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SOLID ØKONOMI SAMT FOKUS PÅ INFRASTRUKTUR  
OG BÆREDYGTIGHED

Aarhus Havn kom ud af 2019 med et solidt økonomisk resultat  Ud over det sæd-
vanlige fokus på at sikre en positiv økonomi har vi i årets løb arbejdet intenst med 
både opgradering og udbygning af havnens infrastruktur og med bæredygtighed     
 
Allerede efter 11 måneder slog vi vores egen danmarksrekord i containeromsæt-
ning, og for hele året realiserede vi en stigning i arealudlejning, der var næsten tre 
gange så høj som normalt  En samlet stigning i containeraktiviteterne på ca  25 
pct  i løbet af de seneste tre regnskabsår og en markant stigende efterspørgsel på 
arealer i de seneste to regnskabsår er et udtryk for, at dansk erhvervsliv anerken-
der Aarhus Havn som en attraktiv samarbejdspartner  

Vi realiserede et overskud på 84 mio  kr , hvilket er 11 mio  kr  over det budget-
terede og 12 mio  kr  mere end året før  Vi betegner dette resultat som meget 
tilfredsstillende  Investeringsmæssigt anvendte vi 147 mio  kr  til ny infrastruktur 
som fx ny færgeterminal til Molslinjen og opgradering af Østhavnsvej 

Aarhus Havn ønsker at fremtidssikre havnen ved at udvide med ”Yderhavnen” 
på 100 hektar  Vi har ansøgt staten og Aarhus kommune om lov til at gennem-
føre udvidelsen i løbet af de kommende 30 år  Et flertal i Aarhus byråd kom os i 
efteråret 2019 i møde ved at sende Yderhavnen i offentlig høring, og vi er dermed 
kommet endnu et skridt nærmere en realisering af projektet  Vi forventer en 
endelig tilladelse til projektet medio 2021, hvorefter vi vil igangsætte byggeriet af 
den nye ydermole 

Vores serviceydelser som lodsning, bugsering, trosseføring, modtagelse af skibs-
affald, bunkring af skibe og udlejning gennemgår løbende driftstilpasning således, 
at ydelserne til enhver tid har det rette serviceniveau og økonomiske grundlag 

Aarhus Havns mange aktiviteter indenfor bæredygtighed fik stor opmærksom-
hed i 2019  Vores eget CO2-bidrag er kortlagt, og i de kommende år vil vi arbejde 
for at opfylde vores strategiske mål om at blive CO2-neutral i 2030 og blive den 
mest bæredygtige havn i Østersøområdet  Som den første havn i Danmark har 

vi indført rabat til skibe, der kan dokumentere en indsats for bæredygtig sejlads  I 
løbet af året indgik vi desuden en aftale med Molslinjen om en fælles investering i 
et landstrømsanlæg til rederiets færger fra efteråret 2020  

Udover at se på vores eget CO2-bidrag, arbejder vi sammen med Det Blå Dan-
mark om at få etableret fremtidens energiinfrastruktur til de nye bæredygtige 
energikilder, der forhåbentligt bliver udviklet i de kommende år  Parallelt med det 
arbejder vi for at optimere anvendelsen af de mest bæredygtige energikilder, vi 
kender i dag – fx landstrøm  I løbet af året er det dog ikke lykkedes os at skaffe 
økonomisk grundlag for etablering af landstrøm til krydstogtskibe, og da lovgiv-
ningen forhindrer, at vi etablerer et underskudsgivende anlæg, har vi ansøgt både 
Aarhus kommune, staten og EU om midler  

Vi har fremlagt forslag om at gennemgå gældende love og regler med henblik 
på at fremme bæredygtige løsninger, idet den nuværende lovgivning og afgift-
struktur kan forhindre sådanne løsninger  Vi anbefaler, at de samfundsmæssige 
indtægter ved bæredygtige løsninger overføres til de aktører, som afholder om-
kostningerne, således at der skabes mulighed for positive business cases 

COVID-19 har ramt hele verden  Aarhus Havn er en del af de samfundsbærende 
sektorer og holder fuldt åbent under krisen  Den betydelige økonomiske usikker-
hed vil naturligvis påvirke Aarhus Havns medarbejdere, kunder og økonomiske 
resultater  Vi håber dog, at påvirkningen bliver relativt begrænset som følge af 
havnens status som samfundsbærende infrastruktur  COVID-19 har ingen på-
virkning på årsregnskabet for 2019 

Aarhus Havn
April 2020
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Godsomsætning - Containere i teu

2019 2018 2017 2016

1 000 teu 574 540 511 456
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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 
Aarhus Havn for regnskabsåret 1  januar – 31  december 2019 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Aarhus 
Havns aktiver, passiver og finansielle stilling pr  31  december 2019 samt af 
resultatet af Aarhus Havns aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret  
1  januar – 31  december 2019 

Det er desuden vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en ret-
visende redegørelse for udviklingen af Aarhus Havns aktiviteter og økonomi-
ske forhold, årets resultat og for Aarhus Havns finansielle stilling 

Aarhus, den 1  april 2020

Direktion:
Henrik Munch Jensen       
   
    
Bestyrelse:       
Jacob Bundsgaard
Gert Bjerregård
Hüsein Arac
Agneta Björkman 
Ole Thomsen
Lars Fournais
Line Markert
Thorkil Andersen
Tom Linneberg

PÅTEGNINGER
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PÅTEGNINGER DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

TIL KAPITALEJERNE I AARHUS HAVN

KONKLUSION 
Vi har revideret årsregnskabet for Aarhus Havn for regnskabsåret 1  januar – 31  
december 2019  Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenka-
pitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis  
Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Aarhus 
Havns aktiver, passiver og finansielle stilling pr  31  december 2019 samt af 
resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1  
januar – 31  december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven  

GRUNDLAG FOR KONKLUSION 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale stan-
darder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark  Vores 
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspå-
tegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”  Vi er 
uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler 
for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til 
disse regler og krav  Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion 
 
LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et 
retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven  Ledelsen har 
desuden ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig 
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl  
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere 
selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende 
fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen en-
ten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet 
realistisk alternativ end at gøre dette 

REVISORS ANSVAR FOR REVISIONEN AF ÅRSREGNSKABET 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed 
er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 

fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion  Høj grad af sikkerhed 
er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der 
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
 yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinfor-
mation, når sådan findes  Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser 
eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forven-
tes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, 
som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under 
revisionen  Herudover: 

u  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregn-
skabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører 
revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, 
der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion  
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvi-
gelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet 
besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol  

u  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for 
at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændig-
hederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
selskabets interne kontrol  

u  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er 
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, 
som ledelsen har udarbejdet, er rimelige 

u  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag 
af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med be-
givenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne 
til at fortsætte driften  Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikker-
hed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger 
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstræk-
kelige, modificere vores konklusion  Vores konklusion er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning  
Frem tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke 
længere kan fortsætte driften  
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u  Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af års-
regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler 
de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der 
gives et retvisende billede heraf 

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl a  det planlagte omfang og 
den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige 
observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som  
vi identificerer under revisionen 

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen  
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og 
bæredygtighedsrapporteringen, og vi udtrykker ingen form for konklusion 
med sikkerhed om ledelsesberetningen og bæredygtighedsrapporteringen  
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse 
ledelsesberetningen og bæredygtighedsrapporteringen og i den forbindelse 
overveje, om ledelsesberetningen og bæredygtighedsrapporteringen er 
væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revi-
sionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation  
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen og bære-
dygtighedsrapporteringen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
årsregnskabsloven 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og 
bæredygtighedsrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet og 
er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav  Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen 

Aarhus, den 1  april 2020
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
CVR-nr  20222670

Peter Damsted Rasmussen Søren Peter Nielsen
Statsaut  revisor Statsaut  revisor
  



LEDELSESBERETNING VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER 

Aarhus Havn
Vandvejen 7
8000 Aarhus C

Web: aarhushavn dk
E-mail: port@portofaarhus dk
CVR: 23 14 59 28
EAN lok nr : 5790000423668

VISION
Aarhus Havns vision er at skabe fremtidens havn sammen med erhvervslivet  

MISSION
Aarhus Havns mission er at sikre, at der i Aarhus til enhver tid er fremtids-
rettet havneinfrastruktur og serviceydelser, der effektivt møder kundernes 
behov 

HAVNELOVEN OG EU-HAVNEFORORDNING
Aarhus Havn er omfattet af lov nr  457 af 23  maj 2012 og Bekendtgørelse 
om bestemmelser for anvendelse af EU-havneforordning 2017/352 om leve-
ring af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne  

KOMMUNAL SELVSTYREHAVN
Aarhus Byråd har i henhold til havneloven valgt at organisere Aarhus Havn 
som en kommunal selvstyrehavn 

HAVNEBESTYRELSEN
På byrådets vegne styres Aarhus Havn af en havnebestyrelse, der består af 
3 byrådsmedlemmer, 5 erhvervsfolk samt et medlem valgt af medarbejder-
ne  Havnebestyrelsen varetager havnens interesser efter retningslinjerne i 
Havneloven og EU-havneforordningen 

Havnebestyrelsen består indtil 31  december 2021 af:

Borgmester Jacob Bundsgaard, formand 
Direktør Agneta Björkman, næstformand 
Byrådsmedlem Gert Bjerregård 
Byrådsmedlem Hüsein Arac 
Logistikdirektør Ole Thomsen 
Adm  direktør Lars Fournais 
Adm  direktør Thorkil Andersen 
Advokat og partner Line Markert 
Lods Tom Linneberg (medarbejdervalgt)

Havnedirektøren
Den daglige ledelse forestås af havnedirektøren, som er ansvarlig over for 
Havnebestyrelsen 

Chefgruppen
Konstitueret CEO samt CFO og souschef Henrik Munch Jensen 
COO Anne Zachariassen  
CCO Nicolai Krøyer 

PERSONALE 
Aarhus Havn beskæftiger ultimo 2019 100 medarbejdere (2018: 103):

 16 Havnedirektør, chefer, ledere og stab
 5 Økonomisk område 
 7 Kundeområde
  Teknisk område:
12  Ingeniører og tekniske medarbejdere
28 Maritime medarbejdere
10 Håndværkere
22 Havneservice-medarbejdere 

Den samlede beskæftigelse på havneområdet er flere tusinde medarbejdere 
fordelt på ca  150 virksomheder  En undersøgelse fra Syddansk Universitet 
viser, at den samlede beskæftigelseseffekt af aktiviteterne på havneområdet 
er ca  10 000 job 
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LEDELSESBERETNING BERETNING

AARHUS HAVNS VÆSENTLIGSTE AKTIVITETER

u at etablere og drive havneinfrastruktur til godsomsætning 
u salg og udførelse af skibsrelaterede serviceydelser
u udlejning af arealer, bygninger og kraner

EUROPÆISK TRANSPORTNETVÆRK
Aarhus Havn indgår i det europæiske transportnetværk og er udpeget som 
kun en af to danske havne til det klassificerede EU-Core-network 

LOVREGULERING
Aarhus Havn styres efter havneloven, der giver havnene muligheder for at ud-
føre indtægtsgivende virksomhed  Desuden reguleres nogle af vores aktiviteter 
af EU’s havneforordning, der trådte i kraft 24  marts 2019  Forordningen regule-
rer levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne, ligesom 
den giver Aarhus Havn mulighed for at fastsætte minimumsbestemmelser for 
leverandører af havnetjenester  Den bestemmelse har vi dog ikke gjort brug af    
Trafik- bygge- og boligstyrelsen har afgjort, at EU’s havneforordning giver 
Aarhus Havn ubetinget ret til at udføre bugsering, trosseføring, bunkring (inkl  
landstrøm) samt modtage skibsaffald 

GODSOMSÆTNING
Godsmængden steg med 141 000 tons (2%) til 8 943 000 tons med følgende 
fordeling:

1000 tons 2019 2018

Containerruter 4 151 3 725

Ro-ro 348   367

Fast bulk 3 010 3 216

Tankfart 1 434 1 494

I alt 8 943 8 802

Aarhus Havn udbyggede sin position som Danmarks største containerhavn 
og fastholdt sin position som landets største offentlige bulkhavn og som 
Vestdanmarks største personfærgehavn 

CONTAINEROMSÆTNING
Den søværts omsætning med containere foregår i et fast rutenet betjent af 
15 rederier med direkte anløb  I 2019 blev der løftet 574 000 TEU med hav-
nens kraner mod 540 000 TEU i 2018 

PASSAGERFÆRGER OG KRYDSTOGT
Molslinjen A/S overførte i 2019 i alt 1,3 mio  personbiler og 3,3 mio  passage-
rer mellem Aarhus og Odden 

Herudover benytter en række krydstogtrederier Aarhus som destination  I 
2019 havde vi 32 anløb med 63 000 gæster og et stort antal besætnings-
medlemmer  

UDLEJNING
Aarhus Havn udlejer arealer, pakhuse og kontorlokaler til havnerelaterede 
virksomheder samt kraner  I 2019 realiserede vi en stigning i arealudlejningen 
på 10 ha  Det er næsten 3 gange et normalt udlejningsniveau 

NYANLÆG
Der blev investeret 147 mio  kr  i nyt materiel og anlæg - herunder i den nye 
færgeterminal, der skal erstatte den nuværende  Den nye færgeterminal 
forventer vi at tage i brug 1  oktober 2020 
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LEDELSESBERETNING RESULTAT
Årets overskud på havnedrift (EBIT) er på 64 mio  kr  I årsrapporten for 2018 
var forventningen et overskud på havnedrift (EBIT)i størrelsesordenen 65 - 75 
mio  kr  Overskuddet anvendes til konsolidering 

FORVENTET UDVIKLING
Der ventes et overskud på havnedrift (EBIT) mellem 66 - 76 mio  kr  i 2020  
Der er ikke indregnet effekt af COVID-19 

BALANCE 
Havnens nettotilgodehavender faldt med 9 mio  kr  til 248 mio  kr  Nettotil-
godehavender består af værdipapirbeholdning, likvider og andre omsætnings-
aktiver på 318 mio  kr  fratrukket andre skyldige beløb på 70 mio  kr  

Egenkapitalen steg med 60 mio  kr  til 1 742 mio  kr  Sammenholdt med ba-
lancesummen på 2 454 mio  kr  giver det en soliditet på 71 %  

Havnens likvider udgør ved årets slutning 179 mio  kr , heraf 166 mio  kr  
værdipapirer 

OVERSKUDSDISPONERING
Aarhus kommune har besluttet at gennemføre den forbedrede vejadgang til 
havnen via Marselis Boulevard  Til delvis finansiering heraf er besluttet, at 
Aarhus Havn ved igangsætning skal betale 200 mio  kr  og ved ibrugtagning 
skal betale 150 mio  kr  til Aarhus kommune  De 350 mio  kr  er disponeret af 
vores akkumulerede overskud (egenkapital) og hensat i årsregnskabet som 
hensat forpligtelse 

SÆRLIGE RISICI
Der er ikke særlige risici, som afviger fra tilsvarende virksomheder  

Beredskabet i forhold til COVID-19 indgår i det nationale beredskab for sam-
fundskritiske sektorer 

Havneområdet er terror-risikovurderet i henhold til de internationale 
ISPS-standarder, der er lovfæstet i lov nr  457 af 23  maj 2012 

Beredskabet på Oliehavnen varetages af foreningen ICO (Indsats Center 
Oliehavnen) efter beredskabsstyrelsens regelsæt for særlige risikovirk-
somheder  

BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN
I de første måneder af 2020 har vi realiseret omsætning og resul-
tater på niveau med det forventede  Påvirkningen af COVID-19 
kan ved rapportens afslutning medio marts 2020 endnu ikke 
læses ud af tallene  Som følge af den store usikkerhed om 
påvirkninger på kort og længere sigt er det for tidligt at give 
valide bud på konsekvenserne for Aarhus Havn  Mens 
 COVID-19-krisen står på, fortsætter vi vores arbejde 
med at udbygge og udvide havnens infrastruktur  
 Desuden støtter vi  naturligvis op om virksomheder-
ne på havneområdet, hvoraf mange i sig selv er  
samfundsbærende 
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Aarhus Havn 1.000 kr. 2019 2018 2017 2016 2015

RESULTATOPGØRELSE

Indtægter i alt  268 341  278 573  271 548 256 253 246 405

Omkostninger  204 623  205 545  199 052 197 284 205 050

Resultat af havnedrift (EBIT) 63 719 73 028 72 496 58 969 41 355

Gevinst ved salg af anlægsaktiver  584  5 890  2 467  179 852  47 736 

Finansielle nettoindtægter  19 736  (6 633)  10 606 7 724 -4 979

Overskud 84 039 72 285 85 569 246 545 84 112

BALANCE

Egenkapital  1 741 815  1 682 086  1 619 993  1 561 129 1 456 712

Balancesum  2 453 809  2 404 376  2 362 308  2 310 525 2 093 103

LIKVIDITET

Likviditet primo  259 349  280 352  352 320 179 587 242 028

Pengestrøm fra drift 91 883 122 365 145 007 139 652 83 918

Pengestrøm til investeringer (materielle anlægsaktiver) -146 137 -102 025 -175 583 74 407 -116 359

Pengestrøm fra finansiering -26 272 -41 343 -41 392 -41 326 -30 000

Likviditet ultimo 178 823 259 349 280 352 352 320 179 587

LEDELSESBERETNING HOVEDTAL
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LEDELSESBERETNING 

Aarhus Havn % 2019 2018 2017 2016 2015

SOLIDITET: 71,0 70,0 68,6 67,6 69,6

Egenkapital ultimo i % af aktiver ultimo

AFKASTNINGSGRAD:  2,6  3,0  3,1  2,6 2,0

Resultat af havnedrift i % af aktiver ultimo

ROI (RETURN ON INVESTMENT): 3,1 3,6 3,8 3,2 2,4

Resultat af havnedrift i % af anlægsaktiver primo

FORRENTNING AF EGENKAPITAL: 4,9 4,4 5,3 16,3 6,0

Årets overskud i % af gennemsnitlig egenkapital

OVERSKUDSGRAD: 23,7 26,2 26,7 25,2 16,8

Resultat af havnedrift i % af omsætning

BRUTTOMARGIN:  77,1  77,6 76,0 76,1 75,1

Bruttoresultat i % af omsætning

AFSKRIVNINGSGRAD: 3,1 3,2 3,2 3,1 3,0

Afskrivninger i % af materielle anlægsaktiver primo

NØGLETAL
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INFRASTRUKTUR
På infrastrukturområdet har 2019 været et betydningsfuldt år, idet store 
fremtidsrettede projekter enten har været i planlægningsfasen eller i selve 
etableringsfasen  

Vi har ansøgt Aarhus kommune og staten om lov til at etablere ”Yderhavnen”, 
der er en udvidelse af den eksisterende havn ude i havet mod øst  Udvidelsen 
udgør i alt 100 hektar, og den vil blive bygget etapevis fra det tidspunkt, hvor 
der er givet endelig tilladelse og frem til 2050 

Både i 2019 og året før har eksisterende kunder såvel som nye, potentielle 
kunder efterspurgt arealer på Aarhus havn i langt højere grad end nogensinde 
før, og det har da også resulteret i en markant stigende udlejning i forhold 
til de foregående 12 år  Det betyder samtidig, at mere end 90 pct  af hav-
nens arealer er udlejet, og hvis Aarhus Havn skal forblive Danmarks største 
erhvervshavn og fortsætte sin succesfulde udvikling og vækst igennem de 
seneste år, er det en bydende nødvendighed for Aarhus Havns fremtid, at vi 
får tilladelse til at udvide med Yderhavnen   

På ydermolen af Yderhavnen vil vi etablere Aarhus Blueline Park, der er et 
rekreativt område  Parken bliver 1000 meter lang og ca  30 meter bred, og 
den skal rumme en lang række opholds- og aktivitetsfremmende funktioner 
såvel på land som på vand  Aarhus Blueline Park vil desuden skabe grundlag 
for etablering af nye levesteder for flora og fauna 

Ved en høring, der blev igangsat ultimo 2019, fik offentligheden lejlighed til at 
komme med synspunkter i forhold til den kommende lokalplan og den miljøun-
dersøgelse, der skal gennemføres forud for byggeriet af Yderhavnen og Aarhus 
Blueline Park  Offentligheden tog positivt imod Yderhavnen, idet ca  70 pct  af de 
afgivne høringssvar anbefalede, at Aarhus Havn får tilladelse til udvidelsen  

Mens Yderhavnen i løbet af året således har stået i planlægningens tegn, har 
der været fuld byggeaktivitet for enden af Østhavnen, hvor vi er i gang med 
at bygge en ny færgeterminal til Molslinjen  Her kan tre af Molslinjens færger 
lægge til kaj på én gang, og der er desuden gjort plads til yderligere en færge   
De færger, der ligger i havnen om natten, kan slukke motorerne, idet der som 
resultat af en fælles investering mellem Molslinjen og Aarhus Havn  
vil blive etableret et landstrømsanlæg på terminalen  

LEDELSESBERETNING
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LEDELSESBERETNING Færgeterminalen vil som planlagt blive taget i brug i oktober 2020, hvor 
Molslinjen flytter alle sine aktiviteter fra den nuværende bynære færgetermi-
nal til Østhavnen  Det betyder samtidig, at vi flytter godt 1,3 mio  biler væk fra 
Aarhus centrum til Østhavnsvej med primær forbindelse ud af byen via Marselis 
Boulevard  

Den store tilgang af biler på Østhavnen kræver en opgradering af Østhavnsvej  
Denne opgradering er planlagt gennem længere tid i et tæt samarbejde med 
Aarhus Havns kunder og på baggrund af grundige trafikanalyser  De fysiske 
omlægninger og udvidelser af vejen satte vi i gang medio 2019  Hele stræk-
ningen fra viadukten til færgeterminalen bliver med to spor i hver retning, og vi 
etablerer intelligent lysregulering således, at der vil forekomme mindst mulig 
kødannelse på havneområdet  

I samarbejde med Aarhus kommune vil vi koordinere signalreguleringen på 
Østhavnsvej med signalreguleringen på Marselis Boulevard  Det gør vi for at 
sikre effektiv og sikker trafikafvikling, når de mange personbiler i fremtiden skal 
køre side om side med lastbilerne  

Opgraderingen af Østhavnsvej foregår parallelt med etableringen af den nye 
færgeterminal, og den nye, udvidede Østhavnsvej vil stå færdig, når Molslinjen 
tager færgeterminalen i brug oktober 2020  

Aarhus Havn har bidraget med input til Aarhus kommunes bestræbelser på at 
få påbegyndt den allerede besluttede Marselistunnel  Når grundlaget er skabt, 
skønnes det at tage 3 år med miljøkonsekvensvurdering og udbud, inden man 
kan gå i gang med den 5-årige byggeperiode  I byggeperioden vil der være stor 
fokus på trafikafviklingen  
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LEDELSESBERETNING SERVICEYDELSER
Aarhus Havn tilbyder en række serviceydelser til skibe som fx lodsning, 
bugsering og fortøjning  Desuden tilbyder vil bunkering (herunder landstrøm 
til nogle skibe), og vi modtager affald fra skibe  Endelig udlejer vi arealer til 
godshåndtering, til bygninger og til kraner  

Alle services er et tilbud, og der er ingen pligt til at bruge Aarhus Havns servi-
ces  Hver enkelt service udfører vi på markedsvilkår 

I marts 2019 trådte EUs havneforordning i kraft, og den gælder for alle TEN-T 
havne i Danmark – herunder Aarhus Havn  Havneforordningen tydeliggør 
vilkår for services, der leveres til skibe  I overvejende grad følger havneforord-
ningen det, som i forvejen var gældende i Danmark  Konsekvenserne af hav-
neforordningen formodes at være betydeligt større i andre europæiske lande  
I forbindelse med arbejdet med implementering af havneforordningen har vi 
opdelt vores havneservices i områderne lodsning, bugsering, trosseføring, 
modtagelse af skibsaffald og bunkring (inkl  landstrøm)  

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har afgjort, at Aarhus Havn har ret til at 
fastsætte minimumskrav til serviceudbydere af havneservices og desuden ret 
til at begrænse antallet af udbydere  Vi har ikke gjort brug af disse rettigheder  
Styrelsen har desuden afgjort, at vi har ret til at udføre bunkering (herunder 
landstrøm) til skibe udover lodsning, bugsering, fortøjning og modtagelse af 
skibsaffald 

Lodsning er en service, der også har et sikkerhedsaspekt, og derfor er regu-
leret via lodsloven med krav om, at skibe med potentielt farlige produkter 
anvender lodser ved ind- og udsejling af havneområdet  I løbet af året er der 
blevet arbejdet på at etablere ny liggeplads til Aarhus Havns lodsbåd, og vi har 
desuden indført en app-løsning i forbindelse med fakturering af lodsning  En 
liberalisering af lodsområdet har medført højere priser i nogle havne, og en 
reduktion i antallet af udbydere, hvilket sandsynligvis ikke var hensigten med 
 liberaliseringen  Der foregår fortsatte statslige drøftelser om fremtidens  
vilkår for lodsning 

Den ene af Aarhus Havns to bugserbåde (Hermes) er under udskiftning, hvilket 
betyder indkøb af ny bugserbåd, der forventes at reducere vores klima aftryk  
Når skibe, der anløber havnen, har behov for tre eller flere bugserbåde, sam-
arbejder vi med en privat udbyder  Vores bugsertjeneste tilbyder høj service i 
kraft af kort bestillingstid på to timer, før bugseringen skal foregå  

I løbet af 2019 er der indkøbt to nye og mere effektive trossekøretøjer, som 
bruges ved fortøjning af skibene  Køretøjerne forbedrer både medarbejder-
nes arbejdsmiljø og har desuden et lavere klimaaftryk  Udviklingen er gået i 
retning af stadig større skibe, og det har medført behov for kraftigere trosse-
køretøjer og mere mandskab til trossearbejdet  
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Modtagelse af skibsaffald er nærmere beskrevet under bæredygtighed, men 
her kan det nævnes, at Aarhus Havn er omfattet af et no special fee-system for 
den mængde affald, man med rimelighed kan forventet et skib har generet fra 
seneste havn  Det motiverer skibene til at aflevere affald således, at affald ikke 
bliver dumpet i havet  Vi har desuden kørt et pilotprojekt i relation til krydstogt-
skibenes affald  Projektet forventes ændret til en permanent ordning  

Indenfor bunkering har vi samarbejdet med et bunkerfirma således, at skibe-
ne har haft mulighed for at få brændstof ombord, når de anløber havnen  Men 
konkurrencen på området er betydelig og marginalerne tilsyneladende meget 
små, hvorfor aktiviteterne har været forholdsvis begrænsede  I løbet af året 
er der blevet arbejdet intenst med løsningsmodeller for etablering af land-
strømsanlæg til krydstogtskibe, men lovgivningen begrænser Aarhus Havns 
mulighed for at etablere og drive et sådan anlæg, hvis det er økonomisk un-
derskudsgivende  Derfor har vi ansøgt om medfinansiering hos både Aarhus 
kommune, staten og EU  Til gengæld har forhandlinger mellem Molslinjen 
og Aarhus Havn resulteret i en fælles investering i et landstrømsanlæg til fær-
gerne ved den nye færgeterminal, der tages i brug oktober 2020  

Vores udlejning af arealer har i 2019 (som i 2018) være præget af stor efter-
spørgsel fra både eksisterende kunder og nye potentielle kunder  I 2019 var 
udlejningen på niveau med 2018 med en øget udlejning per år på ca  100 000 
kvm  Og det er væsentlig stigning i forhold til de foregående 12 år, hvor den 
gennemsnitlige stigning i arealudlejningen har ligget på ca  35 000 kvm  per 
år  I 2019 har der således næsten været tale om en tredobling i forhold til 
et normalt år  Også udlejningen af kontorer og pakhuse er inde i en positiv 
udvikling, selv om det er meget begrænset, hvad vi kan tilbyde af ledige 
kvadratmeter  Aktuelt er stort set alt udlejet  Det svarer til ca  20 000 kvm  
kontorarealer og servicebygninger samt ca  70 000 kvm  pakhuse  

Aarhus Havn ejer alle kranerne på havnekajerne  Containerkranerne udlejes 
uden kranfører til to forskellige operatører på containerterminalen, mens 
de øvrige kraner (bulk) udlejes til kunder med kranførere  Vi vedligeholder 
løbende kranerne og foretager modernisering af teknik og elektronik med 
henblik på at levetidsforlænge hver enkelt kran  Aktuelt tilbyder vi en oppetid 
på kraner på ca  99,5 pct  i gennemsnit  Vi har desuden besluttet at investere 
i en stor mobilkran, der skal operere fra Omniterminalen, men i kraft af dens 
mobilitet, vil den kunne supplere operationer andre steder på havnen efter 
behov  Vi forventer, at mobilkranen bliver leveret i 2021 

LEDELSESBERETNING
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BÆREDYGTIGHED

”VI SKABER FREMTIDENS BÆREDYGTIGE HAVN”
 
Som Danmarks største erhvervshavn tager vi ansvar 
for den verden, vi er en del af  Det gør vi ved at skabe 
grundlaget for en visionær og bæredygtig udvikling 
af havnen i samarbejde med Aarhus kommune og de 
mange virksomheder, som agerer på havnens område  
Samtidig indgår vi i lokale, regionale og globale sam-
arbejder og mere formaliserede partnerskaber med 
henblik på at øge bæredygtigheden på hele Aarhus 
havn og i den maritime branche  

 

LEDELSESBERETNING
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Aarhus Havn arbejder på tre niveauer for at skabe fremtidens bæredygtige 
havn: Vi arbejder med bæredygtig omstilling i vores egen virksomhed, vi 
arbejder med bæredygtig omstilling på hele havneområdet og endelig bidra-
ger vi til bæredygtig omstilling i netværk på nationalt og internationalt plan  
Resultaterne vil vi nå gennem samarbejde og partnerskaber  I det forløbne år 
har vi gjort fremskridt på alle tre niveauer 

SÅDAN SKABER VI FREMTIDENS BÆREDYGTIGE HAVN
Vi har etableret et netværk af virksomheder på havneområdet, hvor vi sam-
men med virksomhederne vil finde bæredygtige løsninger  Et fælles tema er 
grøn energi som fx etablering af solceller på havnens tage og/eller vindmøller 
på havnens område  

Landstrøm til Molslinjens færger er et eksempel på en bæredygtig løsning, 
der er skabt i fællesskab mellem en virksomhed på havnen og Aarhus Havn  
Således har Molslinjen og Aarhus Havn besluttet i fællesskab at investere i 
et landstrømsanlæg til Molslinjens færger, som fremover kan slukke deres 
motorer, når de ligger i havn i Aarhus om natten  Dette projekt realiseres i 
efteråret 2020 

Vores bæredygtighedsdagsorden er desuden blevet tydelig for de skibe, der 
anløber Aarhus havn  Som den første havn i Danmark giver vi rabat til miljø-
rigtige skibe, som dokumenterer deres bæredygtighedsniveau via ”Enviro-
mental shipping index”   

For virksomheden Aarhus Havn har vi kortlagt vores eget CO2-bidrag, og vi 
har gennemført de første CO2-besparende projekter som fx udskiftning og 
indkøb af mere bæredygtige køretøjer samt anvendelse af LED til belysning på 
havneområdet  Desuden har vi arbejdet målrettet med ressourceoptimering 
gennem affaldssortering både på havneområdet og i vores egen virksomhed, 
ligesom vi deltager i innovative projekter om bæredygtige løsninger vedrøren-
de affald i havet  

Vi har i vores kommende havneudvidelsesprojekt ”Yderhavnen” stort fokus på 
både bæredygtigt byggeri og på bæredygtig drift – herunder muligheden for 
etablering af en jernbaneforbindelse til godstransport til/og fra Yderhavnen  
Desuden ønsker vi at skabe plads til biodiversitet samt plads og rum til byens 
borgere i Aarhus Blueline Park  

Aarhus Havn spiller en aktiv rolle i regeringens klimapartnerskab for Det Blå 
Danmark  Her arbejder man med en række af de områder, hvor CO2-udled-
ningerne fra søfarten kan bringes ned  Det kan være i forhold til både nye 
tekniske løsninger og fremtidens brændstoftyper, men også ved øget elektri-
ficering fx af færgerne og af nærskibsfarten  Desuden arbejder man med en 
omstilling og en nytænkning af energiinfrastrukturen til og i havnene, ligesom 
man naturligvis arbejder med at optimere anvendelse af de mest bæredygti-
ge energikilder, som vi allerede kender i dag – fx landstrøm 

Aarhus Havn har også valgt at være en del af ”Getting to Zero Coalition”, der 
er etableret af det Globale Maritime Forum og Verdens Økonomiske Forum, 
som består af mere end 60 virksomheder inden for det maritime område, 
energisektoren, infrastrukturområdet og finanssektorerne  Visionen for dette 
partnerskab er udvikling af et emissionsfrit skib, som skal kunne tages i kom-
merciel anvendelse senest i 2030  

I vores bestræbelser på at skabe fremtidens bæredygtige havn opnår vi et 
stadigt stigende niveau af erfaring og know-how, som vi gerne deler med 
andre   

LEDELSESBERETNING
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SAMFUNDSANSVAR
Aarhus Havn er hele Danmarks havn. Vi håndterer store 

mængder gods, hvilket indebærer trafik med skibe, lastbiler 
og tog ind og ud af havnen. Derudover huser havneområ-

det ca. 150 meget forskellige virksomheder. Derfor har vi 
en særlig forpligtelse til at gå forrest i arbejdet med at 

finde bæredygtige løsninger inden for havnerelateret 
industri, logistik og shipping. 

På den baggrund lancerede Aarhus Havn i 2019 
som en del af ”2024-strategien”, en bæredygtig-

hedsstrategi, der i sin målsætning rækker helt 
frem til 2030, hvor Aarhus Havn vil være  

CO2 neutral. 



FNs VERDENSMÅL SOM AARHUS HAVNS PEJLEMÆRKER
Aarhus Havn understøtter alle FNs 17 verdensmål, men vi har valgt at opprio-
ritere fire mål, hvor vi i vores rolle som dynamisk industriområde og som en 
del af lokalsamfundet i Aarhus kan gøre en ekstraordinær indsats  Desuden 
har vi udvalgt målet Partnerskaber for handling (SGD 17) som strategisk 
værktøj til at nå vores målsætninger indenfor bæredygtighed  Vi arbejder 
således mest med Bæredygtig energi (SGD 7), Industri, innovation og infra-
struktur (SGD 9), Bæredygtige byer og lokalsamfund (SGD 11) og Livet i havet 
(SGD 14)  

I forhold til den måde vi driver vores forretning på, forholder vi os også til 
de resterende verdensmål  Nogle af de mål prioriterer vi aktuelt højere end 
andre, idet de allerede er en del af vores daglige arbejde 

    

LEDELSESBERETNING AARHUS HAVNS VISIONER FOR VORES ARBEJDE  
MED VERDENSMÅLENE
  
SGD 7.  Bæredygtig energi 

Vi vil i væsentlig grad øge andelen af vedvarende energi på havnen   
Det vil vi gøre gennem innovative løsninger og energioptimering  

SGD 9.  Industri, innovation og infrastruktur 
Vi vil udvikle, etablere og drive en bæredygtig infrastruktur og 
bidrage til udvikling af fremtidens brændstof  Vi vil gøre det ved at 
spille en progressiv rolle både lokalt, nationalt og internationalt  

SGD 11.  Bæredygtige byer og lokalsamfund 
Vi vil skabe rekreative, grønne rum over og under vandet med 
muligheder for aktiviteter for byens borgere   
 
Vi vil arbejde for at sikre bedre luftkvalitet og optimal 
affaldshåndtering  

SGD 14.  Livet i havet 
Vi vil bidrage til at forbedre biodiversiteten i havet og reducere 
påvirkningen af havmiljøet  

SGD 17.  Partnerskaber for handling 
Vi vil gennem udvalgte, effektive partnerskaber på lokalt, nationalt 
og internationalt plan søge at skabe mest mulig udvikling inden for 
vores udvalgte fire bæredygtighedsindsatser  Vi vil levere erfaringer, 
kompetencer og ressourcer ind i partnerskaberne  
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METODE FOR CO2-RAPPORTERING 
Aarhus Havn er ikke omfattet af formelle krav om rapportering om bæredyg-
tighed, men vi har valgt at fokusere vores rapportering på CO2-ækvivalenter, 
energiforbrug og affald  Vi rapporterer i henhold til Global Reporting Index 
(GRI), som er en af de mest anvendte standarder for rapportering i verden  

Denne rapportering anvender tre scopes:

Scope 1: Det brændstof, som Aarhus Havn anvender i sin drift  

Scope 2:  Den energi (fjernvarme og strøm), som Aarhus Havn anvender  
i sin drift 

Scope 3:  Det brændstof og den energi, der indgår i de resterende aktiviteter 
på havneområdet i Aarhus  

Vi rapporterer jf  GRIs rapporteringsstandard på scope 1 og 2 og den del af 
scope 3, som vi har en signifikant indflydelse på, og som vi kan opgøre  

Vores bidrag er udregnet ud fra emissionsfaktorer fra Aarhus Universitet med 
udgangspunkt i FNs Klimapanels ”Global Warming Potential”  

LEDELSESBERETNING
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LEDELSESBERETNING

Områder med CO2-bidrag Beskrivelse af aktivitet, der bidrager med CO2 Indsats og rapporteringsform 

1  Virksomheden Aarhus Havn 
Scope 1 og 2

Drift af bygninger, som huser virksomhedens ca  100 
medarbejdere  Drift af veje og pladser  Egne biler, 
maskiner, entreprenørmateriel, bugserbåde, lodsbåd 
og arbejdsbåd 

Vi arbejder målrettet med energi- og ressourceoptimering på alle 
bæredygtighedsparametre   Vi rapporterer CO2-bidrag fra forbrug 
af strøm, varme og brændsel  Vi arbejder målrettet med affaldsre-
duktion/sortering og rapporterer herpå (scope 3)  

2  Skibene, der anløber havnen 
Scope 3

Vores fokus er på bidrag fra skibe i ind- og udsej-
lingen, samt mens skibene ligger i havn  Skibsaffald 
er desuden Aarhus Havns ansvarsområde    

Vi arbejder via partnerskaber omkring emissionsfri skibstrafik og på 
at forbedre reguleringen, så den bedst muligt fremmer grøn strøm 
og emissionsfrie brændsler  Derudover arbejder vi målrettet imod 
løsninger for landstrøm til skibene – herunder at sikre finansierin-
gen via midler fra Aarhus kommune, staten og EU  Vi rapporterer 
på konkrete resultater og indsatser  Vi har desuden særlig fokus på 
bæredygtig håndtering af affald fra skibe og rapporterer herpå   

3  Landtrafik, der kører til og fra 
havnen 
Scope 3

Vores kunders lastbiler samt personbiler, som kører 
til og fra havnen 

Vi har meget begrænset mulighed for at påvirke CO2-bidraget fra 
landtrafikken ind og ud af havnen  Dog deltager vi i samarbejder og 
partnerskaber, der arbejder på at reducere trængsel og på at sikre 
rammevilkår for emissionsfrie brændsler  Vi rapporterer på konkre-
te resultater og indsatser 

4  Industriområdet Aarhus havn
Udenfor vores scopes, men 
alligevel et fokusområde

På Aarhus havns industriområde ligger ca  150 
virksomheder fra forskellige brancher, hvoraf mange 
ikke indgår i Aarhus Havns ressourcestrømme, og 
derfor er uden for vores scope 3  Vi arbejder alligevel 
målrettet med hele industriområdet, da vi som ejer 
af grundene og i nogle tilfælde bygningerne gerne vil 
påvirke området i en positiv og bæredygtig retning  
Aarhus Havn har dog som udgangspunkt kun be-
grænset indflydelse på driften og miljøledelsen af 
disse virksomheder 

Mange af virksomhederne på havneområdet har stor interesse for 
bæredygtig omstilling og energioptimering  Vi har gennemført et 
pilotprojekt, som viste stort potentiale for netværkssamarbejde  I 
samarbejde med NRGI er vi gået videre med et projekt, der skal sik-
re grøn strøm til virksomhederne på havnen  Vi fortsætter facilite-
ringen af et udvidet netværk   Rapportering på samarbejdsprojekter 
vil kun ske på projektniveau, og det er op til virksomhederne selv at 
offentliggøre oplysninger om bæredygtighed

AKTIVITETER PÅ AARHUS HAVN
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AARHUS HAVNS CO2-BIDRAG 
I 2018 og 2019 har vi bidraget med henholdsvis 1 466 ton CO2 og 1 248 ton 
CO2  Der her altså været en reduktion på i alt 218 ton CO2 

FORDELING AF CO2-BIDRAG PÅ AKTIVITETER
Herunder en fordeling på de aktiviteter, der har skabt vores samlede CO2- 
bidrag  Vores primære bidrag kommer fra to bugserbåde, lods- og arbejds-
både, elforbrug samt bil- og maskinpark  

AARHUS HAVNS SKIBE  
Aarhus Havn råder over fire skibe  En lodsbåd, en arbejdsbåd og to bugser-
både  Disse fartøjer står for omkring 70% af bidraget i både 2018 og 2019  
Fra 2018 til 2019 er der en reduktion på 174 ton CO2, hvilket primært skyldes 
anløb af færre men større skibe   

For at minimere CO2-bidraget udskifter vi en mere end 40 år gammel slæbe-
båd med en ny, der har langt mere effektiv motorteknologi  Vi forventer, at 
denne udskiftning vil reducere vores CO2-udledning med 20% eller 125 tons 
i forhold til 2019-niveauet  Den nye bugserbåd forventes i drift medio 2021  
Der kan være et yderlige potentiale i at iblande biodiesel i brændstoffet til 
skibene  Det vil vi undersøgere nærmere, når den nye bugserbåd er i drift  Vi 
anvender desuden landstrøm til vores egne skibe for at minimere tiden, hvor 
de har tændte motorer  

LEDELSESBERETNING

0

300

600

900

1200

1500

2018 2019 0

200

400

600

800

1000

2018 2019

2018

Lods- og arbejdsbåde 9 %

Alm  elforbrug 20 %

Alm  opvarmning 2 %

Bilpark 8 %

Trucks og lign  3 %

Varmeproduktion 2 %

Bugserbåde 56 %

 100 %

2019

Lods- og arbejdsbåde 12 %

Alm  elforbrug 23 %

Alm  opvarmning 2 %

Bilpark 8 %

Trucks og lign  4 %

Varmeproduktion 1 %

Bugserbåde 50 %

 100 %

n Lods- og arbejdsbåde
n Bugserbåde

21

Ton CO2 udledt per år

Ton CO2 bidrag fra egne skibe



AARHUS HAVNS LANDBASEREDE AKTIVITETER 
Bidraget fra landbaserede aktiviteter kommer fra vores biler og arbejds-
køretøjer/maskiner    

Udskiftninger af ældre køretøjer har betydet en reduktion på 7500 liter 
brændstof og en CO2-reduktion på 21,3 tons CO2  

Der er i 2018-2019 leaset en lille elektrisk ladvogn og indkøbt en ny og mere 
effektiv fejebil  Vi har desuden udskiftet diesel-trossebiler til benzin/el-mo-
deller, hvilket giver et mindre CO2- bidrag og desuden sikrer et bedre arbejds-
miljø for medarbejderne  

Vi fokuserer kontinuerligt på at vælge bæredygtige driftsløsninger både i 
dagligdagen og ved udskiftning af materiel  I 2020 har vi udskiftet to ældre 
lastbiler til en enkelt nyere lastbil med renere forbrændingsteknologi  Ud over 
det vil vi også udskifte tre VW-transportere til nye og mere brændstof-effek-
tive modeller 

OLIEFYR
Vi har i 2019 taget et oliefyr ud af drift  Det pågældende oliefyr havde i 2018 
et forbrug på 8500 liter fyringsolie, som i 2019 blev reduceret til 3500 liter 
 fyringsolie og i 2020 til nul, idet vi ikke længere anvender fyringsolie eller 
 andre fossile brændstoffer til opvarmning af vores arealer  Den samlede 
CO2-besparelse fra 2018 til 2020 er på 23,8 ton  

ELFORBRUG PÅ HAVNEOMRÅDET
Aarhus Havns elforbrug var i 2018 på 1 425 MWh svarende til 243 ton CO2   
I 2019 var det reduceret til 1 395 MWh svarende til 237,5 ton CO2  Altså en 
mindre besparelse på  
5,5 ton CO2  
Vi forsøger konstant at 
minimere vores energi-
forbrug, og derved sænke 
vores CO2-bidrag gennem 
energieffektiviseringer  
Allerede i 2017 udskiftede 
vi størstedelen af vores 
uden- og indendørs be-
lysning til LED-belysning, 
og på det tidspunkt skete 
der således en betydelig 
reduktion  

AARHUS HAVNS ELFORBRUG I KRANERNE
Aarhus Havn ejer alle kraner på havnens kajområder, men kranerne er udlejet 
til forskellige operatører Det betyder, at CO2-bidraget fra kranerne hører under 
scope 3  Vi har dog væsentlig indflydelse på, hvordan kranforbruget effekti-
viseres  Alle havnens kraner er på nuværende tidspunkt elektrificerede  De 
generer overskudsstrøm, 
når de sænker deres last 
ned,  
idet de opsamler energi 
fra opbremsningen (lige 
som en hybridbil gør, 
når den bremser)  Den 
strøm, der generes ved 
sænkningen, returneres til 
energinettet  
Samlet set har kranerne 
haft et bidrag i 2018 på  
679 tons CO2 og  
677 tons CO2 i 2019  
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AARHUS HAVNS ELFORBRUG I PAKHUSE
Vi udlejer en lang række pakhuse, hvor vi ikke bestemmer over strømforbruget, 
men vi mener alligevel, vi kan gøre en forskel ved at samarbejde med vores 
lejere  Det kan vi gøre igennem energioptimeringer samt ved at analysere 
deres strømforbrug  

Der har været en stigning i strømforbruget fra 2018 til 2019 fra 247 MWh 
eller 8,17 KWh pr m2 til 265 MWh eller 8,75 KWh pr m2  Stigningen skyldes 
større aktivitet hos vores kunder  I 2020 vil vi støtte vores kunder i at effekti-
visere deres elforbrug 

AFFALD 
Aarhus Havns affaldshåndtering kan deles op i tre kategorier: 

1    Affald, der indleveres til miljøstationen ved Havnecentret   
(se tabel nedenfor)

2   Affald fra krydstogtskibene (pilotprojekt med sortering)
3    Affald fra affaldscontainere på havneområdet – primært fra skibene

I 2018 håndterede vi i alt 300 tons skibsaffald og 61 tons øvrigt affald, hvoraf 
9 tons blev sorteret på miljø stationen ved Havnecentret  I 2019 blev der i alt 
håndteret 303 tons skibsaffald (inkl  krydstogt) og 55 tons øvrigt affald  Heraf 
blev 14 tons sorteret   Vi tilstræber at øge vores genanvendelsesprocent   
Både gennem sortering, men også gennem initiativer, der mindsker affald  

På kajpladserne stiller vi affaldscontainere til rådighed for de skibe, der anlø-
ber havnen  Gennem pilotprojekter vil vi i 2020 finde løsninger til sortering af 
så meget affald som muligt på kajkanten  

I 2019 satte vi fokus på at sikre krydstogtskibenes mulighed for effektiv 
sortering af affald  Vi har udviklet en mobil container, som kan indeholde alle 
affaldstyper fra et krydstogtskib   Alt det genanvendelige affald kan således 
hentes på én gang   Det er vores forventning, at størstedelen af affaldet fra 
krydstogtskibene i 2020 vil blive sorteret med mulighed for genanvendelse  
Dog vil der på grund af international lovgivning altid være affaldstyper, som  
af sikkerhedsmæssige årsager skal sendes til forbrænding  
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LEDELSESBERETNING BÆREDYGTIGHEDS PROJEKTER

24

LANDSTRØM TIL FÆRGETERMINAL

SMART ENERGI - netværk med havnens virksomheder

PARTNERSKABER FOR FREMTIDENS BRÆNDSLER

UDVIKLINGSPROJEKT SØ-REN

AFFALDSSORTERING AF SKIBSAFFALD

AARHUS BLUELINE PARK

Aarhus Havn har lavet en række indsatser med 
effekt direkte på verdensmålene  Her er et 
udsnit af de vigtigste 
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ÅRSREGNSKAB

Aarhus Havn 2019 2018

Note 1.000 kr. 1.000 kr.

Nettoomsætning 257 077 260 526

Andre driftsindtægter 11 265 18 046

Indtægter i alt 268 341 278 573

Driftsomkostninger 40 987 42 713

Andre eksterne driftsomkostninger 20 438 19 775

Bruttoresultat 206 916 216 085

1 Personaleomkostninger 71 717 67 911

Andre driftsomkostninger 8 039 10 806

EBITDA 127 161 137 368

Afskrivninger 63 442 64 340

EBIT 63 719 73 028

Gevinst ved salg af anlægsaktiver 584 5 890

Resultat før finansielle poster 64 302 78 918

Finansielle indtægter 20 386 9 287

Finansielle omkostninger 650 15 920

Finansielle nettoindtægter 19 736 -6 633

Årets resultat 84 039 72 285

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 84 039 72 285

RESULTATOPGØRELSE
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ÅRSREGNSKAB BALANCE AKTIVER

Aarhus Havn 2019 2018

Note 1.000 kr. 1.000 kr.

BALANCE AKTIVER

2 Materielle anlægsaktiver

Havneanlæg og bygninger 1 648 878 1 630 487

Driftsmateriel og inventar 324 074 337 053

Anlæg under opførelse 163 156 85 289

Materielle anlægsaktiver i alt 2 136 108 2 052 829

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 36 877 36 306

Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder 0 5 718

3 Andre tilgodehavender 101 989 49 385

Periodeafgrænsningsposter 11 788

Tilgodehavender i alt 138 877 92 197

Værdipapirer 165 671 223 892

Likvide beholdninger 13 153 35 457

Omsætningsaktiver i alt 317 700 351 546

AKTIVER I ALT 2 453 809 2 404 376



ÅRSREGNSKAB BALANCE PASSIVER

Aarhus Havn 2019 2018

Note 1.000 kr. 1.000 kr.

BALANCE PASSIVER

Egenkapital

Overført resultat 1 741 815 1 682 086

4 Hensatte forpligtigelser

Hensættelse til tjenestemandspension 292 110 278 854

Hensættelse til bidrag til vejadgang 349 801 349 838

Hensatte forpligtelser i alt 641 911 628 692

5 Langfristede gældsforpligtelser

Anden gæld 4 095 0

Langfristede gældsforpligtelser i alt 4 095 0

Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 1 053 15 109

Leverandører af varer og tjenesteydelser 36 051 38 678

Anden gæld 27 760 38 919

Periodeafgrænsningsposter 1 122 893

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 65 987 93 598

Gæld i alt 70 082 93 598

PASSIVER I ALT 2 453 809 2 404 376

6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m v 

7 Pantsætninger og sikkerhedsstilleser

8 Nærtstående parter
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ÅRSREGNSKAB EGENKAPITALOPGØRELSE

Aarhus Havn 2019 2018

Note 1.000 kr. 1.000 kr.

Overført resultat 1/1 1 682 086 1 619 993

Regulering af pensionshensættelse

   

Årets aktuarmæssige gevinst v  hens -24 419 -11 699

Årets nettoreg  af sikringsinstrument 109 1 507

Årets resultat 84 039 72 285

Overført resultat 31/12 1 741 815 1 682 086

Egenkapital 31/12 1 741 815 1 682 086



ÅRSREGNSKAB PENGESTRØMSOPGØRELSE

Aarhus Havn 2019 2018

Note 1.000 kr. 1.000 kr.

Årets resultat 84 039 72 285

9 Reguleringer 56 030 69 915

Ændring driftskapital -55 195 -23 208

Nettorenter 7 008 3 373

Driftsaktivitet 91 883 122 365

Køb af materielle anlægsaktiver -146 975 -109 520

Salg af materielle anlægsaktiver 838 7 495

Investeringsaktivitet -146 137 -102 025

Afdrag på langfristet gæld -15 109 -30 109

Udbetaling af hensat pension -11 163 -11 234

Finansieringsaktivitet -26 272 -41 343

Årets pengestrøm -80 526 -21 003

Likvider primo 259 349 280 352

Likvider ultimo 178 823 259 349

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes 

af årsregnskabets øvrige bestanddele 
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ÅRSREGNSKAB NOTER

Aarhus Havn 2019 2018

Noter 1.000 kr. 1.000 kr.

1 Personaleomkostninger

Gager og lønninger 61 898 59 404

Pensionsomkostninger 8 713 8 496

Andre omkostninger til social sikring m m 1 106 12

I alt 71 717 67 911

Løn, vederlag og pension m v  til direktionen og 

bestyrelsen udgør for 2019 kr  2 852 591  

(2018: kr  2 203 606)

Det gennemsnitlige antal medarbejdere udgør  

100 for 2019 (2018: 103)

2 Materielle anlægsaktiver Havneanlæg Drifts- Anlæg I alt

og materiel under 

bygninger og inventar opførelse

Anskaffelsessum 31/12 2018 2 099 654 636 894 85 289 2 821 838

Årets tilgang 36 325 11 209 99 441 146 975

Overført 21 574 0 -21 574 0

Årets afgang -93 -4 699 -4 792

Anskaffelsessum 31/12 2 157 460 643 404 163 156 2 964 021

Afskrivninger 1/1 -469 167 -299 842 0 -769 009

Årets afskrivninger -39 428 -24 014 0 -63 442

Afskrivninger vedr  afhændede anlæg 13 4 525 0 4 538

Afskrivninger 31/12 -508 582 -319 330 0 -827 913

Regnskabsmæssig værdi 31/12 2019 1 648 878 324 074 163 156 2 136 108

Afskrives over 20-50 år 5-30 år
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ÅRSREGNSKAB NOTER

Aarhus Havn 2019 2018

Noter 1.000 kr. 1.000 kr.

3 Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender, der forfalder senere end 1 år 37 876 27 210

4 Hensatte forpligtelser

Nuværende tjenestemandsansatte 79 838 75 190

Nuværende tjenestemandspensionister og opsatte 212 272 203 664

Bidrag til vejadgang 349 801 349 838

I alt 641 911 628 692

5 Gældsforpligtelser

Alle gældsforpligtelser forfalder til betaling inden 5 

år fra balancetidspunktet 

6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m v 

Eventualaktiver

I forbindelse med omlægningen af dele af havne-

områdets anvendelse planlægges salg af arealer til 

en salgspris, der overstiger den bogførte værdi 

Eventualforpligtelser

Aarhus Havn har løbende forpligtelser vedrørende 

reetablering af infrastruktur i forbindelse med 

omlægning af havneområdets anvendelse  

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Aarhus Havn har ingen pantsætninger og sik-

kerhedsstillelser 

8 Nærtstående parter

Aarhus Havns nærtstående parter omfatter Aarhus 

Kommune, der ifølge Havneloven ejer Aarhus Havn 
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ÅRSREGNSKAB NOTER

Aarhus Havn 2019 2018

Noter 1.000 kr. 1.000 kr.

9 Pengestrømsopgørelse - reguleringer

Andre finansielle nettoindtægter -19 736 6 633

Afskrivninger på anlægsaktiver  63 442  64 340 

Avance ved afhændelse af anlægsaktiver -584 -5 890

Ændring i andre hensatte forpligtelser 13 219 304

Andre reguleringer  -311  4 529 

Reguleringer 56 030 69 915



ÅRSREGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Aarhus Havn er ifølge Trafikhavneloven omfattet af årsregnskabsloven  
Årsrapporten for Aarhus Havn for 2019 er således aflagt i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse  
C-virksomhed  Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabs- 
praksis som sidste år 

RESULTATOPGØRELSE

NETTOOMSÆTNING
Nettoomsætningen omfatter afgifter fra havneinfrastruktur, udlejning af 
arealer og bygninger samt salg af serviceydelser  Nettoomsætningen måles 
ekskl  moms, afgifter og rabatter i forbindelse med omsætningen  Kontrakt-
mæssige areallejeindtægter indregnes efter forfaldstidspunktet 

ANDRE DRIFTSINDTÆGTER 
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i 
forhold til virksomhedens aktiviteter 

DRIFTSOMKOSTNINGER 
Driftsomkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, 
markedsføring og repræsentation samt drift og vedligehold af havneanlæg, 
bygninger og materiel 

ANDRE EKSTERNE DRIFTSOMKOSTNINGER
Andre eksterne driftsomkostninger omfatter omkostninger til regnskabspo-
ster under ”Andre driftsindtægter”  

PERSONALEOMKOSTNINGER
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl  feriepenge og pensions-
bidrag og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m v  af Aarhus 
Havns medarbejdere 

ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i 
forhold til virksomhedens aktiviteter 

FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt kursgevinster 
og -tab vedrørende værdipapirer 
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ÅRSREGNSKAB BALANCE

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Havneanlæg og materiel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 
af- og nedskrivninger  Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af 
eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid  

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet 
anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug  For egenfrem-
stillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til 
materialer, komponenter, underleverandører og løn 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives 
hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige 

Istandsættelser og større vedligeholdelsesarbejder omkostningsføres i 
regnskabsåret  Anskaffelser af mindre driftsmateriel, herunder biler, IT mv   
omkostningsføres i anskaffelsesåret 

Aktiverne afskrives lineært over aktivets driftsøkonomiske levetid  Afskrivnin-
gerne påbegyndes ved ibrugtagning  
 
 Levetid Restværdi
Havneanlæg og bygninger                                  20-50 år 0 % 
Driftsmateriel og inventar                                    5-30 år 0 %

Der foretages ikke afskrivning på grunde og landarealer 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som 
forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den 
regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet  Fortjeneste eller tab indregnes 
som en selvstændig post i resultatopgørelsen 

VÆRDIFORRINGELSE AF ANLÆGSAKTIVER
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for 
indikationer på værdiforringelse - ud over det som udtrykkes ved afskrivning 
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af 
hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver  Der fortages nedskrivning af 
genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi 
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og 
kapitalværdi  Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede 
nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen 

TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris 
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være 
indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af 
tilgodehavender er værdiforringet  Hvis der foreligger en objektiv indikation 
på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning 
på individuelt niveau 

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter 
afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår 

VÆRDIPAPIRER
Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på 
balancedagen, svarende til børskurs  Såvel realiserede som ikke-realiserede 
kurstab og -gevinster indgår i resultatopgørelsen under finansielle indtægter 
og omkostninger 

AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris 
og måles efterfølgende til dagsværdi  Positive og negative dagsværdier af 
afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender, henholdsvis 
anden gæld  Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er 
klassificeret som og opfylder betingelserne for regnskabsmæssig sikring af 
fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes direkte på egenkapitalen 

EGENKAPITAL
Egenkapitalen viser det opsparede overskud gennem årene samt regulering 
af pensionshensættelser  
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ÅRSREGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

HENSATTE FORPLIGTELSER
Hensatte forpligtelser omfatter hensættelse til tjenestemandspension og 
bidrag til vejadgang 
Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheden som følge af en tidligere 
begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at 
indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af virksomhedens økonomi-
ske ressourcer 

Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller til dagsværdi,  
hvor opfyldelse af forpligtelsen tidsmæssigt forventes at ligge langt ude i 
fremtiden 
Pensionshensættelser opgøres som den kapitaliserede værdi af fremtidige 
pensionsudbetalinger til kommende og nuværende tjenestemandspensioni-
ster pr  31  december fratrukket indbetalinger fra kommende tjenestemands-
pensionister 

Hensættelsen er beregnet ud fra skønnede gennemsnitlige levetider, pensio-
neringstidspunkt samt forrentning 

Hensættelse til bidrag til vejadgang forventes udbetalt med 200 mio  kr  ved 
anlægsarbejdets påbegyndelse og 150 mio  ved ibrugtagning 

GÆLDSFORPLIGTELSER
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi 

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, PASSIVER
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne 
betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år 

SKATTEFORHOLD
I henhold til den gældende lovgivning er Aarhus Havn ikke skattepligtig, hvor-
for der ikke afsættes skat af årets resultat 

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelsen viser Aarhus Havns pengestrømme fordelt på 
drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i 
likvider samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning  

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for 
ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med 
køb og salg af materielle anlægsaktiver 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller 
sammensætning af Aarhus Havns egenkapital og omkostninger forbundet 
hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af 
udbytte 

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden 
hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetyde-
lige risici for værdiændringer 

NØGLETAL
Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens  
”Anbefalinger og Nøgletal 2015“ 
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