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SF, R og DF i fælles kamp
mod forurenede grunde
Overraskende
politisk alliance
lægger pres på
Region Midt
Af Palle Herløv
pahe@hsfo.dk

HORSENS - Tre lokale byrådsmedlemmer fra SF, Radikale og Dansk Folkeparti
går nu sammen om at lægge
pres på Region Midtjylland i
kampen for at få gjort noget
ved forureningen af Horsens
Havn.
I et fælles læserbrev i dagens udgave af Horsens Folkeblad forlanger formanden
for Horsens Klimaråd Assia
Zouaoui (R), Claus Kvist
Hansen (DF) og formand for
bæredygtighedsudvalget
Paw Amdisen (SF) afklaring
og handling fra regionen
omkring de forurenede
grunde, Collstrop-grunden
og gasværksgrunden. De har
gennem årene ofte været i
søgelyset for den megen forurening, der løber ud i fjorden fra dem.
- Vi kan ikke bygge fremtidens Horsens på det fundament af fortidens synder,
som forureningen udgør, siger Claus Kvist Hansen (DF),
der for nylig tog initiativ til

En politisk alliance mellemR, SF og DF opfordrer nu Region Midtjylland til at sætte skub i arbejdet
for at komme problemet med forurenede grunde i Horsens til livs. 
Arkivfoto

at invitere miljøministeren,
regionsrådsformanden og
Horsens’ borgmester til miljøtopmøde om sagen.
Om det sker, er endnu
uvist. Han har pt. blot modtaget en bekræftelse på sin
henvendelse.

Klart signal til regionen

- Jeg håber, det bliver til noget, for her er tale om en
meget vigtig sag, der er uafhængig af partipolitiske tilhørsforhold, siger Claus
Kvist Hansen, som kalder
samarbejdet en spændende
konstellation.
- Det er vigtigt, at vi sen-

der et tydeligt signal til regionen om at prioritere forureningen på Horsens Havn.
Vores debatindlæg er i denne sammenhæng et supplement til, at et næsten samlet
byråd i årets budgetaftale
har understreget vigtigheden af at gå i dialog med regionen omkring Collstropgrunden, siger Paw Amdisen, der vurderer, at en
total oprydning er urealistisk før om mange år.
- Lige nu handler det om
at få sat en stopper for udsivningen. Det bør efter min
mening have høj prioritet, at
man gør noget ved grunde-

ne, men jeg er klar over, at
der er mange andre forurenede grunde i regionen, så
man derfor er nødt til at prioritere. Jeg er glad for den
brede politiske aftale, hvor
det nu er skrevet ind i budgetaftalen, at man vil kontakte regionen fra kommunens side. Jo mere pres - desto større er chancen for at
der sker noget, siger Paw
Amdisen.

Regionens ansvar

- Borgerne i Horsens har
krav på at få afklaret, om vi
står med et alvorligt miljøproblem, og hvis ja, så har

regionen ansvaret for at gøre noget ved det, siger Assia
Zouaoui (R).
De tre er enige om, at forureningen af Horsens Havn
kan udgøre en alvorlig miljøtrussel, som Region Midtjylland ikke bør sidde overhørig, og opfordrer alle partier
til at presse på.
Pr. 1. januar vil Region
Midtjylland som følge af en
skærpelse af jordforureningsloven have det overordnede ansvar for jordforureningen på Collstropgrunden.
Virksomheden drev fra
1890 til 1978 imprægneringsvirksomhed på Horsens Havn, hvilket i en lang
årrække skete med forskellige tjærestoffer som bl.a.
kreosot, som har efterladt
en alvorlig jordforurening.
En jordforurening, som i
dag siver ud i Horsens Fjord.
Det er tidligere blevet vurderet, at der hver dag strømmer op mod 10.000 liter giftigt vand fra grunden ud i
fjorden.
Foruden Collstrop-grunden og gasværksgrunden
har Essos gamle tankanlæg,
Dansk Andels Kulimportgrunden og Nynäs-grunden
bidraget med olie, tjære og
benzin i Horsens Fjord.

Kvinde fra Horsens strandet i Tyrkiet
Helle Dalby
Rasmussen har
ikke krav på
returbillet
Af Flemming Larsen
flla@vafo.dk

HORSENS - Rejsegarantifonden har haft travlt med at
hjælpe knap 2000 danskere
hjem fra Tyrkiet, efter charterarrangøren Scanway/Tyrkiet Eksperten lørdag middag gik konkurs.

Det gælder dog ikke for
Helle Dalby Rasmussen fra
Horsens.
Den 54-årige førtidspensionist er strandet, fordi hun
kun har købt en flybillet.
Rejsegarantifonden er ikke forpligtiget til at hjælpe
horsensianeren, fordi der
ikke er tegnet en konkursforsikring.
- Lige nu ved jeg ikke,
hvad jeg skal gøre. Jeg har
ikke pengene til en ny billet,
og inden længe slipper min
livsnødvendige medicin op.
- Jeg har endnu et sted at

Helle Dalby Rasmussen m
 å indtil videre blive i Tyrkiet. privatfoto

bo, men det får også ende,
siger Helle Dalby Rasmussen, der er opereret to gange
for en diskusprolaps og skal
tage otte piller om dagen.
- Jeg håber selvfølgelig på
at få et flysæde hjem, men
lige nu se det sort ud.
Hjemme i Danmark har
hendes søn og svigerdatter
måtte vinke farvel til efterårsferien.
- De skulle have været ned
for at besøge mig. Det kommer de heller ikke, siger
hun.

dagens
spørgsmål
Bør det være
tilladt at drikke
alkohol i byens
parker?

Majka Pedersen,
Horsens: Det er OK, at
det er forbudt, så der
ikke går for meget druk
i den.

Lisbeth Thoresen,
Horsens: Tja. Kan godt
forstå et forbud i forhold
til bfamilier, men har selv
fået et par øl i Lunden.

Anne Knudsen,
Horsens: Det bør ikke
være ulovligt, bare fordi
nogle ikke kan finde ud
af det.

Kim Rasmussen,
Horsens: Ja, det er jo
bare at nyde en øl. Der er
ingen grund til, at det
skal være forbudt.

Christian Andres,
Horsens: Hvis det ikke
anses for et problem, er
der ingen grund til at
kriminalisere det.

