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1.

Godkendelse af dagsorden
Referat: Godkendt

2.

Vedtagelse af kommissorium for den politiske følgegruppe
Udkast til kommissorium for følgegruppen blev drøftet. Kommissoriet vedlagt som bilag
1.
Udpegninger og godkendelse af kommissoriet sker efterfølgende ske i henholdsvis
Region og Kommune efter egne retningslinjer.

3.

Status på:
a. Sundhedsprojekt og meldinger fra Styrelsen for Patientsikkerhed
b.

Det miljøtekniske: indeklimaundersøgelser, udeluftmålinger og
havevandstilladelser

c.

Kommunikation (herunder hjemmeside og Folkemødet)

Administrationen fra region og kommune gav en status på de tre områder:

Sundhedsprojekt fase 1 (registerundersøgelse) blev vedtaget af Regionsrådet i
mandags den 25. juni.
Administrationen er i dialog med embedslægerne bl.a. om vidensniveau ved
forespørgsler. Det er opgivet at lave én samlet anmodning. Brev fra
Sundhedsministeren efter mediedækning vedlægges referat som bilag.
Indeklimaundersøgelser og udeluftmålinger går i udbud lige efter sommerferien.
Der arbejdes fortsat med havevandsboringer for at få stoppet de boringer, der ikke har
tilladelse.
Grindsted-forureningerne var en del af en Danske Regioners jordforurenings-event på
Folkemødet. Det blev godt modtaget.
Hjemmesiden har været i luften siden 2. maj. Den besøges hver dag, og der er flest
besøg om søndagen, hvilket tyder på at det er borgere, der er på besøg. Dette er

positivt, da det jo var formålet. Der er dagligt 5-10 besøgende, 412 unikke. Ca. 10 %
bruger over 10 minutter på siden.
4.

Orientering om møde med fabriksledelsen på Dupont, Grindsted
Administrationen fra regionen orienterede om møde med fabriksledelsen den 4. juni,
Følgegruppen understregede behovet for en fortsat konstruktiv dialog med fabrikken.
Næste møde med fabrikken er et teknisk møde i august.

5.

Orientering om henvendelser fra Lystfiskerforeningen
Jørn Lehmann og regionens administration orienterede om henvendelse fra
lystfiskerforeningen.
Orienteringen blev taget til efterretning. Følgegruppen ønsker en fortsat konstruktiv
dialog med Lystfiskerforeningen, så dens medlemmer og lystfiskergæster har det rette
informationsniveau og er trygge.

6.

Drøftelse af de næste fælles strategiske skridt
Følgegruppen drøftede mulige fælles tiltag, herunder en indsats ved Engsøen, som
opfølgning på ministerens besøg. En sådan indsats er ikke omfattet af
Jordforureningsloven, men i forhold til at sikre borgernes sundhed og skabe tryghed,
må Engsøen opfattes som en naturlig del af den fælles opgave.
Det blev oplyst fra regionens administration, at Miljøstyrelsen er myndighed på dele af
forureningerne i Grindsted: Engsøen og udeluft-kvaliteten. Ved Miljøministerens besøg
den 21. juni blev Miljøstyrelsen deltagelse i en følgegruppe for oprensning af
forureningerne bragt i forslag. Der følges op på dette med et brev til ministeren, inkl.
forslag til et kommissorium for denne gruppe.

7.

Eventuel kommunikation fra mødet
Det blev aftalt, at referatet lægges på hjemmesiden.

8.

Eventuelt
Næste møde forventes afholdt ultimo 2018. Regionen indkalder.
Invitation til Byrådet til besøg på demonstrationsanlægget i Kærgård Plantage.
Kommunen vender tilbage med forslag til dato.
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