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Trafikudvalget har i brev af 9. november 2006 (L 36) stillet mig følgende 
spørgsmål 8, som jeg hermed skal besvare. 
 
Spørgsmål nr. 8: 

 
" Ministeren bedes kommentere materiale udleveret af Aarhus Lufthavn A/S 
ved foretræde i Trafikudvalget den 9. november 2006, jf. L 36 - bilag 5." 
 

Svar: 

 
Jeg er tidligere i spørgsmål 1 vedr. L 36 blevet bedt om at kommentere en hen-
vendelse fra Aarhus Lufthavn A/S (henvendelse af 29. august 2006) og bliver 
nu bedt om at kommentere materiale udleveret af Aarhus Lufthavn A/S ved fo-
retræde i Trafikudvalget den 9. november 2006. 

Aarhus Lufthavn A/S giver med henvendelsen af 29. august 2006 og i det ma-
teriale, som blev udleveret den 9. november 2006, grundlæggende udtryk for 
de samme synspunkter. Jeg skal derfor primært henholde mig til mit svar af 9. 
november 2006 på spørgsmål 1. vedr. L 36. 

Ét af de ark, som Aarhus Lufthavn A/S udleverede på mødet den 9. november 
2006, omhandler ejerskab og driftsbetingelser for de kommunalt drevne luft-
havne. Jeg skal i relation hertil henholde mig til mit svar af 9. november 2006 
på spørgsmål 2 vedr. L36. 

På ét andet af de udleverede ark står, at Aarhus Lufthavn A/S mener, at kun-
derne vil blive tabere ved ændringen af luftfartsloven. Jeg vil gerne understre-
ge, at sigtet med dette lovforslag er at fremme fair og sund konkurrence, hvilket 
i sidste ende kommer forbrugerne til gode i form af et stort udbud til rimelige 
priser. 

Formålet med lovforslaget er ikke at øge priserne. Formålet er tværtimod at 
sikre en effektiv konkurrence. 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Flemming Hansen 
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