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Orientering om asbest-problematik, 3. Limfjordsforbindelse 

Som følge af artikel  i Ekstra Bladet finder GeoHav det nødvendigt at fremsende en kort orientering 1

af asbest-problematikken i sagen den 3. Limfjordsforbindelse Egholmlinjen. 

GeoHav finder det besynderligt at Statsministeren ikke har hørt om asbest-problemstilling før, da 
flere ministre i Statsministerens regering har deltaget i samråd  og besvaret adskillige skriftelige 2

udvalgsspørgsmål i denne alvorlige sag. 

GeoHav har gennem omfattende efterforskning erfaret; 

 * at der gennem 2 årtiers VVM-processer resulterende i 4 miljøkonsekvensrapporter ikke  
   fyldestgørende er inddraget eksisterende og kendt viden om deponi af adskillige tusinde  
   ton asbestholdige materialer i undersøgelseskorridor samt linjeføring for Egholmlinjen. 
   Denne viden er sammenfattet af GeoHav i TRU Alm. del - 2021-22 - Bilag 90. 

 * at asbestholdigt materiale kontinuerligt opskyller på en kyststrækning inden for  
   undersøgelseskorridoren af Egholmlinjen 300 meter fra linjeføringen. 

 * at asbest-holdige materialer forefindes frit i miljøet på Klosterengen i Mølholm, på  
   Egholm og på Verdens ende ved Lindholm. 

 * at tidligere Transportminister Benny Engelbrecht gang på gang har afvist den myte, at der  
   skulle ligge et stort asbestdepot på linjeføringen . Dette modsiger direkte  3

   Transportministeriets egne sagsakter, hvilke systematisk har været udeladt  
   sandhedsprincippet i de benævnte VVM-processer. 

 * at Aalborg Kommune fortsat ikke har overblik over egne sagsakter over deponier inden for  
   undersøgelseskorridoren for Egholmlinjen. 

 * at problemer med deponeret asbest-holdige materialer i Aalborg er langt mere omfattende  
   end Aalborg Kommune og/eller Region Nordjylland er bekendt med. 

GeoHav efterforsker fortsat deponier i og omkring linjeføringen for Egholmlinjen med henblik på et 
retsligt efterspil i henhold til Ministeransvarlighedsloven. 

Denne orientering er interaktiv, hvorved eksterne referencer er tilgængelige vha således markerede 
hyperlinks indsat som URL højrejusteret i fodnoter.
Citater er fremhævet som således.

GeoHav er en privat og uvildig tænketank med det ene formål at eksponere den reelle tilstand af Dansk 
havmiljø og fungerer i almenvellets interesse som autonom efterforskningsenhed.

GeoHav anmoder hurtigst muligt om skriftlig bekræftelse på Statsminister Mette Frederiksens modtagelse og 
gennemlæsning af denne orientering.
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 Én sag slog skår i glæden på Mette F's hjemmebane: - Det chokerer mig virkelig1

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/valg22/en-sag-slog-skaar-i-glaeden-paa-mette-fs-hjemmebane-det-chokerer-
mig-virkelig/9460330

 Åbent samråd om linjeføring over Egholm2

Transportudvalget 10. juni 2021
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/TRU/kalender/55457/samraad.htm

Samråd om miljøkonsekvensvurderingen af Egholmforbindelse
Transportudvalget 28. september 2021

https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/TRU/kalender/56575/samraad.htm

Åbent samråd om deponier fra cement- og eternitproduktionen i Aalborg Kommune
Miljø- og fødevareudvalget 6. april 2022

https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/MOF/kalender/60478/samraad.htm

 linie 205-216 Høringssvar til Udkast til Forslag til Lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse, GeoHav 9. 3

december 2021
https://www.geohav.dk/pdfarchive/492212418338656.pdf

forefindes også som TRU Alm. del - 2021-22 - Bilag 90
https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/tru/bilag/90/index.htm
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