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Svar på 10-dages forespørgsel fra EL, RV, DF og NB til Borgme-

sterens Afdeling og Teknik og Miljø om arbejdsgruppe der arbej-

der med ReWater og/eller havneudvidelsen 

 

Den 29. juni 2022 har Thure Hastrup (EL), Metin Lindved Aydin (RV), Jakob 

Søgaard Clausen (DF) og Henrik Arens (NB) indsendt en 10-dagesfore-

spørgsel til Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø. 

 

I forespørgslen stilles følgende spørgsmål: 

 

1. Er der nedsat en arbejdsgruppe der parallelt med de aktuelle tema-

møder om havneudvidelsen arbejder med ReWater og/eller havne-

udvidelsen?  

2. I bekræftende fald bedes oplyst hvornår arbejdsgruppen er nedsat 

og hvad det overordnede formål er for arbejdsgruppen. 

3. Dato, overskrift, agenda og referat fra hvert møde bedes oplyst. 

4. Det bedes oplyst hvem der medvirker i arbejdsgruppen. 

 

De stillede spørgsmål vil blive besvaret i det følgende. 

 

Ad 1. og 2. Er der nedsat en arbejdsgruppe der parallelt med de aktu-

elle temamøder om havneudvidelsen arbejder med ReWater og/eller 

havneudvidelsen? I bekræftende fald bedes oplyst hvornår arbejds-

gruppen er nedsat og hvad det overordnede formål er for arbejdsgrup-

pen 

 

Som led i den igangværende ekstraordinære inddragelsesproces vedrø-

rende behandlingen af lokalplan 1163, Udvidelse af Aarhus Havn og dertil 

hørende miljøvurdering, er den 10. juni 2022 etableret en arbejdsgruppe 

med deltagelse af såvel medarbejdere fra Aarhus Kommune og Aarhus 

Havn. Kommissoriet for arbejdsgruppen er vedlagt som bilag 1. 

 

Arbejdsgruppens overordnede formål er at sikre et fagligt oplyst grundlag for 

den politiske behandling af lokalplanen. Arbejdsgruppens primære opgave 

bliver at sikre, at alle synspunkter, ekspertvurderinger mv., som fremkommer 

på inddragelsesprocessens temamøder og borgerkonferencer, inddrages i 

de senere oplæg, præsentationer mv., som Aarhus Havn skal udarbejde. Ar-

bejdsgruppen skal således løbende give input til Aarhus Havns oplæg, præ-

sentationer mv. samt formidlingen heraf. 

 

Teknik og Miljø modtog som myndighed samlet cirka 1650 høringssvar. I for-

længelse af høringen har Teknik og Miljø igangsat myndighedsdelen af lo-

kalplanprocessen. Det er i den forbindelse besluttet at igangsætte en ekstra-

ordinær inddragelsesproces fordelt på fire overlappende spor, som løber fra 

april 2022 til (forventeligt) oktober 2022: 

 

Borgmesterens Afdeling 
HR og Jura 
Aarhus Kommune 

Jura 

Rådhuset, Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 
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Mads Emil Legaard Toustrup 
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- Et myndighedsspor 

- Et interessent- og ekspertspor 

- Et borgerspor 

- Et formidlingsspor 

 

Processen har til formål at skabe gennemsigtighed om valgene, den bag-

vedliggende prioritering samt vægtningen af de komplekse problemstillinger 

forbundet med lokalplanen. Gennem en åben og transparent myndighedsbe-

handling belyses og kvalificeres høringssvar og perspektiver fra offentlig-

hedsfasen, for herved at skabe det bedste grundlag for den endelige politi-

ske behandling af sagen. 

 

Arbejdsgruppens opgaver tager udgangspunkt i de planlagte temamøder og 

borgerkonferencer i forbindelse med den ekstraordinære inddragelsespro-

ces. 

 

Ad 3. Dato, overskrift, agenda og referat fra hvert møde bedes oplyst 

 

Arbejdsgruppen har afholdt følgende møder: 

 

Dato: 10.06.22 

Emne: Koordineringsmøde om inddragelse af input fra den ekstraordinære 

inddragelsesproces. 

Dagsorden: 
1. Arbejdsgruppen – den formelle ramme 
2. Kommende borgermøder 

a. Fælles forståelse i Arbejdsgruppen 
b. Dokumenter og præsentationerne til borgermøderne 
c. Arbejdsgruppens leverancer 

3. Kommunikation 
4. Processen 

a. Hvad sker i de forskellige spor? 
5. Øvrige spørgsmål. 

 

Referat: 

Indledningsvis blev grundlaget for arbejdsgruppen drøftet. Dernæst drøftede 

arbejdsgruppen den første runde af temamøder, som blandt andet handlede 

om behovet for havneudvidelsen, og arbejdet med dette frem mod den kom-

mende borgerkonference. 

 

Dato: 17.06.22 

Emne: Opfølgende møde i Arbejdsgruppen 

Der var ingen dagsorden for mødet. 

 

Referat: 

På mødet blev drøftet Aarhus Havns model over havneudvidelsen samt vi-

sualiseringer. Desuden blev behandlet muligheden for at invitere borgerne 
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ind til en drøftelse af sigtelinjer. Endeligt gav Arbejdsgruppen input til Aarhus 

Havns notat om behovet for havneudvidelsen. 

 

Ad. 4. Det bedes oplyst hvem der medvirker i arbejdsgruppen 

 

Formandskabet for arbejdsgruppen varetages af Christian Mølgaard, Juri-

disk Chef, HR og Jura, Borgmesterens Afdeling i Aarhus Kommune. 

 

Arbejdsgruppen har aktuelt følgende øvrige deltagere: 

 

- Henrik Munch Jensen, Økonomidirektør, Aarhus Havn. 

 

- Kim H. Meilstrup, Afdelingsleder Infrastructure, Aarhus Havn. 

 

- Alvaro Arriagada, Chef for Budget og Planlægning i Borgmesterens 

Afdeling og Projektdirektør for Kongelunden 

 

- Lars Hennelund, specialkonsulent, Budget og Planlægning i Borg-

mesterens Afdeling. 

 

- Anders Vindal Jørgensen, konsulent, Rådmandssekretariatet i Magi-

stratsafdelingen for Teknik og Miljø. 

 

- Mikkel Staffensen, konsulent, Borgmester- og Ledelsessekretariatet 

i Borgmesterens Afdeling. 

 

- Maria Fønss Vestergaard, konsulent for interessevaretagelse, Se-

kretariatet for Erhverv og Kommunikation i Borgmesterens Afdeling. 

 

- Mads Emil Legaard Toustrup, juridisk konsulent, Byrådssekretariatet 

og Jura i Borgmesterens Afdeling. 

 

 

 

 

Jacob Bundsgaard, borgmester 

 

                                                         / 

 

                                                               Steen Stavnsbo, rådmand 


