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Supplerende svar på 10-dages forespørgsel fra EL, RV, DF 
og NB til Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø om 
møder med Aarhus Havn 
 
Den 15. juni 2022 har Thure Hastrup (EL), Metin Lindved Aydin (RV), Jakob 
Søgaard Clausen (DF) og Henrik Arens (NB) indsendt en 10-dagesfore-
spørgsel til MTM og BA. 
 
Opsummeret drejer forespørgslen sig om møder borgmesteren, rådmanden 
for MTM samt embedsfolk fra MTM og BA i perioden 01.01.22 – 15.06.22 
har afholdt med:  
 

1. Repræsentanter fra Aarhus Havn 
2. Virksomheder/interessenter beliggende på Aarhus Havn 
3. Andre interessenter/foreninger/borgergrupper vedr. havneudvidelsen  

 
For hvert møde oplyses dato og emne. For møder med dagsorden og referat 
vedlægges disse som nummererede bilag.  
 
Følgende udgør et supplement til det oprindelige svar på forespørgslen efter 
henvendelse fra Metin Lindved Aydin om møder afholdt mellem embeds-
mænd fra Erhverv og Bæredygtig udvikling og hhv. repræsentanter fra Aar-
hus Havn, virksomheder beliggende på Aarhus Havn og andre interessenter. 
De oplistede møder fra det oprindelige svar er gengivet for at give et samlet 
billede af mødeaktiviteten i Erhverv og Bæredygtig udvikling. 
 
Erhverv og Bæredygtig udvikling  
Embedsmænd fra Erhverv og Bæredygtig udvikling har i perioden fra den 1. 
januar til den 15. juni 2022 afholdt følgende møder med repræsentanter fra 
Aarhus Havn, virksomheder og andre interessenter: 
 
Dato: 06.01.2022 
Emne: Stig Kirkegaard, A.P. Møller-Maersk, deltager i Aarhus Kommu-
nes Nytårsbriefing 
Stig Kirkegaard holdt oplæg ved briefingen, hvor han perspektiverede infra-
strukturinvesteringer i Aarhus Kommune. Oplægget blev sendt online og kan 
ses på: https://nytaarsbriefing.dk/ (aktivt link indtil medio september 2022). 
 
Dato: Januar og februar 2022 
Emne: Diverse for-dialoger pr. telefon vedr. byggesag af ny bioboiler 
hos AAK 
For-dialog-telefonmøder uden beslutningspunkter. 
Der var ikke en dagsorden eller blev taget referat fra telefonmøderne, som 
indgik i koordineringen af processen i sagen mellem AAK, Miljøstyrelsen og 
MTM/Byggeri, da overholdelse af tidsplanen var kritisk for AAK.  
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Dato: 2.3.2022 
Emne: Statusmøde med A.P. Møller-Maersk 
Dialogmøde uden beslutningspunkter, der omhandlede virksomhedens nye 
strategi med ’Integrated Logistics’ med det formål at opdatere Aarhus Kom-
mune på strategien som opfølgning på Stig Kirkegaards oplæg om strate-
gien på Aarhus Kommunes nytårsbriefing 6. januar 2022. 
Der var ikke en dagsorden for mødet, og der blev ikke taget referat. 
 
Dato: 14.03.2022  
Emne: Deltagelse i nytårskur på Aarhus Havn 
 
Dato: 30.03.2022 
Emne: Dialogmøder om udvikling af erhvervsarealer i Framlev 
Dialogmøde uden beslutningspunkter. 
Der var ikke en dagsorden for mødet. 
Der blev ikke taget referat. 
 
Dato: 02.05.2022 
Emne: Dialogmøder om udvikling af erhvervsarealer i Framlev 
Dialogmøde uden beslutningspunkter. 
Der var ikke en dagsorden for mødet. 
Der blev ikke taget referat. 
 
Dato: 04.05.22 
Emne: Status- og dialogmøde mellem Aarhus Havn, Molslinjen og Aar-
hus Kommune 
Dagsorden og referat: Se bilag 4 
 
Dato: 05.05.2022 
Emne: For-dialog med Arkitema vedr. byggesag for virksomheden 
POND 
For-dialogmøde uden beslutningspunkter. 
Der var ikke en dagsorden for mødet. 
Der blev ikke taget referat. Som opfølgning blev Arkitema henvist til formelt 
at søge om for-dialog hos MTM/Byggeri, når projektet er modent dertil. 
 
Dato: 15.05.2022 
Emne: For-dialog med Everfuel om ny brint-station på Aarhus Havn 
For-dialogmøde uden beslutningspunkter. 
Der var ikke en dagsorden for mødet. 
Der blev ikke taget referat. Som opfølgning blev Everfuel henvist til formelt at 
søge om for-dialog hos MTM/Byggeri, når projektet er modent dertil. 
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Dato: 17.05.2022 
Emne: Samarbejdsmøde vedr. virksomheder på Aarhus Havn  
Dialogmøde uden beslutningspunkter. 
Der var ikke en dagsorden for mødet. 
Der blev ikke taget referat. 
 
Dato: 3.6.2022 
Emne: Statusmøde med A.P. Møller-Maersk 
Dialogmøde uden beslutningspunkter. 
Der var ikke en dagsorden for mødet, der var en fortsættelse af dialogen fra 
det tilsvarende møde med A.P. Møller-Maersk, der blev afholdt den 2. marts 
2022. 
Der blev ikke taget referat. 
 
 
 
                   Christian Mølgaard,  
                juridisk chef 

     
 
 
 


