker, der er vedtaget i Aarhus Kommune, f.eks. klimastrategien



Program

16.30-16.35: Velkomst 

16.35-16.45: Præsentation af havneudvidelsen 

16.45-17.35: Ekspertoplæg

- Havmiljø 1 v. Mikkel Martin, senior researcher ved Tænketanken Geohav (zoom)
Havmiljø 2 v. Kurt Svennevig Christensen, formand for Foreningen Levende Hav (til stede)

- Klima v. Jens Friis Lund, professor i Politisk Økologi, Københavns Universitet (zoom)
- Byudvikling v. Ellen Braa, professor i Landskabsarkitektur og byudvikling, Københavns Uni (filmet)
- Trafik v. Poul Kattler, formand for Rådet for Bæredygtig Trafik (zoom)
- Demokrati v. Louise Faber, advokat med speciale i VVM-sager (filmet)

17.35-17.55: Gruppesamtaler

17.55-18.15: Plenumdebat

18.15-18.25: How to: Høringssvar 

18.25-18.30: Afrunding: Hvad så nu? Og tak for i dag



Præsentation
af 
havneudvidelsen



Havnens første ansøgning - 140 Ha















COWI rapporten er et parts-indlæg bestilt og betalt af 
Aarhus Havn
Vi finder:

Behovet: Er det reelt? Hvordan harmonerer det med tidligere afståelser af arealer. Hvorfor søger og 
præsenterer havnen ikke alternative løsninger? Samarbejder - pladsoptimering

Processen! Information er svært tilgængelig. Visualiseringer og fakta formidles meget sparsomt. 
Kommunen forekommer ensidig og ukritisk i sin vurdering af projektet. Hvor er hensynet til borgerne?

Bagatelliseringen af bugtens værdi som rekreativt område. Det er en irreversibel ændring, med store 
konsekvenser (landskab, miljø, kulturen omkring bugten) og man end ikke ryster på hånden over at 
ødelægge den.

Negligeringen af de miljø og klimamæssige konsekvenser. Der er en grøn vision og dagsorden - men 
den synes undtaget i denne forbindelse 





Havnerelateret aktivitet???

● Synshal?
● Jordbehandlingsanlæg?
● Tankstation?
● Oplagspladser for flis og andet gods
● Rengøringsvirksomhed for lastbiler 
● Smykkevirksomhed (Toft Jensen)
● Hummel 
● PH Sko
● Just Female 
● Freedom Foundation
● Cross Fit
● Chilli Claus
● To arkitektfirmaer



Ifølge miljøkonsekvensrapporten op til 450 lastbiler pr dag 
i samme periode som der bygges Marselis tunnel



Gruppesamtaler 



Drøftelse i grupper - spørgsmål til inspiration

● Hvilke argumenter eller værdier – for og imod – er vigtigst for dig, ifm 
havneudvidelsen?

● Er det vigtigt for dig at begrænse havneudvidelsen? Hvorfor?
● Mener du, at udvidelsen er nødvendig for havnen? For Aarhus?
● Hvilke hensyn ønsker du/I at havnen og Aarhus Kommunen udviser i 

processen?
● Hvordan bruger du miljøet i og omkring bugten ved Marselis?
● Hvad er din holdning til udvidelsens konsekvenser for klimaet?
● Hvilken rolle mener du bæredygtighed skal spille i udviklingen af Aarhus?
● Hvilke argumenter mener du kan retfærdiggøre en stor havneudvidelse?
● Hvad betyder naturen i og omkring bugten for dig?
● Er beskyttelsen af natur og rekreative værdier uforenelige med en 

velfungerende havn?



How to: Høringssvar 



INDSEND DIT HØRINGSSVAR 
Aarhus Kommune vil gerne høre mere om dine holdninger til 
udvidelsen af Aarhus Havn.

Hvis du vil give din mening til kende, så skal du indsende et 
høringssvar. Høringssvar skal indsendes senest den 4. marts 2022 
kl. 23:59 via Høringsportalen.

Link til Høringsportalen: www.deltag.aarhus.dk OBS! Der er flere 
høringer tilknyttet til denne sag:

● Forslag til lokalplan nr. 1163 samt tillæg nr. 110 til Aarhus 
Kommuneplan 2017-2021.

● Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2017-2020
● Miljøkonsekvensvurdering – udvidelse af Aarhus

Havn (Yderhavnen)
Bemærk af bidrag til havneudvidelsen skal sendes direkte 
til Trafikstyrelsen: VVM-liste (trafikstyrelsen.dk)



HVAD ER I HØRING?
Aarhus kommune

● Forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan 
med tilhørende miljøvurdering

● Tillæg til spildevandsplanen (så der kan kloakeres for 
sanitært spildevand)

● Udkast til Miljøgodkendelse (jordtip)
● Udkast til §25 (VVM) tilladelse med 

miljøkonsekvensrapporten som bilag

Trafikstyrelsen
● Miljøkonsekvensredegørelsen for havneudvidelsen i 

forhold til havneloven



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.

Trafikstyrelsen ser ikke på visuelle påvirkninger – men på behov, økonomi, 
klima, havmiljø, og klapning. Behov kan  fx også være indsigelser mod om 
aktiviteten er havnerelateret og fx om man kan godkende, at der er sat plads 
af til kontorarealer når havnen har en mellemarm, der pt udelukkende 
anvendes til kontorfaciliteter. 

Høringssvar sendes til:

vvm@tbst.dk med journal nr.: 2021-000267

Frist 3. Marts

Link til trafikstyrelsen

AARHUS KOMMUNE

Kommunen betragter de visuelle påvirkninger, klima, hav- miljø og rekreative 
områder.

• 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. Her rettes indsigelser mod mangelfuld VVM vedr miljø - 
herunder klapning- og klima. 

• Lokalplan NR. 1163 - udvidelse af Aarhus Havn

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til havneaktiviteter og 
produktionserhverv med havneformål, herunder produktions-, transport- og 
logistikerhverv. Indsigelser kan være mod aktiviteter der ikke er havnerelateret 
eller ønsker om/spørgsmål vedr. samarbejde med andre havne

Høringssvar sendes via deltag.aarhus.dk

Frist 4. Marts

Link til deltag.aarhus.dk

https://www.trafikstyrelsen.dk/da/Miljoevurdering/Lister/VVM-liste?project=Havne&projekt=Havne&status=Open#30D7B69DC40B4502BF3B879A8CAE0BBA
https://deltag.aarhus.dk/hoering


Høringssvar 

● Overskrift! Skriv tydeligt om du er for eller imod udvidelsen

● Din mening: Hvorfor synes du, udvidelsen er en god/dårlig idé
Strukturer fx dine holdninger i underoverskrifter – med fx klima, havmiljø, rekreative værdier, 
by/landskabsarkitektur eller udokumenteret behov …

● Alternative forslag: Har du gode idéer eller løsningsforslag? Skriv dem

● Argumenter: Underbyg din holdning 
Her skriver du mere konkret om hvilke årsager der ligger til grund for din holdning.

● Spørgsmål: Stil evt. spørgsmål, i det omfang du undrer dig eller synes noget er uafklaret ifm 
høringen/materialet
Relevante spørgsmål kan være: Hvorfor er der ingen analyser, der dokumenterer havnens behov? 
Hvorfor har havnen ikke undersøgt alternative løsninger ifm drift på det nuværende areal?



Mange bække små!

Én linje er 100 gange bedre end ingenting 

Antallet af høringssvar gør en stor forskel osv

INDSEND DIT HØRINGSSVAR 



Debat i plenum

Spørgsmål, idéer og holdninger til både projektet og processen er velkomne!

Vi opfordrer til korte indlæg 😊
● Så flest muligt kan komme til orde
● Så vi holder energien let og levende!



Hvad så nu? 

● Skriv et eller flere høringssvar! 

Høringsperioden slutter 4. marts. 

● Kom til dialogcafé med Frederiksbjerg og 

Langenæs Fællesråd i Sager der Samler:

○ Fredag d. 25. februar kl. 13-15

○ Mandag d. 28. februar  kl. 16-18

○ Onsdag d. 2. marts kl. 15-17

● Deltag i det fælles optog mod 

havneudvidelsen d. 19. marts kl. 10-12 fra 

Rådhuspladsen til Tangkrogen. 

● Følg vores sociale medier for opdateringer, 

informationer, begivenheder og artikler.





Hvad undrer du dig over? 

● Skriv på post-its (et budskab på hver)
● Aflever dine sedler på vej ud 😊


