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AFSLUTTENDE HØRINGSRUNDE VEDRØRENDE 
 

NY MOTORVEJ FRA GIVE TIL HADERSLEV ? 
 
 

Regering og et flertal i Folketinget lavede i 2016 en aftale om "Udmøntning af mid- 
ler til undersøgelse af ny midtjysk motorvej" og besluttede, at der skulle gennem-
føres en VVM-undersøgelse af en ny motorvej på strækningen fra Give til Haderslev. 
 

Vejdirektoratet har nu lavet en VVM-undersøgelse, der beskriver og vurderer de 
trafikale, miljømæssige og økonomiske forhold og konsekvenser ved anlæggelse  
af en ny motorvej. Der indgår flere muligheder for linieføringer i undersøgelsen. 
 

VVM-undersøgelsen er nu fremlagt i offentlig høring, så alle får mulighed for at 
læse den og komme med bemærkninger til resultatet af undersøgelsen. Der af-
holdes borgermøder og sammen med indkomne høringssvar udarbejder Vejdirek-
toratet en indstilling til transportministeren med henblik på en politisk drøftelse 
og stillingtagen til om motorvejsprojektet skal sættes i gang og gennemføres. 
 

Alle borgere og brugere i området opfordres derfor til i høringsperioden frem til 
15. juni 2020 at komme med bemærkninger til resultatet af undersøgelsen.  
 

 
Se de nøjagtige linieføringer på Vejdirektoratets hjemmeside:  
https://www.vejdirektoratet.dk/node/7927#1 

Bemærkninger og synspunkter kunne 
handle om særlige forhold, som man 
lokalt skal være opmærksomme på: 

 Landskabet 
 Naturen 
 Historien 
 Kulturen 
 Miljøet 
 Støjforhold 
 Påvirkning af by- og lokalsamfund 
 Turisme 
 Rekreative forhold 
 Samfundsmæssige forhold 
 Vækst og udvikling 
 Alternative løsninger 
 Andre forhold 

 

Du kan aflevere dine synspunkter inden 15. juni 2020 via projektets hjemmeside: 
https://www.vejdirektoratet.dk/node/7927, hvor man kan svare digitalt eller ind-
lægge sine dokumenter. Angiv gerne det lokale kendskab og brug af området. 
 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de nye og konkrete motorvejsplaner 
kræver sine egne høringssvar og at tidligere underskrifter eller tilkendegivelser på 
lokale lister med fordel bør følges op med selvstændige svar i den nye og aktuelle 
høringsrunde. Det er nu det gælder for lokalområderne at ytre sig. Antallet af hø-
ringssvar er vigtigt. Derfor bør alle, der ønsker det, tilkendegive sin egen mening. 
 

Udarbejdet af Lokalkomiteen i Randbøl for tilvejebringelse af høringssvar. 
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