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Svar på 10-dages forespørgsel om status for Visionsplan for Aarhus-

bugten 

 

Jacob Søgaard Clausen har 5. september 2022 fremsendt en 10-dages fore-

spørgsel til Teknik og Miljø vedrørende status for Visionsplan for Aarhusbug-

ten. 

 

Forespørgslen refererer til, at der i budgetforliget for 2019 fremgår følgende:  

 

En samlet visionsplan for Aarhusbugten  

Aarhus Kommune er en kystkommune med alt hvad det indebærer af an-

svar. Aarhusbugten rummer store potentialer for Aarhus og de omkringlig-

gende kommuner, både hvad angår rekreative og kulturhistoriske potentia-

ler, såvel som erhvervs – og turistmæssige potentialer.  

 

Forligspartierne beslutter at igangsætte et arbejde med en visionsplan for 

Aarhusbugten, så denne bliver et større aktiv for Aarhus og de omkringlig-

gende kommuner. Det skal ske med et fokus på emner som Hav- og fiskeri-

politik, generel infrastruktur, såsom færgeforbindelse mellem Samsø og Aar-

hus, samt en Kattegatforbindelse, udvidelsen af Aarhus Havn samt etable-

ringen af nyt vandressourceanlæg, fritidsliv og turisme.  

 

Norddjurs, Syddjurs, Samsø og Odder kommuner inviteres med i arbejdet. 

 

Konservative havde forinden stillet et ændringsforslag om samme emne, 

som Byrådet behandlede den 7. februar 2018 i forbindelse med Enhedsli-

stens forslag om en hav- og fiskeripolitik. 

 

Byrådet behandlede Konservatives ændringsforslag den 10. oktober 2018. 

På byrådsmødet blev det besluttet, at Teknisk Udvalg skulle drøfte, hvordan 

visionsprocessen kan tilrettelægges som en politisk proces, også i forlæn-

gelse af hensigtserklæringen fra budgetforlig 2019.  

 

Teknisk Udvalg behandlede sagen den 7. november 2018 og 28. januar 

2019. På mødet den 7. november 2018 havde Danmarks Sportsfiskerifor-

bund og Komiteen Bæredygtig Kystkultur foretræde for udvalget. 

 

Teknisk Udvalg anbefalede på mødet 28. januar 2019 at arbejde videre 

med: 

Teknik og Miljø 

Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C 

Jacob Søgaard Clausen 

Uden for partierne 

 

TEKNIK OG MILJØ 

Aarhus Kommune 

Rådhuset, Rådhuspladsen 2 

8100 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

 

Direkte e-mail:  

post@mtm.aarhus.dk 

 

www.aarhus.dk  

 

Sag: EMN-2022-507988 
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• Spor 1: Opfølgning på konferencen i Grenaa 27. november 2018, 

som Komiteen for Bæredygtigt Kystfiskeri arrangerede med kyst-

kommunerne. 

• Spor 2: Særskilt visionsproces.  

 

Byrådet tiltrådte sagen og anbefalingerne fra Teknisk Udvalg den 20. februar 

2019.  

 

På foranledning af konferencen indbød Norddjurs og Syddjurs Kommuner – 

uafhængigt af Aarhus’ egen visionsproces – borgmestrene i Mariagerfjord, 

Randers, Aarhus, Odder, Samsø, Horsens og Hedensted til et samarbejde 

med Søfartsstyrelsen, erhvervs- og vækstministeren og Folketinget om den 

kommende digitale havplan. Havplanen udmønter lov om maritim fysisk 

planlægning (havplanloven) fra 2016, jf. EU-direktiv 2014/89.  

 

De ni østjyske kystkommuner har aftalt at arbejde hen mod at fremsende et 

fælles høringssvar til den kommende offentlige høring af havplanen og den 

tilhørende miljøvurdering, som forløber fra 1. kvartal 2021 og 6 måneder 

frem.  

 

Byrådet anbefalede som nævnt ved seneste behandling på mødet den 20. 

februar 2019 både at arbejde videre med spor 1 og spor 2. Det vil sige både 

at følge op på konferencen i Grenaa, som har konkretiseret sig i et fælles ar-

bejde i forhold til den kommende statslige havplan, samt en særskilt visions-

proces.  

 

Arbejdet med en særskilt visionsproces har hidtil afventet den statslige hav-

plan, da denne alt andet lige må formodes at opstille rammerne for Aarhus 

Kommunes egen visionsproces.  

 

Havplanen udmønter lov om maritim fysisk planlægning (hav-planloven) fra 

2016, og dialogen blandt de ni østjyske kommuner har vist behovet for, at 

den kommende plan fokuserer på bl.a. bæredygtig turisme, rekreative aktivi-

teter, friluftsliv mv. samt endvidere samspillet mellem land og hav.  

 

Teknisk Udvalg blev 28. april 2021 orienteret om, at arbejdet med en visi-

onsplan for Aarhusbugten afventer det statslige arbejde med Danmarks før-

ste havplan. Arbejdet med visionsplan for Aarhusbugten igangsættes, når 

der foreligger en statslig havplan. 

 

Nedenfor følger Teknik og Miljøs besvarelse af de stillede spørgsmål.  

 

Spørgsmål 

Hvad er status på visionsprocessen, og hvordan er processen tænkt sam-

men med den aktuelle lokalplan om en udvidelse af Aarhus Havn? 
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Svar 

Byrådet har senest behandlet høringssvar til Danmarks Havplan 15. septem-

ber 2021. Det blev besluttet, at Aarhus Kommune afgav et fælles hørings-

svar fra Mariagerfjord, Randers, Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Odder, Hor-

sens og Hedensted Kommuner.  

 

Havplanen er offentliggjort på www.havplan.dk og er den retsligt gældende 

plan. Det bemærkes, at det som en del af aftale om finansloven for 2022 ind-

gået 6. december 2021 blev besluttet, at havplanen med afsæt i de ind-

komne høringssvar skal forhandles med Folketingets partier. 

 

Konkret fremgår det af aftale om finansloven 2022: 

 

”Aftalepartierne er enige om, at en ny havplan skal tage hensyn til økonomi-

ske, sociale og miljømæssige forhold samt sikkerhedsaspekter for at støtte 

en bæredygtig udvikling og vækst i den maritime sektor under anvendelse af 

en økosystembaseret tilgang og for at fremme sameksistens af forskellige 

relevante aktiviteter og anvendelser. Havplanen skal dermed fremtidssikre 

Danmarks styrkeposition inden for havvind, bidrage til bedre beskyttelse af 

biodiversiteten og sikre fortsat gode vilkår for dem, der i dag agerer på ha-

vet.  

 

Regeringen har på den baggrund fremlagt udkast til havplan, som har været 

i offentlig høring. Regeringen vil med afsæt i de indkomne høringssvar for-

handle en samlet havplan med Folketingets partier til foråret 2022 for at 

sætte en ambitiøs og bæredygtig retning for det danske havareal, herunder 

med stærkere fokus på naturbeskyttelse.” 

 

Forhandlingen forventes at finde sted i løbet af foråret 2022. Søfartsstyrel-

sen oplyser dog, at forhandlingerne fortsat pågår. Når den politiske forhand-

ling er afsluttet, og eventuelle beslutninger er blevet behandlet, offentliggø-

res høringsnotatet, hvori de indkomne høringssvar adresseres. 

 

Stillingtagen til den videre proces i forhold til en samlet visionsplan for Aar-

husbugten afventer således aktuelt den politiske forhandling af den statslige 

havplan. 

 

Hertil skal det bemærkes, at det forventes, at Aarhus Kommune vil træde ind 

i et tværkommunalt samarbejde med Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Odder og 

Horsens Kommuner om at øge biodiversiteten og naturtilstanden i den østjy-

ske del af Kattegat. Der lægges op til, at samarbejdet forankres i et konsor-

tium bestående af de nævnte kommuner. Samarbejdets primære bidrag er 

ansættelsen af en projektkoordinator, der blandt andet skal medvirke til at 

realisere synergier, fælles fundraising, udpege nye fælles projektmuligheder 

og styrke indsatsen for havmiljøet på tværs af de deltagende kommuner, 

http://www.havplan.dk/
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private aktører, offentlige aktører og NGO'er. Der udestår dog fortsat afkla-

ring af finansieringen af samarbejdet.  

 

Processen for visionsprocessen og proces for lokalplan om udvidelse af Aar-

hus Havn 

Arbejdet med en samlet visionsplan for Aarhusbugten har sigte på bugten 

som et større aktiv for Aarhus og de omkringliggende kommuner. Arbejdet 

skal således ske med inddragelse af bl.a. Norddjurs, Syddjurs, Samsø og 

Odder Kommuner. 

 

I lyset heraf og af den igangværende forhandling omkring den statslige hav-

plan er der ikke planlagt en koordinering af processen for visionsplanen for 

Aarhusbugten med den aktuelle myndighedsbehandling af lokalplan 1163, 

Udvidelse af Aarhus Havn af Aarhus Havn og dertil hørende miljøvurdering.  

 

Med venlig hilsen 

 

Nicolaj Bang 

Rådmand 

  / 

 

   Henrik Seiding 

   Direktør 

 

 

 


