REFERAT

Mødenotat – Borgermøde Magion 24. maj 2018

Dato: 28. maj 2018

Teknik og Stabe

Mødedato:
Mødetidspunkt:
Mødelokale:
Mødedeltagere:

Referent:

24. maj 2018
Start kl.: 19.00
Slut kl.: 21.00
Magion - fællesområdet
Borgermødet indkaldt af Susanne Mathiesen
Fra borgergruppen deltog: Kurt Pedersen fra Grindsted, Preben
Henriksen fra Grindsted, Helle Lundberg fra Grindsted, Rasmus
Rahbæk fra Grindsted omegn.
Fra Region Syddanmark deltog; Koncerndirektør Jørgen Bjelskou,
Afdelingschef Mads Haugaard, Koncerndirektør Kurt Espersen, Lone Dissing, Jørn Pedersen
Fra Billund Kommune: Miljøchef Karl Grundahl, Rikke Sennels
Rikke Sennels

Natur og Miljøafdelingen
Sagsbehandler:
Rikke Sennels
Tlf. 79727094
RHS @billund.dk
Sagsnr.:
18/7576

Dagsorden:
Susanne Mathiesen har indkaldt til borgermøde. Region Syddanmark og Billund
Kommune er indbudt til at deltage.
Susanne bød velkommen, herefter kort præsentationsrunde.
Jørgen Bjelskou orienterede om regionens overordnede rolle. Det er besluttet, at regionen vil påtage sig en central rolle som tovholder, herunder undersøge mulighederne
for at tilrettelægge en forskningsbaseret analyse, der nærmere undersøger og beskriver eventuelle sundhedsmæssige aspekter. Hvordan det sundhedsmæssige gribes an
vil Kurt Espersen komme mere ind på senere. Jørgen Bjelskou oplyser, at regionen i
forlængelse heraf også ønsker at være aktive på informationssiden omkring Grindstedforureningerne.
Karl Grundahl supplerede Jørgen i forhold til, hvordan kommunen ser opgaverne omkring Grindstedforureningerne. Vigtigt at opgaverne løses i samarbejde med regionen.
Kommune har særligt fokus på havevand, badning, sejlads og fiskeri. Særligt havevand fylder meget for kommunen, hvor administrationskortet er under revision i samarbejde med Region Syddanmark.
Jørn Pedersen orienterede om de tiltag, som regionen har foretaget: Undersøgelser
vedr. grundvand, der anvendes til vandværkets indvinding, undersøgelser vedr. potentiel afdampning til boliger fra forureningsfaner, undersøgelse og afdækning af bane-
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gravsdepot samt etableret moniteringsboringer nedstrøms banegravsdepotet, moniteret flere steder i byen og ved lossepladsen, udført løbende risikovurdering, samarbejdet med Aarhus Universitet og DTU i forskningsprojekter, undersøgelser på Gamle
Renseanlæg Vest. Jørn orienterede også om, hvilke tiltag Region Syddanmark er i
gang med: Supplerende undersøgelse af afdampningen fra forureningsfanerne, kommende møde med DuPont, forberedelse af en Handleplan III (evt. indhold er endnu
ikke fastlagt), behandling af data fra moniteringsboringer ved banegravsdepotet, monitering af ny boring på Bekkasinvej (prøver af grundvandet forventes udtaget med 1-4
års mellemrum). Jørn Pedersen orienterede endvidere om, at der fortsættes med
samarbejdet med Styrelsen for Patientsikkerhed, samt at der løbende arbejdes med
information via ny hjemmeside, borgerhenvendelser og aktindsigt.
Kurt Espersen orienterede om sundhedsundersøgelsen. Det er politisk bestemt, at det
skal undersøges, om der kan foretages en sundhedsundersøgelse. Der fremsættes på
kommende forretningsudvalgsmøde forslag om en registerundersøgelse, af sygdomstilfælde i Grindsted. En registerundersøgelse har en tidshorisont på ca. et år.
Hvis der findes en overhyppighed for visse sygdomme, så er der behov for yderligere
mere omfattende undersøgelser. Det foreslås også Forretningsudvalget at gå i gang
med forberedelser til disse eventuelle undersøgelser. Disse undersøgelser indbefatter
såkaldte eksponeringsundersøgelser. Eksponeringsundersøgelser kan tage flere år.
Forberedelsesarbejde vil involvere mange eksperter og forskere, herunder Institut for
Miljømedicin
Regionen vil indbyde borgergruppen til at indgå i et samarbejde omkring undersøgelser for sundheden i Grindsted.
Susanne Mathiesen fulgte op på regionens indlæg med at konstatere, at vi er godt på
vej. Det er godt, at vi kan snævre udfordringerne lidt ind, og at vi kommer nærmere på
at kunne be- eller afkræfte de mange sygdomsmistanker, der er blandt borgerne i
Grindsted. Det er vigtigt at vise handling og modbevise, at der igen bliver lagt låg på
Grindstedforureningerne.
Jørgen Bjelskou gjorde opmærksom på, at registerundersøgelser af sundhed ikke er
uden udfordringer. Både hvis det viser noget, og hvis det ikke viser noget, kan det være en udfordring og vil kunne rejse mange spørgsmål efterfølgende.
Jørgen oplyste endvidere, at Danske Regioner har sendt brev til Miljøministeren for at
fastholde Regeringens opmærksomhed på området, og at der sættes fuld fokus på
Grindstedforureningen på folkemødet på Bornholm.
Borgergruppen bemærker, at der er et behov for at se handling frem for undersøgelser.
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Jørgen Bjelskou foreslår, at borgergruppen vender tilbage med forslag til, hvordan den
videre dialog skal foregå.
Karl Grundahl tilbyder, at Billund Kommune kan facilitere nogle af de kommende møder, hvor der er deltagelse af enten regionen eller kommunen. Karl og Susanne aftaler
nærmere herom senere.
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