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Vil spørge borgerne
Store projekter som Femern Bælt-tunnelen burde
til borgerafstemning, mener tysk politiker.
Schleswig-Holsteins ministerpræsident Torsten Albig foreslår folkeafstemninger om store infrastruktur-projekter, der har betydning for hele landet - og
nævner overfor det tyske presseagentur Femern
Bælt-forbindelsen som sådan et projekt.
- Folk kan kun overbevises, hvis de selv bliver
spurgt, lyder argumentationen fra Torsten Albig.
Han medgiver dog, at i tilfældet med Femern Bælttunnelen er løbet kørt, fordi der allerede er indgået
en statstraktat mellem Danmark og Tyskland.
FDPs gruppe i Schleswig-Holsteins delstatsparlament betegner ministerpræsidentens forslag som
noget vrøvl. Lige som da han omkring påske meldte
ud med forslaget om, at alle bilejere i Tyskland burde betale ekstra 100 euro, så der er råd til at reparere vejene. Til gengæld lyder der fuld opbakning til
stemme-forslaget fra delstatens De Grønne.
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Bjørn Nielsen fortalte i 2012 Folketidende om den forlods overtagelse af hans hus på Bangsebrovej i Nykøbing. Han kunne henvise
til alder og helbred, da han søgte om at få solgt huset til Banedanmark.
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Banedanmark er nået langt med ekspropriationerne

Hver tredje købt ud
Banedanmark har allerede overtaget hver
tredje af de ejendomme,
som skal eksproprieres i
forbindelse med udbygningen af jernbanen mellem
Ringsted og den kommende Femern Bælt-tunnel.
Sporudvidelse, kurveudretning og elektrificering
kræver i alt overtagelse af
omkring 120 ejendomme
- på nuværende tidspunkt
er de 36 overtaget efter
reglerne om forlods overtagelse.
Egentlig kan statens ekspropriation af ejendomme,
der berøres af et projekt
som Femern-udbygningen
af jernbanen først ske, når
Folketinget har vedtaget
en anlægslov.
Men i forbindelse med

vedtagelsen af projekteringsloven om Femern
Bælt-forbindelsen og de tilhørende landanlæg i april
2009, blev der åbnet op for
en “forlods overtagelse” i
de tilfælde, hvor “særlige
personlige grunde” taler
for det.
Flere er på vej
Nu viser det sig, at foreløbig en tredjedel af de berørte husejere har ønsket
at få solgt deres hus nu - og
har haft gode, personlige
grunde til det.
Foruden de allerede gennemførte 36 overtagelser,
er der også nye ansøgninger under behandling.
Reelt vil der kunne ske
forlods overtagelse indtil anlægsloven er vedta-

get - efter planen i foråret
næste år. Folketinget har
netop vedtaget en mere
generel adgang til forlods
overtagelse ved fremtidige
jernbaneprojekter - blandt
andet begrundet i et ønske om at kunne hjælpe de
borgere, hvis ejendomme
bliver berørt, når der de
kommende år ventes en
række jernbaneprojekter blandt andet foranlediget
af Togfonden.dk.
Helbredsmæssige årsager
I den forbindelse har Venstres Troels Lund Poulsen
og de konservatives Mike
Legarth foranlediget udarbejdet en anonymiseret
liste over de begrundelser,
der har udløst forlods overtagelse i forbindelse med

Femern-udbygningen.
Det fremgår af listen, at
arbejdsløshed og økonomi
er begrundelsen for en
række af de forlods overtagelser. Andre har fået overtaget deres hus med henvisning til skolelukning.
Også skilsmisse eller
ønsket om at kunne flytte
sammen har udløst ekspropriationer. Andre har
måtte konstatere, at jernbaneprojektet bremser for
en plan om udbygning.
En række huse er overtaget fra dødsboer, eller fordi
den hidtidige ejer har kunne henvise til alders- eller
helbredsmæssige årsager
til at ville flytte.
JOHN KARLSEN
jk@folketidende.dk

Tunnel-byggeri som krise-udvej
STRING: Fast Femernforbindelse sætter skub i
regional økonomi
- Anlægsfasen for Femern
Bælt-forbindelsen bliver
afgørende for bestræbelserne på at sikre, at Region
Sjælland og Slesvig-Holsten kommer hurtigere ud
af den økonomiske krise.
Det siger STRING-formand og Europaminister
i den tyske delstat Schleswig-Holstein, Anke Spoorendonk.
STRING er et dansk-tysk

samarbejde mellem regionerne fra Skåne i nord til
Hamburg i syd. Anke Spoorendonk og de øvrige toppolitikere i STRING-samarbejdet mødtes fredag til
organisationens politiske
forum på Folkemødet på
Bornholm.
Her blev det konstateret,
at etableringen af den faste
Femern Bælt-forbindelse
er af afgørende betydning
for lokalsamfundene omkring byggepladserne ved
Rødby i Danmark og Puttgarden i Tyskland.

- Tusinder af nye jobs og
et
kontraheringssystem
med indbygget socialt ansvar sikrer uddannelse af
unge håndværkere, hedder
det fra STRING.
- Som vi har set det hos
broprojekterne over Storebælt og Øresund påvirker
udviklingen af en moderne
infrastruktur de omgivende lokalsamfund. STRING
planlægger
langsigtet
med blik på åbningen
af den faste forbindelse,
hvor vi allerede vil kunne
mærke de første økono-

miske, samfundsmæssige
og individuelle fordele af
investeringen, hedder det
fra Anke Spoorendonk.
Blandt de øvrige deltagere
på mødet på Bornholm var
administrerende direktør
Claus Baunkjær, Femern
A/S. Han havde lejlighed
til at redegøre for tunnelprojektet, godkendelsesprocessen i Danmark og i
Tyskland, og for de miljø-,
uddannelses- og arbejdsmarkedsrelaterede fordele
for regionen, anlægsprojekt medfører.
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Baltic FC har fået lov at etablere midlertidigt erhvervsareal
i de lysegrønne 15 hektar.
GRAFIK: BALTIC FACILITY SOLUTIONS

Fehmarn gør klar til
tunnel-erhvervsareal
Det nordtyske virksomhedsnetværk Baltic Facility Solutions vil indrette 15 hektar til tunnelbyggernes underleverandører.
Kommunen på Fehmarn har åbnet op for etableringen af et 15 hektar stort, midlertidigt erhvervsareal
tæt på Puttgarden. Her vil det nordtyske virksomhedsnetværk Baltic Facility Solutions etablere sig
og stille plads til rådighed for blandt andet mandskabsfaciliteter, lagerhaller, genbrugsplads og
redningsstation i forbindelse med det kommende
Femern Bælt-byggeri. Virksomhedsnetværket ser
kommunens tilladelse som en vigtig milepæl i bestræbelserne på at få del i tunnel-arbejdet, og dermed skabe nordtyske arbejdspladser.
I det kommunale fagudvalg blev beslutningen om
den midlertidige tilladelse til erhvervsarealet truffet med ti stemmer mod en enkelt grøn:
- Kommunens beslutning afspejler den sande
holdning til den faste Femern Bælt-forbindelse, mener direktør Mirko Schönfeldt, Baltic Facility Solutions.
Tilladelsen til at udnytte de 15 hektar til erhvervsformål gælder kun under de forventeligt seksethalvt år, det tager at bygge Femern Bælt-forbindelsen. Muldjorden skal skubbes pænt til side, mens
erhvervsaktiviteterne står på. Bagefter skal alle
bygninger og al belægning fjernes, muldjorden tilbage på plads, og jorden atter gives tilbage til landbrugsformål.
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