
Kære temamødedeltagere 
 
Tak for jeres bidrag og ønsker til processen angående udvidelse af Aarhus Havn, som vi er i gang med, og 
som vi løbende justerer. Vi har modtaget forslag fra jer til indhold, metoder og deltagere i de kommende 
temamøder. Tak for det.  
 
Næste gang vi mødes til temadrøftelserne, er det til et genbesøg af temaet ”Behov for havneudvidelse”.  
 
Det er den 15. september fra kl. 18.00 – 22.00 (der er sandwichs fra kl. 17:30) og foregår i Roof Top på 
adressen: Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. 
 
Omdrejningspunktet for dette møde, er en opdateret behovsanalyse, som Aarhus Havn leverer. Vi lægger 
op til endnu en drøftelse af de spørgsmål, som I har rejst både gennem høringssvar, og fra første drøftelse.  
 
Der er oprettet en side under Aarhus Kommunes hjemmeside, hvor de allerede afviklede temamøder er 
beskrevet. Siden er nu blevet suppleret med uddybede opsamlinger af hvert enkelt møde. Se dette link: 
Udvidelse af Aarhus Havn 
 
I forhold til de kommende møder, har vi imødekommet flere af de konstruktive bidrag, I har leveret til vores 
proces.  
 

• På næste møde har vi inviteret (men ikke bekræftet deltagelse af) repræsentanter fra nogle af de 
store virksomheder/aktører/brugere af havnen, som vil kunne kvalificere drøftelsen af behov.  

• Borgerkonferencerne vil blive styret af en ekstern facilitator, som vil kunne være deltagende og 
facilitere på de kommende temamøder.  

• Vi deler jeres opfattelse af, at drøftelser i mindre grupper fungerer godt, og vil gøre plads til denne 
øvelse igen, hvor det bliver relevant.  

• Oplæg med indhold fra miljørapporten vil blive begrænset på de kommende temamøder.  

• Der arbejdes på en model af havneudvidelsen og omgivelserne, som skal stå fremme til 
borgerkonferencen og danne grundlag for drøftelserne af den visuelle påvirkning.  

 
Som I formentlig har læst, har nuværende rådmand Steen Stavnsbo meddelt at han træder tilbage fra 
posten, og vil den 31. august overlade posten til Nicolaj Bang. Rådmandsskiftet ventes ikke at få betydning 
for processen og fortsætter som planlagt.  
 
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, er 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. Desuden har vi tilføjet billeder af de plancher, som facilitator 
lavede på første og andet møde. Der er ikke suppleret med nyt information siden første møde. 

https://www.aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/planlaegning-byggeri-og-boliger/udvidelse-af-aarhus-havn/


  

Materiale til temamøder - ekstern adgang  
  
Miljøkonsekvensrapporten kan ses her: 
https://deltag.aarhus.dk/hoering/miljoekonsekvensvurdering-udvidelse-af-aarhus-havn-yderhavnen 
 
Herunder finder I en oversigt over datoerne til efterårets temamøder og borgerkonferencer: 

Dato Tema 

15. september Temamøde 1b, behov for 

udvidelse af Aarhus Havn 

26. september Borgerkonference 1 

13. oktober Behov for udvidelse af Aarhus 

Havn 

13. oktober Landskab og visuelle forhold  

Rekreative interesser 

25. oktober Havmiljø 

25. oktober Klima og CO2-aftryk 

7. november Borgerkonference 2 

  

 
 
Tilmelding til temamødet skal ske inden torsdag den 8. september.  
Vi sætter stor pris på jeres deltagelse i denne proces, og glæder os til at se jer igen. 
 
 
På vegne af Teknik og Miljø, 
 
Luise Pape Rydahl  
Forvaltningschef i Teknik og Miljø  
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