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PRESSEMEDDELELSE / LÆSERBREV 

22 . december 2019  

 

Bekymrende forurening på ”Lynfrost-grunden”  

Den konservative Vælgerforening i Nyborg Kommune har involveret mig i den lokale debat om 

forureningen i min egenskab af Regionsrådsmedlem – og medlem af Regionens miljøudvalg.  

Lad mig indledningsvis slå fast, at alle er bekendt med at grunden er stærkt forurenet – og jeg 

deler nyborgensernes bekymring.  

I lyset af de nye målinger, har jeg bedt om at sagen kommer på dagsordenen på næste 

udvalgsmøde til januar. Her vil jeg blandt foreslå at vi laver et borgermøde, hvor eksperter fra 

regionen kan fremlægge fakta som det ser ud nu, kommunen kan fortælle om deres videre 

tiltag. Men ikke mindst skal det være et møde hvor der kan stilles spørgsmål. Således at vi alle 

forhåbentlig bliver klogere.  

Det er samtidig en kendsgerning, at snitfladerne myndigheder og grundejere imellem ikke er 

så tydelig som man kunne ønske sig. Jeg vil prøve at kaste lys over det : 

1) Det er Regionernes opgave at beskytte grundvand og drikkevand. Regionens 

miljømedarbejdere foretager prøveboringer og registreringen til det formål.  

2) Det er kommunernes opgave at tage sig af ”overfladevand” som f.eks. i grøfter, søer 

og vandløb.  

3) Grundejerne skal fjerne forureningen. Der er forskellige krav afhængigt af, om 

bygningerne på grunden anvendes til beboelse eller erhverv – og om udenomsarealerne 

anvendes til f.eks. legepladser eller parkeringspladser. Kommune og grundejere skal i 

fællesskab aftale hvilke tiltag der er påkrævet, for at miljølovgivningen overholdes.  

Det er groft skitseret fordelingen af opgaver som de er nu, selvfølgelig er der nuancer. Men 

som hovedregel skal den grundejer som vil bygge sørge for oprydning. 

I Region Syddanmark har vi 4 såkaldte ”Generationsforureninger” det vil sige jord- 

forureningssager, der koster mere end 50 mio. kr. at undersøge og oprense. En anden 

fællesnævner er, at de vil udgøre et problem i mange generationer fremover, hvis der ikke 

bliver gjort noget ved dem. En af sagerne er Kærgård Klitplantage hvor grundvandet allerede 

nu er forurenet og hvor hele området er lukket for offentligheden på grund af sundhedsfaren. 

Vi regner med det vil tage 10-15 år af få renset området.  

Undersøgelserne i området omkring Nyborg Lynfrost viser ikke at grund- eller drikkevand er 

forurenet eller truet. Derfor er det op til kommune og grundejer at forholde sig til den 

gældende miljølovgivning.   
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Staten kan give tilskud til Regionerne, eksempelvis til at løse opgaverne med 

generationsforureningerne. Den tidligere regering havde øremærket 60 mill. kr. til Region 

Syddanmark i det kommende finansår. Det var især pres fra det konservative Folkeparti som 

sikrede de penge. Vi har som udgangspunkt altid det synspunkt at man skal rydde op efter 

tidligere generationer.  

Desværre har den nye regering valgt at sløjfe disse tilskud, som Regionerne ellers har hårdt 

brug for. Det kan jeg som konservativ, kun beklage. 

Jeg håber herved at have tydeliggjort, at så længe grund- og drikkevand ikke er forurenet er 

det ikke noget Region Syddanmark kan gøre. Min opfordring er, at Nyborg kommune og 

grundejeren aftaler langsigtede løsninger og ikke kun noget, der lige akkurat opfylder de 

aktuelle krav. Det være sig meget gerne en total oprensning af lynfrostgrunden. Men som 

sagerne står nu, med ingen udsigt til at det kommer til at påvirke grundvand eller drikkevand, 

hverken kan eller må regionen gøre mere nu.  

Men det kræver folkeligt pres på kommunen og det håber jeg der fortsat kommer. 

 

Michael Nielsen 

Regionsmedlem Region Syddanmark(C) 

Medlem af miljøudvalget 

Henriettevej 5, Langeskov 

Mob. 26 13 44 38 
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