
Ændringsforslag 

 

ADM-A-01 – Udviklingen af Koldings havneområder 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Administrationspolitik 

Vedtaget: ................................  Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 2. juni 2021, sag nr. 17 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:....................................... Jan Krarup Laursen 

Tlf. nr.: ..................................... 51811880 

E-mail: ..................................... laurs@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb  4.000 4.000 4.000 0 

I alt kassefinansieret 4.000 4.000 4.000 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Byrådet har den 24. november 2020 vedtaget en ejerstrategi for Kolding Havn. Det foreslås, at der af-

sættes midler til de første faser af udviklingsprocessen. I ejerstrategien slås det fast, at det er byrådets 

vision, at erhvervshavn, by og fjord skal bindes sammen i en udvikling af havneområdet. Dele af havne-

området skal udvikles med boliger, erhverv, kultur og rekreative områder, hvorved der bliver mere by og 

grønnere erhvervshavn. Ejerstrategien sætter sammen med samarbejdsaftalen mellem Byrådet og Kol-

ding Havn rammerne for den udviklingsproces, der er sat i gang på baggrund af Byrådets vision for 

havneområdet. Udviklingsprocessen har til formål at sikre et beslutningsgrundlag for Byrådet og havne-

bestyrelsen ift. fremtidig havne- og byudvikling på havneområdet. 

 

Udviklingsprocessen består af en lang række faser frem mod en realisering af havne- og byudviklingen. 

De indledende tre faser er organiseret i By- og Udviklingsforvaltningen i samarbejde med Kolding Havn. 

Disse tre faser har til formål at sikre den nødvendige viden for det førnævnte beslutningsgrundlag.  

 

I udviklingsprocessens første tre faser, der er omfattet af dette ændringsforslag, skal sikres: 

 Løbende åben dialog og involvering af borgere, virksomheder og andre interessenter. 

 Tekniske, miljømæssige og juridiske forundersøgelser. 

 Udarbejdelse af en business case/økonomimodel. 

 Sikring af strategiske sammenhænge og en udarbejdelse af en strategi/vision for udviklingen af 

havneområdet. 

 Afklare muligheder og udarbejde beslutningsgrundlag ift. havne- og byudvikling på havneområ-

det. 

 

Ovenstående skal indgå som del af og baggrund for det beslutningsgrundlag, der skal være resultatet 

af de tre indledende faser af projektet. Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af procesplan for ud-

viklingsprocessen og estimeringer af udgifter. Udover udgifter til gennemførsel af ovenstående punkter 

omfatter budgetforslaget udgifter til projektledelse. 



Ændringsforslag 

 

Hvis der ikke afsættes midler, er det ikke muligt at gennemføre de tekniske, miljømæssige og juridiske forun-

dersøgelser samt fastlæggelse af økonomimodel, og dermed kan grundlaget for udvikling af havneområ-

derne ikke tilvejebringes. 

 


