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Politiet har åbnet en egentlig efterforskning af
forhold vedrørende byggegrundssalg og habili-
tet i sagsbehandling. Desuden fratræder hjem-
sendt chef.

tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN

Sydøstjyllands Politi har beslut-
tet sig for at åbne en efterforsk-
ning, der skal afklare, om der er
grundlag for at rejse tiltalemod
tidligere Fredericia-borgmester
Jacob Bjerregaard (S) og tidlige-
re kommunaldirektør Annema-
rie Zacho-Broe for deres roller i
to dele af Fredericia-sagen, der
startedemed Ekstra Bladets
afdækning af borgmesterens
grundkøb.
I en pressemeddelelse oplyser

Sydøstjyllands Politi, at efter-
forskningen kredser om i alt tre
forhold. Dels JacobBjerrega-
ards køb af en byggegrund ejet af
kommunen i 2016. Bjerregaard
er anmeldt formuligtmisbrug af
offentligt hverv i den forbindelse.
Desuden er både borgmester
og kommunaldirektør anmeldt
for enmulig overtrædelse af
paragraffer i styrelsesloven og
straffeloven, der handler om
habilitet.
Endelig har politietmodtaget en
anmeldelse af et læk af kommu-

nens eksterne advokatunder-
søgelse, der ifølge anmeldelsen
skulle være fortrolig.
Efterforskningen af de tre for-
hold kommer, efter Fredericia
Kommune har videresendt den
eksterne advokatundersøgelse
til politiet og samtidig indgivet
en anmeldelse. Det gjorde kom-
munen den 12.marts. Allerede
i januarmåned politianmeldte
en borger sagen, og politiet har
brugt tiden indtil nu på at tygge
på, om det ville åbne en efter-
forskning af forholdene.
Sydøstjyllands Politi oplyser
desuden, at efterforskningen
ikke nødvendigvis er afgræn-
set til de tre forhold, der er an-
meldt. Hvis politiet i sin efter-
forskning støder på noget andet
interessant, kan efterforsknin-
gen udvides.
Politiet kan ikke oplyse, hvor

lang tid de forventer, at efter-
forskningen vil tage. Dogmed
følgende tilføjelse:
– Det står dog klart, at sagen
ikke kan forventes belyst og af-
gjort inden for fåmåneder, skri-
ver politiet.
Desuden vil politiet ikke oplyse
noget som helst yderligere, før
efterforskningen er afslut-
tet, og de implicerede er blevet
underrettet om resultatet af
efterforskningen.
Borgmester Jacob Bjerregaard
forlod embedet den 1. januar i
år. Kort tid efter blev kommu-
naldirektør Annemarie Zacho-
Broe hjemsendt og i slutnin-
gen afmarts bortvist. Desuden
er økonomi- og personalechef
TommyAbildgaard blevet
hjemsendt i februar, indtil det
torsdag blev oplyst, at han fra-
træder sin stilling.• jki@kl.dk

Regeringen vil i sit infrastrukturudspil bruge tre
milliarder kroner på at bekæmpe trafikstøj. Det vil
flere borgmestre i støjplagede kommuner rundt
omKøbenhavn holde regeringen op på.

tekst MADS BRANDSEN

Borgerne lever i alt formange
kommuner rundt omKøbenhavn
med et støjniveau fra særligt
motorveje, somer langt ud over
det tålelige. Det er regeringen
opmærksompå og afsætter i sit

infrastrukturudspil tremilliar-
der kroner til initiativer, der kan
få støjen ned.Mendet er endog
ganske dyrt at gøre noget ved
støjen, så spørgsmålet er, hvor-
vidt det vil være tilstrækkeligt.
Detmener Solrøds borgmester
NielsHörup ikke, det er. I hans

kommune er der blevet lagt støj-
dæmpende asfalt påKøgeBugt
Motorvejen, hvilket har hjulpet
lidt,men slet ikke nok.
–Vi har også forhøjet støjvol-
dene langsmotorvejene. Det
rykker heller ikke sådan for al-
vor. Der er nødt til at blive gjort
noget grundlæggende ved pro-
blemet. Det er noglemeget store
investeringer, der skal til, og
jeg ved, Venstre harmeget stor
bevågenhed på det ved de kom-
mende forhandlinger, siger han.
Hvad siger du til, at regeringen
har afsat tremilliarder kroner?
–Det er ingenting i forhold til de

gener, der er, lyder det fraNiels
Hörup.
Også hans borgmesterkollega
iKøge,Marie Stærke (S), har
fokus på problemstillingen. I
Køge er det særligt landsbyen
Bjæverskov, der ligger lige op til
Vestmotorvejen, somer stærkt
plaget af støj.
– Jeg vil gerne væremed til at
holde regeringen op på, at der
skal gøres noget – og det har jeg
store forventninger til, at den
gør, siger hun.•mdbr@kl.dk
På side 40 imagasinet kan du
læsemere omGladsaxes kamp
mod vejstøj.

Borgmestre kæmper videre mod trafikstøj

Politiet vil efterforske Fredericia-sag


