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Kommissorium for ”Arbejdsgruppen om inddragelse af input fra 
den ekstraordinære inddragelsesproces i forbindelse med 
myndighedsbehandlingen af udvidelsen af Aarhus Havn” 
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af såvel medarbejdere fra 
Aarhus Kommune og Aarhus Havn. 
 
Arbejdsgruppens overordnede formål er at sikre et fagligt oplyst grundlag for 
den politiske behandling af lokalplan 1163, Udvidelse af Aarhus Havn og 
dertil hørende miljøvurdering, i 2022. 
 
1. Opgavebeskrivelse 
På baggrund af det overordnede formål skal arbejdsgruppen sikre, at alle 
synspunkter, ekspertvurderinger mv., som fremkommer på temamøder og 
borgerkonferencer i forbindelse med den aktuelle ekstraordinære 
inddragelsesproces, inddrages i de senere oplæg, præsentationer mv., som 
Aarhus Havn skal udarbejde. Arbejdsgruppen skal på denne baggrund 
løbende give input til Aarhus Havns oplæg, præsentationer mv. samt 
formidlingen heraf. 
 
Arbejdsgruppen skal løbende opsummere sit arbejde og aflevere en 
afsluttende rapport til Stadsdirektøren og direktøren for Aarhus Havn.  
 
Arbejdsgruppens arbejde afsluttes med et notat, der opsummerer gruppens 
arbejde. 
 
En nærmere beskrivelse af arbejdsgruppens baggrund og arbejdsopgaver 
fremgår af bilag 1. 
 
2. Tidsperiode 
Arbejdsgruppen opløses den 31. december 2022.  
 
Arbejdsgruppens arbejde kan fortsætte efter den 31. december 2022 eller 
ophøre tidligere end dette tidspunkt, hvis de deltagende organisationer er 
enige om dette. 
 
3. Udpegning 
Formandskabet for arbejdsgruppen varetages af Christian Mølgaard, 
Juridisk Chef, HR og Jura, Borgmesterens Afdeling i Aarhus Kommune. 
 
Formanden udpeger de resterende medlemmer af arbejdsgruppen og sørger 
for, at der altid findes en opdateret liste over arbejdsgruppens medlemmer. 
Den aktuelle liste fremgår af bilag 2. 
 
Arbejdsgruppen arbejder selvstændigt, og er ikke underlagt Aarhus 
Kommune eller Aarhus Havn. 

Borgmesterens Afdeling 
HR og Jura 
Aarhus Kommune 

Jura 
Rådhuset, Rådhuspladsen 2 
8000 Aarhus C 
 
Direkte telefon: 20 53 36 25 
 
Direkte e-mail:  
maemt@aarhus.dk 
 
Sag: EMN-2022-502552 
Sagsbehandler: 
Mads Emil Legaard Toustrup 
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4. Praktiske forhold 
Arbejdsgruppen afholder som udgangspunkt møde hver anden uge, men 
arbejdsgruppen kan indkaldes til yderligere møder efter behov. 
 
Dokumenter tilknyttet arbejdsgruppens arbejde journaliseres i sager i Aarhus 
Kommunes og Aarhus Havns journalsystemer som adgangsbegrænses, så 
det kun er arbejdsgruppens aktuelle medlemmer, der har adgang til dem. 
 
5. Økonomi 
De deltagende organisationer afholder selv de udgifter, som deres 
medlemmer har i forbindelse med arbejdsgruppens arbejde.  
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Bilag 1: Baggrund og arbejdsopgaver 
 
Baggrund 
Som led i processen frem mod den endelige politiske behandling af lokalplan 
1163, Udvidelse af Aarhus Havn og dertil hørende miljøvurdering, er behov 
for at sikre at alle synspunkter, ekspertvurderinger mv., som fremkommer på 
temamøder og borgerkonferencer i den aktuelle ekstraordinære 
inddragelsesproces, inddrages i de senere oplæg, som Aarhus Havn skal 
udarbejde. 
 
Herved sikres inddragelse af synspunkterne fremkommet under den 
ekstraordinære inddragelsesproces, som Magistratsafdelingen for Teknik og 
Miljø som myndighed har igangsat som led i myndighedsdelen af 
lokalplansprocessen. Dette skal sikre en fuldt fagligt oplyst grundlag for den 
politiske behandling af lokalplan 1163, som forventeligt starter i december 
2022, herunder at byrådet i Aarhus Kommune er fuldt oplyst om de mulige 
valg, de bagvedliggende prioriteringer samt vægtningen af de komplekse 
elementer forbundet med lokalplanen. 
 
Derfor nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af såvel medarbejdere 
fra Aarhus Kommune og Aarhus Havn. Arbejdsgruppens etablering er 
godkendt af Stadsdirektøren og direktøren for Aarhus Havn. 
 
Arbejdsgruppens opgaver 
Opgaverne tager udgangspunkt i interessent- og ekspertsporet samt 
borgersporet i den igangværende ekstraordinære inddragelsesproces 
iværksat af Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø som led i 
myndighedsdelen af lokalplanprocessen. 
 
Den første runde af temamøder i interessent- og ekspertsporet blev afholdt 
den 24. maj og den 7. juni 2022, mens et borgermøde oprindeligt planlagt til 
den 21. juni 2022 er udsat og planlægges afholdt på et senere tidspunkt. 
 
Anden runde af temamøder er planlagt til september 2022, mens den anden 
borgerkonference forventes afholdt ultimo september eller primo oktober 
2022. 
 
Den politiske behandling af lokalplan 1163 er planlagt til december 2022. 
 
Arbejdsgruppen skal sikre, at alle synspunkter, ekspertvurderinger mv., som 
fremkommer på temamøderne og borgerkonferencerne i henholdsvis 
interessent- og ekspertsporet samt borgersporet, inddrages i de senere 
oplæg og præsentationer, som Aarhus Havn skal udarbejde. 
 
Temamøderne skal frembringe fælles viden, forståelse og kvalificering af 
perspektiver fra offentlighedsfasen som grundlag for borgerkonferencerne. I 
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den forbindelse skal Aarhus Havn fremlægge og præsentere oplysninger om 
en række forhold, herunder behovet for havneudvidelsen, konsekvenser for 
klima, havmiljø, trafik, visuelle forhold og rekreative interesser. 
 
På de planlagte borgerkonferencer, som hver især afholdes efter hver runde 
af temamøder, skal fremlægges viden fra temamøderne, ligesom deltagerne 
vil få mulighed for at stille spørgsmål. I den forbindelse forventes, at Aarhus 
Havn igen skal præsentere oplysninger om ovennævnte forhold, ligesom 
Aarhus Havn forventeligt skal deltage i en form for debat med deltagerne på 
borgerkonferencen, herunder både øvrige interessenter, eksperter og 
borgere. 
 
I forlængelse af temamøderne og borgerkonferencerne forventes lokalplan 
1163 at skulle behandles i Teknisk Udvalg. I denne forbindelse kan Aarhus 
Havn eventuelt blive inviteret til at præsentere oplysninger om ovennævnte 
forhold samt give udvalget særlige oplysninger om havnedrift og forhold af 
betydning herfor. 
 
Arbejdsgruppens skal op til de planlagte temamøder og borgerkonferencer, 
samt sagens eventuelle behandling i Teknisk Udvalg, gennemgå Aarhus 
Havns oplæg, præsentationer mv. Det skriftlige materiale samt Aarhus 
Havns eventuelle planer for mundtlige fremlæggelser skal desuden 
behandles på møder i arbejdsgruppen. 
 
På baggrund af det skriftlige materiale samt arbejdsgruppens drøftelser på 
møderne, skal arbejdsgruppen komme med skriftlige eller mundtlige inputs, 
som Aarhus Havn herefter kan foretage ændringer og rettelser på baggrund 
af. Arbejdsgruppens arbejde vil således både bestå i at sikre, at alle 
synspunkter, ekspertvurderinger mv., som fremkommer på temamøderne og 
borgerkonferencerne, inddrages i Aarhus Havns senere oplæg og 
præsentationer, samt give input til både indhold og formidling. 
 
Arbejdsgruppen skal desuden løbende opsummere sit arbejde til brug for 
den senere opfølgning og rapportering, jf. nedenfor. 
 
Organisering 
Arbejdsgruppen har deltagelse af Aarhus Kommune og Aarhus Havn. 
Arbejdsgruppens medlemmer afholder selv de udgifter, der er forbundet med 
deltagelse i arbejdsgruppen. 
 
Arbejdsgruppen arbejder selvstændigt, og er ikke underlagt de deltagende 
medlemmers primære ansættelsesmyndigheder. 
 
Dermed skal al arbejdsgruppens interne korrespondance samt dokumenter 
udarbejdet af arbejdsgruppen journaliseres på sager i medlemmernes 
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journaliseringssystemer, som kun arbejdsgruppens medlemmer har adgang 
til. 
 
Opfølgning og rapportering 
Arbejdsgruppens arbejde afsluttes efter behandlingen af lokalplan 1163 i 
Teknisk Udvalg. Efter en konkret vurdering kan arbejdet dog afsluttes 
allerede efter afholdelse af temamøderne og borgerkonferencerne, såfremt 
yderligere kvalitetssikring fra arbejdsgruppens side af de deltagende 
organisationer ikke vurderes nødvendig herefter. Tilsvarende kan 
arbejdsgruppens arbejde forlænges til efter behandlingen af lokalplan 1163 i 
Teknisk Udvalg, såfremt de deltagende organisationer finder det nødvendigt. 
 
Arbejdsgruppens arbejde afsluttes med et notat, som skal beskrive hvilket 
arbejde arbejdsgruppen har udført. Notatet skal desuden beskrive, hvilket 
udbytte den ekstraordinære inddragelsesproces i forbindelse med 
myndighedsbehandlingen af lokalplan 1163 samt den efterfølgende politiske 
behandling har fået på baggrund af arbejdsgruppens arbejde. Endeligt skal 
notatet evaluere forløbet, herunder hvordan en selvstændig arbejdsgruppe 
med deltagelse af både Aarhus Kommune og Aarhus Havn har fungeret. 
 
Notatet skal sendes til orientering til Stadsdirektøren samt direktøren for 
Aarhus Havn. 
 
Arbejdsgruppen opløses den 31. december 2022. Såfremt de deltagende 
organisationer er enige herom, kan arbejdsgruppen forlænges til efter dette 
tidspunkt, ligesom arbejdsgruppen kan opløses inden. 
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Bilag 2: Liste over arbejdsgruppens medlemmer pr. 22. juni 2022 
 
Formandskabet for arbejdsgruppen varetages af Christian Mølgaard, 
Juridisk Chef, HR og Jura, Borgmesterens Afdeling i Aarhus Kommune. 
 
Arbejdsgruppens øvrige medlemmer er: 
 

• 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 
Borgmesterens Afdeling. 
 

• Anders Vindal Jørgensen, konsulent, Rådmandssekretariatet i 
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. 
 

• Mikkel Staffensen, konsulent, Borgmester- og Ledelsessekretariatet 
i Borgmesterens Afdeling. 
 

• Maria Fønss Vestergaard, konsulent for interessevaretagelse, 
Sekretariatet for Erhverv og Kommunikation i Borgmesterens 
Afdeling. 
 

• Mads Emil Legaard Toustrup, juridisk konsulent, Byrådssekretariatet 
og Jura i Borgmesterens Afdeling. 
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