
Forsinkelse af skolen i Nye

Til Teknik og Miljø samt Børn og Unge

Skoleprojektet i Nye var oprindeligt planlagt til at være færdig til skoleåret 2022/2023. Siden blev

projektet to år forsinket, og i slutningen af maj har Børn og Unge så meddelt forældrene, at

projektet bliver yderligere to år forsinket med en afslutning i 2026. Dansk Folkeparti finder

udskydelserne stærkt betænkelige og ønsker med denne forespørgsel at få svar på en række

spørgsmål.

Baggrunden for den seneste forsinkelse

Af en artikel i LystrupLIV fremgår det, at forsinkelsen blandt andet skyldes nye rammer fra

Planklagenævnet, hvor man nu tolker støjbestemmelser anderledes.

1) Hvornår blev Teknik og Miljø opmærksom på den nye fortolkningspraksis?

2) Hvornår orienterede Teknik og Miljø Børn og Unge om den nye fortolkningspraksis og dens

betydning for skoleprojektet i Nye?

3) Hvornår er beslutningen om at udskyde projektet truffet og af hvem?

4) Vil Teknik og Miljø tage initiativ til at prioritere sagsbehandling af helhedsplan, lokalplan og

byggeansøgning, så skolen kan stå hurtigere færdig?

5) Er de oprindelige planer for skolebyggeriet ikke lavet på baggrund af tidligere fortolkning af

støjbestemmelserne? Og hvordan kan må så gå ind og ændre på projektet så sent i

processen?

Kommunikationen med forældre

6) Hvorfor har man først i slutningen af maj 2022 orienteret forældrene om udskydelsen?

7) Hvordan vil man fremadrettet kommunikere med de forældre, som er flyttet til Nye med

forventning om, at der skulle komme en skole?

Konsekvenserne

8) Hvilken betydning kan forsinkelsen få for bosætningen i den nordlige del af Århus?

9) Hvilken betydning vurderes det at få for eleverne, at de skal fragtes frem og tilbage i bus og

have undervisning i barakker?

10) Kan de stigende priser i samfundet få betydning for projektet og give yderligere

forsinkelser?

11) Er det korrekt forstået, at der allerede er afholdt udbud og fundet en leverandør til

byggeriet - og at de første byggeelementer er klar? Hvis ja, hvad har det så af betydning, og

får det betydning for projektets økonomi, at man har valgt at udskyde det i yderligere to år?

Århus den 6. juli 2022.

Jakob Søgaard Clausen, Politisk leder
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