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Kære
skatteminister Karsten Lauritzen
og
transportminister Ole Birk Olesen

Tak for jeres svar på de nordjyske erhvervsforeningers åbne brev af 14. juni 2018 vedrørende Den 3.
Limfjordforbindelse.
I skriver i svaret, at regeringen ”tager jeres henvendelse alvorligt”. Det er vi glade for, men vi tillader os at
sige, at det havde vi også forventet. Med samtlige nordjyske erhvervsforeninger, repræsenterende omkring
3.500 medlemsvirksomheder, som underskrivere, har vi et stærkt mandat og en stor forventning til politisk
reaktion.
I skriver videre, at Den 3. Limfjordsforbindelse er ”et projekt, som regeringen ønsker at prioritere”. Men
prioritere betyder, at noget får højere eller lavere prioritet end andet. Vi forventer, at Den 3.
Limfjordforbindelse får højeste prioritet.
Derfor er vi betænkelige og urolige over det sidste afsnit af jeres brev, hvor overvejelser om realiseringen af
Den 3. Limfjordsforbindelse kædes sammen med regeringens ønske om ”at øge rammen til offentlige
investeringer i perioden 2021-2015 med cirka 20 mia. kr.”
Der er altså potentielt 7 år til en beslutning, og der er p.t. ingen sikkerhed for, at pengene til den nævnte
investeringsramme overhovedet kan findes. Dette til trods for, at Limfjordstunnelen allerede har nået sin
maksimale belastning, og at vi må leve med den latente risiko for, at et alvorligt uheld i den slidte tunnel vil
isolere Vendsyssel fra det øvrige Jylland til ubodelig skade for borgere, tilrejsende og vores erhvervsliv.
Dertil kommer, at et alvorligt tunnel-nedbrud vil lamme hele færgetrafikken til og fra Norge og Sverige.
Vi minder om, hvordan påsejlingen af jernbanebroen over Limfjorden i 2012 medførte over et års afbrydelse
af togforbindelserne til og fra Vendsyssel. Et helt eller delvist nedbrud i Limfjordstunnelen vil have langt
alvorligere konsekvenser.
Vi henstiller derfor endnu en gang til, at en anlægslov om Den 3. Limfjordsforbindelse udarbejdes og
vedtages snarest.
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