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Midt- og 
Østjylland
i dag

Vejret i 
Danmark 
i morgen

By Ned Længde  Tusmørke Op
Viborg  
Randers 
Grenaa 

By Ned Op
Viborg 
Randers 
Grenaa 

Dagen kulminerer ca. kl.

By  Op
Århus  
Randers  
Grenaa  
Udbyhøj   

 
Månen kulminerer ca. kl. 
Næste nymåne: 

Næste fuldmåne: 

Næste højvande:

Månen Højvande 

Midt-og Østjylland de næste 5 dage

Døgnets middeltemp. i Midt- og Østjylland

VEJRET

TEMPERATURER

CYKELVEJR UV-INDEKS
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Solen         

Randers
Viborg

Århus

Grenaa
Lidt eller nogen sol og sted-
vis mulighed for få byger. 
Temp. omkring 15 grader og 
jævn vind fra syd. I aften og 
i nat skyet vejr med lidt 
regn. temp. omkring 6 
grader og let til jævn vind 
fra syd. 
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Lidt eller nogen sol med 
byger. Temp. mellem 11 
og 16 grader og let til 
jævn vind fra vest og 
nordvest. Om natten 
tørt og til dels klart vejr. 
Temp. mellem 1 og 5 
grader og svag til jævn 
vind, mest fra vest og 
nordvest.
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Fredag den 6. maj

Lørdag den 21. maj

ca. 12 timer og 45 minutter senere
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POLITISKOLE
Af Kim Dahl Nielsen
kini@jv.dk

RANDERS: Flere kommuner 
holder vejret, og det gør Ran-
ders også. Favoritterne til den 
nye politiskole vest for Store-
bælt vil nemlig blive præsen-
teret før sommerferien.

Det oplyser justitsmini-
ster Søren Pind (V) i et svar til 
retsudvalget i Folketinget, ef-
ter en række midtjyske borg-
mestre tidligere på måneden 
gav udtryk for utålmodighed 
i processen omkring placerin-
gen af den attraktive skole, der 
skal stå klar senest i 2018.

Søren Pind fortæller i sit 
svar til Folketinget, at Rigspo-
litiet i samarbejde med Byg-
ningsstyrelsen har anmo-
det samtlige kommuner om 
at melde mulige placeringer 
af den kommende skole ind. 
Foreløbig 18 jyske og fynske 
kommuner har lagt billetter 
ind på. Randers Kommune er 
en af dem.

Inden sommerferien
I Syd- og Sønderjylland er det 

Esbjerg, Kolding, Haderslev og 
Sønderborg, der kæmper om 
at få fingrene i politiskolen, 
des skal supplere den nuvæ-
rende uddannelse i Brøndby:

»Rigspolitiet forventer at 
kunne afslutte analysearbej-
det i midten af juni,« oplyser 

Søren Pind og tilføjer, at poli-
tikerne derefter kan træffe en 
afgørelse:

»På baggrund af Rigspoli-
tiets og Bygningsstyrelsens 
analysearbejde forventer jeg 
inden sommerferien at fore-
lægge et antal optioner for pla-

ceringen af den nye politiskole 
for forligskredsen bag flerårs-
aftalen,« siger Søren Pind.

DF presser på
Dansk Folkeparti presser på 
for en hurtigere åbning af den 
planlagte politiskole i det vest-
lige Danmark.

Dansk Folkepartis sønder-
jyske retsordfører Peter Kofod 
Poulsen gav således tidligere 
på måneden udtryk for, at det 
ikke kan gå hurtigt nok med 
at få åbnet den kommende 
politiskole og foreslog, at den 
skulle kunne åbne allerede i 
begyndelsen af næste år.

Følgende 18 kommuner 
vest for Storebælt har lagt bil-
let ind på den nye politiskole:

Aalborg, Brønderslev, Es-
bjerg, Favrskov, Fredericia, 
Haderslev, Herning, Holste-
bro, Horsens, Kolding, Ran-
ders, Silkeborg, Skanderborg, 
Svendborg, Sønderborg, Ski-
ve, Vejle og Viborg.

Den nye skole, der skal ligge 
vest for Storebælt, er en del af 
sidste års politiforlig.

Politiskolen skal stå klar se-
nest i 2018.

Pind peger snart på 
politiskole-favoritter
Justitsminister Søren Pind (V) forventer, at han inden sommerferien  
kan udpege en række kandidater til placeringen af den nye  
politiskole vest for Storebælt. Mindst 18 kommuner er i spil.

Inden sommerferien forventer justitsminister Søren 
Pind (V) at kunne pege på favoritterne til at få en afde-
ling af politiskolen. Randers holder vejret. Arkivfoto

MILJØ
Af Therese Kiesbye Øvlisen
thvl@amtsavisen.dk

RANDERS: Nørbæk, Ilshøj, 
Ringsbjerg og Tustrup slipper 
for vindmøller. Sådan lyder 
forslaget fra miljø- og teknik-
udvalget. Det sker efter tors-
dagens udvalgsmøde, hvor 
vindmølleplanen tog et skridt 
videre i processen. De fire om-
råder går fri, og til gengæld har 
politikerne planer med de øv-
rige områder. Især Binderup, 
Kondrup og Overgaard læg-
ger op til debat i byrådssalen.  

Miljø- og teknikudvalgets 
forslag for Binderup er, at der 
kun skal sættes fem nye 130 
meter høje vindmøller op i 
området. Ifølge kommunepla-
nen er der ellers mulighed for 
at sætte 150 meter høje vind-
møller op i området. 

Også planen for Kondrup 
skal debatteres i byrådssalen. 
Her er det udvalgets forslag, at 

der skal sættes tre nye vind-
møller op på 150 meters høj-
de. Samtidig skal de gamle fire 
møller pilles ned. De nye vind-
møller bliver 76 meter højere 
end de gamle.  

Overgaard bliver vindmøl-
leplanens højdespringer. For-
slaget går på, at der skal sættes 
26 nye vindmøller op af hver 
150 meters højde. 12 af de 
gamle 100 meter høje møller 

tages ned, så der bliver plads til 
de nye og højere møller. 

Hvis der skal stilles nye møl-
ler op ved Kåtbæk og Vind-
bylund, må møllerne kun væ-
re 69 meter høje, ligesom de 
er i dag. Ifølge kommunepla-
nen er der ellers mulighed for 
at anlægge møller, der er 150 
meter høje i området. Det for-
slag betyder også, at der kom-
mer afslag på en tidligere an-

søgning om at sætte fem nye 
150 meter høje vindmøller op 
ved Kåtbæk. 

Enighed om Overgaard
I 2014 besluttede byrådet, at 
kommunens vindmølleplan 
skal revideres. Det er der si-
denhen kommet en række 
drøftelser ud af i miljø- og tek-
nikudvalget. Først nu ligger de 
endelige forslag klar, som by-
rådet skal behandle. På tors-
dagens udvalgsmøde var der 
uenighed om planerne. 

»Jeg tror på, at de fleste par-
tier i byrådet vil komme til 
være enige om planerne for 
Overgaard og stemme for pla-
nerne,« siger udvalgsformand 
Frank Nørgaard (DF).

I løbet af maj og juni måned 
vil der være en fire uger lang 
offentlig høring omkring pla-
nerne. Inden da skal miljø- og 
teknikudvalgets forslag god-
kendes i økonomiudvalget og 
dernæst i byrådet. 

Vindmølleplaner sendes i høring
Flere områder slipper for vindmøller, mens andre kan se 
frem til dobbelt så høje møller som hidtil.

I maj og juni bliver de nye vindmølleplaner sendt 
i høring. Arkivfoto: Annelene Petersen
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