
Mail sendt 18.5.2022 til deltagere i temadrøftelse 1 og 2, tirsdag d. 24.5.2022 

 

 

Kære deltagere i temamøder vedr. Udvidelse af Aarhus Havn 

  

På tirsdag den 24. maj, afholdes de første to temamøder som led i processen frem mod politisk behandling 
af plan- og VVM-sagen ”Udvidelse af Aarhus Havn”. Temamøderne omhandler “Behov for Havneudvidelse” 
samt “Landskab og visuelle forhold og Rekreative interesser”.  

   

Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø har ikke tidligere gennemført en proces som denne, og vi ser frem 
til at afprøve nye metoder i vores lokalplanprocesser. Vi har oplevet meget stor interesse i at deltage på 
temamøderne, og vi sætter stor pris på, at I vælger at bruge jeres tid, viden og interesse på sagen. Vi håber, 
at vi får konstruktive dialoger og solidt materiale at tage videre til borgerkonferencen den 21. juni. 

  

Formålet med temamøderne 
Formålet med temamøderne er at skabe det bedste grundlag for politisk behandling gennem åbenhed og 
gennemsigtighed om valgene, prioriteterne og vægtningen af de mange og store spørgsmål. I inviteres ind i 
et rum, hvor I som deltagere, skal være en aktiv del af at hjælpe med at belyse bekymringer og 
tvivlsspørgsmål omkring havneudvidelsen og indgå i en dialog omkring de udvalgte emner. Det er ikke 
målet, at vi skal blive enige, men det skal være med til at sikre, at vi får kvalificeret de forskellige 
dilemmaer, som senere skal indgå i den myndighedsindstilling Teknik og Miljø fremsender til byrådet. I er 
derfor en vigtig del af at kvalificere byrådets beslutningsgrundlag. 

  

Materiale til temadrøftelserne 

Nedenstående er et link til en mappe, hvori I finder de høringssvar, som er kommet fra de deltagende 
interessenter. Dem kan I orientere jer i, så I kender baggrunden for den enkeltes deltagelse. I mappen ligger 
også alle høringssvar i tre forskellige pdf-er.  

  

Materiale til temamøder - ekstern adgang 

  

Temadrøftelserne tager afsæt i den miljøkonsekvensrapport, som COWI har lavet for Aarhus Havn. 
Herunder er et link til det materiale, som var i offentlig høring i 8 uger fra december 2021 til marts 2022. 

  

https://deltag.aarhus.dk/hoering/miljoekonsekvensvurdering-udvidelse-af-aarhus-havn-yderhavnen 

  



Miljøkonsekvensrapportens kapitel 5 er en detaljeret beskrivelse af det projekt som Aarhus Havn har 
ansøgt om, som er god generel viden at gå ind i møderne med. 

  

I det nedenstående henvises til de relevante kapitler i miljøkonsekvensrapporten og relevante bilag, som de 
enkelte temadrøftelser tager udgangspunkt i: 

  

Dato Tema Kapitler og relevante bilag  

24. maj Behov for udvidelse af Aarhus 
Havn 

Bilag 10, “Yderhavnen - et 
behov” 

24. maj Landskab og visuelle forhold  
Rekreative interesser 

Kapitel 7 og kapitel 26 

  

7. juni Klima og CO2-aftryk Kapitel 20 og “Notat om Klima” 

7. juni Havmiljø Kapitel 8 og 10 

  

Praktisk information om de to første temamøder 

Temadrøftelserne finder sted den 24. maj fra 16.00-22.00 i “Rooftop Lounge” på Teknik og Miljørådhuset 
“Blixens” i Brabrand. Bus 4A går direkte til døren. Der kan parkeres gratis i parkeringshuset ved Blixens. 

  

Når I ankommer, skal I finde hovedindgangen som vender mod Blixens Boulevard. Her bliver I budt 
velkommen, får udleveret et navneskilt, og bliver ledt op til lokalerne på 6. sal. Arrangementet er med 
forplejning i form af kaffe og kage under første temadrøftelse, aftensmad mellem de to møder, og kaffe, 
drikkevarer og snacks under sidste møde.  

  

Vi ser frem til en spændende eftermiddag og aften, og til at møde jer alle. 

  

Venlig hilsen 

  

Steen Stavnsbo (Rådmand for Teknik og Miljø) 
Luise Pape Rydahl (Forvaltningschef i Teknik og Miljø)  

 


