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Høringssvar fra Region Nordjylland 

Høring over udkast til forslag til lov om anlæg af en 3. 
Limfjordsforbindelse 

 

 

Finansieringen af 3. Limfjordsforbindelse faldt på plads i juni 2021 med Infrastrukturplan 2035. Region 

Nordjylland er tilfreds med, at der med det fremsendte ”Forslag til Lov om anlæg af en 3. 

Limfjordsforbindelse” i offentlig høring er sat gang i processen for den nødvendige anlægslov.  

Etablering af 3. Limfjordsforbindelse over Egholm er et vigtigt projekt for nordjysk mobilitet og regional 

udvikling, og er et kerneinitiativ i den Regionale Udviklingsstrategi (RUS) 2020-2023 og en del af den fælles 

nordjyske Masterplan for bæredygtig mobilitet fra 2020. 

Projektet er omfattet af den gældende Råstofplan 2020 for Region Nordjylland, og Region Nordjylland 

noterer sig, at Vejdirektoratet vurderer, at det opgjorte forbrug af råstoffer i anlægsfasen isoleret set ikke vil 

være problematisk ud fra et regionalt og nationalt synspunkt. Samtidig forventer Vejdirektoratet, at 

projektjord kan anvendes andre steder i vejanlægget, hvilket vil reducere mængden af råstoffer, der skal 

indhentes til projektet. Region Nordjylland har som mål, at finde løsninger og alternativer til brugen af ikke-

fornybare råstoffer. 

Region Nordjylland noterer sig, at Vejdirektoratet i forbindelse med detailprojekteringen, og forud for 

anlægsfasen, vil få foretaget miljøtekniske undersøgelser med det formål at belyse, hvorvidt der findes 

jordforurening og indhold af fx bygningsmaterialer, der indeholder asbest. Samtidig udarbejdes en detaljeret 

plan for jordhåndtering og for sikkerhed og sundhed. Forud for anlægsfasen gennemføres analyser af 

havbundssedimentet i tunnelrenden i Limfjorden for eventuel forekomst og mængde af asbestfibre. 

Undersøgelser og vurderinger vil ske i samråd med Miljøstyrelsen. 

Vedtagelse af forslaget til anlægslov vil gøre at en række myndighedsopgaver reguleres gennem 

anlægsloven af Vejdirektoratet og at fx klageadgange fraviges. Vi noterer os, at dette er normal praksis i 

større statslige projekter og ikke vil have betydning for det beskyttelsesniveau, som normalt vil blive 

varetaget gennem de fravegne bestemmelser. Eksempelvis vil natur- og miljøhensyn stadig blive varetaget i 

overensstemmelse med reglerne i anlægsloven, og på baggrund af rammerne beskrevet i den opdaterede 

VVM-undersøgelse. Region Nordjylland tager dette til efterretning og forventer et godt samarbejde om 

projektet. 

Vejdirektoratet  
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Vi hilser velkommen, at der nu kommer en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm og ser 

frem til at anlægsarbejdet kan komme i gang. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ulla Astman 

Regionsrådsformand 


