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Investeringen i Aarhus Lufthavn A/S 

Kære Torkil Forman 
 
Du har i mail af 27. januar 2007 stillet mig en række spørgsmål i forbindelse med Favr-
skov Byråds beslutning om at købe aktier i Aarhus Lufthavn. 
 
Dine første to spørgsmål handler om årsagen til, at Favrskov Kommune har valgt at 
være medejer af Aarhus Lufthavn. 
 
Til det kan jeg svare, at Favrskov Kommune – på linje med de nuværende fire ejer-
kommuner - ligger i det naturlige opland til Aarhus Lufthavn. Og Favrskov Kommune 
kommer endnu tættere på Århus Lufthavn, når motorvejsforbindelsen mellem Søften 
og Løgten bliver færdiggjort. 
 
Transport og rejsemulighed via fly er en del af den samlede transportinfrastruktur og 
Aarhus Lufthavn har en væsentlig regional betydning. Den har således stor betydning 
for de borgere og virksomheder i Favrskov Kommune, der benytter sig af fly som 
transportform. 
 
Indtil 2007 var Århus Amt med i ejerkredsen. Da Århus Amt ikke længere eksisterer 
har kommunerne i stedet overtaget nogle af amtets opgaver/forpligtelser i forhold til in-
frastrukturen – og set i det lys er det naturligt, at kommunerne i området i fællesskab 
håndterer denne opgave.  
 
Et medejerskab af Aarhus Lufthavn sender derfor et klart signal om, at Favrskov Kom-
mune prioriterer Aarhus Lufthavn, som den naturlige luftvej for borgere i Favrskov 
Kommune, hvilket også fremgår af forslaget til planstrategi 07 for Favrskov Kommune. 
 
Favrskov Kommune forsøger i videst muligt omfang at øve indflydelse på alle trans-
portformer, der har betydning for kommunen og dens borgere og virksomheder. Det 
gælder både vejnettet, hvor vi selv har en stor del af opgaven, den kollektive trafik i 
form af busser og tog samt den kommende letbane. Med ejerskabet af Aarhus Luft-
havn får vi mulighed for at få indflydelse på Århus Lufthavns udvikling. 
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Du har også spurgt til Aarhus Lufthavns økonomiske forhold. Det er der også andre, 
der har gjort, og jeg har derfor bedt administrationen om et notat, der nærmere beskri-
ver, hvordan man skal læse Aarhus Lufthavns regnskaber samt lufthavnens økonomi-
ske forhold generelt. 
 
Jeg vedlægger administrationens notat som en del af mit svar, og jeg vil på baggrund 
heraf konkludere, at Aarhus Lufthavn er en meget velkonsolideret virksomhed, der 
med den nye motorvejsforbindelse og de øvrige planlagte investeringer i og omkring 
lufthavnen fortsat vil være en rigtig fornuftig økonomisk forretning. 
 

Venlig hilsen 

Anders G. Christensen 
Borgmester 


