
   

 

10-dagesforespørgsel til MBA                        onsdag d. 4/3/2022 

 

Forespørgsel vedr. udviklingen i godsomsætning på Aarhus Havn  

Begrundelse:  

Venstre ønsker at borgmesteren og formanden for Aarhus Havn besvare spørgsmål herunder. For 

Venstre er det vigtigt, at Aarhus Kommune fortsat har en velfungerende havn, det er betydningsfuldt 

for byens vækst, for erhvervslivet og dermed arbejdspladser i byen såvel som byens udvikling som 

helhed. Aarhus Havn er med til at skabe tusindvis af arbejdspladser i Aarhus Kommune, og herudover 

har hele området ved havnen i lang tid været en væsentlig del af Aarhus’ DNA, hvilket betyder, at 

udvidelsen af Aarhus Havn kan være vigtig – ikke blot for dansk konkurrenceevne – men i særdeles-

hed for Aarhus Kommune.  

Spørgsmål:  

I Venstre er vi klar til at se på behovet for udvidelsen af havnen, men konkret ønsker vi med denne 

forespørgsel at få belyst: 

Venstre er vi positiv over for udvidelsen af havnen, men i forbindelse med de mange høringssvar er 

der skabt forvirring om blandt andet behovet og godsmængder, herunder fremtidens behov - derfor 

ønske vi følgende belyst: 

1. Hvad er den konkrete godsomsætning i Aarhus Havn fordelt på de forskellige godstyper i 2021 tal?  

2. Hvordan har godsomsætning udviklet over sig de seneste 10 år for Aarhus Havn?  

3. Er forslaget til udvidelsen af Aarhus Havn proportionalt med havnens godsomsætning i fremtiden?  

4. Hvordan forventer havnen at udvidelsen skal ske - beskrive venligst den etape opdelte udvidelse 

af fremtidens Aarhus Havn og den forventet tidshorisont frem mod 2050 

5. Grønlandstrafikken med Royal Arctic Line er nu flyttet til Aarhus Havn fra Aalborg - hvad betyder 

det for kapaciteten for Aarhus Havn? 

6. Hvor mange container og hvor mange tons gods går over kaj hvert år fra Salling Group og Arla i 

Aarhus Havn - udviklingen gennem de sidste 10 år ønsket belyst.  



   

 

7. Er det muligt at vurdere om virksomhederne i Aarhus Kommune få svært ved at tiltrække medar-

bejdere, fordi man ødelægger udsigten (udsigten til Skødshoved set fra Tangkrogen) over bugten 

med en havneudvidelse? 

8. Bliver ejendomsværdierne for de borgere, der har en særlig god udsigt over bugten fra Strandvejen, 

Højbjerg og Skåde bakker forringet og i givet fald hvor meget - såfremt havneudvidelsen sker ud fra 

hovedforslaget på ca. 100 hektar? 

På vegne af Venstre i Aarhus Byråd  

Gert Bjerregaard 

Gruppeformand, Venstre i Aarhus Kommune  


