Politisk følgegruppemøde
Grindstedforureningerne
Den 11. marts kl. 13.00-14.00
i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, Mødelokale 5
Deltagere:
Region Syddanmark
Stephanie Lose
Jørn Lehmann Petersen
Villy Søvndahl
Michael Nielsen

Billund Kommune
Ib Kristensen
Per Nyhus
Arne V.Thomsen
Ole Marcussen
Administrative medarbejdere
Jørgen Bjelskou (koncerndirektør)
Ole Bladt-Hansen (kommunaldirektør)
Mette Christensen (afdelingschef) (ref)
Lauge Clemmesen (teknisk direktør)
Rikke Holm Sennels (teamkoordinator)

Dagsorden:
1. Godkendelse
af dagsorden
2. Velkommen
og
præsentation
3. Status for
arbejdet i
regionen

4. Status for
arbejdet i
kommunen

Referat
Godkendt
Formålet med følgegruppen er at sikre en helhedsorienteret og koordineret
indsats af Region Syddanmark og Billund Kommunes opgaver vedr.
Grindstedforureningerne med fokus på at skabe tryghed for borgerne.
Regionen præsenterede status med vedhæftede præsentation.
Stephanie Lose gjorde opmærksom på, at de såkaldte
generationsforureninger, som Grindsted er én af, kræver en andet
helhedsorienteret tilgang end andre jordforureninger, hvilket hun har haft
lejlighed for som formand for Danske regioner at drøfte med miljøministeren.
Det blev bemærket, at kommunikation af disse videnstunge sager er svær.
Herunder fx formålet med demonstrationsanlægget og
sundhedsundersøgelsens resultater, når disse foreligger.
Kommunen præsenterede status med vedhæftede præsentation.
Der er fra alle sider fokus på havevand, fx har kommunen haft i
størrelsesordenen 80 borgerhenvendelser desangående.
Ib Kristensen orienterede om Statsministerens besøg.

5. Gensidig
information og
politisk
drøftelse

Følgegruppen ønsker at invitere folketingets miljøudvalg på et uformelt besøg
i Grindsted for at give en dybere viden om problemstillingerne end der kan
fås ved at følge mediernes dækning.
Det blev understreget, at det er vigtigt at fortsætte de gode relationer med
borgerne i Grindsted. Der planlægges et borgerarrangement i det sene forår
med fokus på miljø (dvs ikke sundhedsundersøgelsen på dette tidspunkt).

6. Eventuelt

Følgegruppen bekræfter den tekniske følgegruppes kommissoriums ønske
om at inddrage Engsø-problematikken i samarbejdet.
Ib Kristensen gjorde opmærksom på, at skilte ved banegravsdepotet var
forsvundet.

Bilag:
Præsentation status Region Syddanmark
Præsentation status Billund Kommune

Side 2 af 2

