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Ingen penge til at begrænse støj
Jeppe Bruus, folketingskandidat for Socialdemokratiet skriver i et debatindlæg blandt andet, at Venstre,
Konservative og Liberal Alliance vil øge støjen og forureningen i Gladsaxe ved at fremlægge en plan for at udvide
motorring 3 og 4. Han skriver, at det, ud over at medføre ekspropriationer, også vil medføre mere støj til borgere i
Gladsaxe, og at planen ikke indeholder en eneste krone til at bekæmpe støjen.
Kilde: Gladsaxe Bladet, side 28, 29. januar 2019, af Jeppe Bruus, Folketingskandidat (A) og Gladsaxeborger.

Hvert femte EU-byggeudbud bliver annulleret
Hvert femte EU-udbud af bygge- og anlægsarbejder blev annulleret i perioden mellem 2016-2017. Det viser et
særudtræk fra en ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som Licitationen - Byggeriets Dagblad har
fået foretaget. Den typiske årsag til annulleringer er "for lidt konkurrence" og "ingen konditionsmæssige bud. "Det
er tegn på, at markedskendskabet er for lille, og at udbyderne skal gøre hjemmearbejdet bedre," siger Torben
Liborius, erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri.
Kilde: Licitationen, side 4, 28. januar 2019, af Jane Schmidt Klausen.

RAR mener ikke det bliver et problem at skaffe folk til de store projekter
I de kommende 10 år bliver der et stort behov for arbejdskraft til en række store infrastrukturprojekter, men
formanden for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd RAR, Flemming Kronsten, er ikke så bekymret for, om det vil
lykkes at skaffe den arbejdskraft, som skal være med til at realisere projekter som eksempelvis forbindelsen under
Femern Bælt, Storstrømsbroen og det store sygehusbyggeri i Køge, da han mener, at mange gerne vil være med på
de store projekter.
Kilde: Dagbladet Roskilde, side 2, 24. januar 2019, af Anders Spanggaard.

Vejen Byråd lovliggør ekspropriationen af Skovgårdsvej
Vejen Byråds beslutning om at lovliggøre ekspropriationen af Skovgårdsvej har svineavler Martin Lund Madsen
ikke meget til overs for. “Min stædighed er virkelig vakt nu. Vi kan ikke fortsat acceptere, at man i Vejen Kommune

har politikere og embedsmænd, som skalter og valter med skatteborgernes penge,” siger Martin Lund Madsen og
påpeger, at han sammen med sine advokater allerede dengang den første ekspropriation blev foretaget, gjorde
Vejen Kommune opmærksom på det ulovlige i ekspropriationen.
Kilde: Jydske Vestkysten Fællessektion, side 2, 24. januar 2019, af Astrid J. Vestergaard.

Vejen kommune vinder i vejstrid med svineavler
Vejen Byråd godkendte tirsdag på ny en ekspropriation, altså en inddragelse af vejen mod betaling, og der ser
derfor ud til, at svineavler Martin Lund Madsen må afgive Skovgårdsvej til kommunen. Tilbage i 2013 planlagde
kommunen ekspropriationen i en samarbejdsaftale med Banedanmark, men i 2015 gav byretten Martin Madsen
medhold i, at ekspropriationen var ulovlig. Vejen kommunen har sidenhen fundet hjemmel i vejloven i stedet for
elektricificeringsloven, og det er altså derfor, at den nu kan gennemføre ekspropriationen.
Kilde: Jyllands-Posten, side 8, 23. januar 2018, af Ritzau.

Milliarder til forsvar kan forsinke byggeri af veje og skoler
Milliardoprustningen af det danske forsvar hentes i kassen til offentlige investeringer, og det betyder, at politikerne
er tvunget til at skære ned på for eksempel byggeri af motorveje, renovering af skoler, eller jernbaner må udskydes
eller aflyses. Det vurderer professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Bo Sandemann Rasmussen. “Det er trist, at
politikerne tager det fra en kasse, som i forvejen er slunken. Der mangler penge til infrastruktur i Danmark,” siger
Henrik Friis, branchedirektør for anlægsentreprenørerne under Dansk Byggeri.
Kilde: Jyllands-Posten.dk, 3. februar 2019, af Jesper Kongstad.

Kuldsejlet byprojekt genrejses
Det kuldsejlede by- og byggeprojekt, Vinge, genrejses i Frederikssund Kommune. ”Det betyder meget, at vi politisk
står sammen om at skabe ny fremdrift i Vingeprojektet. Vi ved, at stationen er på vej, og at staten vil bygge et nyt
fællesmagasin i Vinge til Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet for omkring 300 millioner kroner. Med
beslutningen om at udbyde arealer til salg er der nu lagt en plan for de kommende års udvikling i Vinge", siger
borgmester John Schmidt Andersen (V).
Kilde: TV2 Lorry, 2. februar 2018, af Redaktionen.

Nyt dige etableres i Skive
Et længe planlagt dige, som skal beskytte Skive by mod oversvømmelse, kan nu blive bygget. Processen har været
forsinket af klager fra ejeren af ejendommen, hvor diget skal ligge. Ejeren mener blandt andet, der har været tale
om ulovlig ekspropriation af hans jord. Men nu har Miljø- og Fødevareklagenævnet i Nævnenes Hus stadfæstet
Skive Kommunes afgørelse og ekspropriation af den jord, som kommunen har brug for til at etablere diget.
Kilde: Skive Folkeblad, side 8, 30. januar 2019, af Jens Kristensen.

