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Udfordringer

Hvorfor rydder I ikke bare op?

Er vi truet på vores sundhed?

Schyyy… ellers kan vi
ikke sælge huset

Staten: Regionernes ansvar!



Interessenter
• Borgere
• Grundejere i fanerne
• Husejere
• Borgergruppen i Grindsted (Facebook-gruppen ”Ryd op efter Grindstedværket”)
• Facebook-gruppen ”Giftskandalen i Billund Kommune”
• Tidligere og nuværende ansatte på det tidligere Grindstedværket
• Region Syddanmark (regionsrådet og Miljøudvalget)
• Billund Kommune (Varde Kommune)
• Staten
• Miljøstyrelsen
• Miljøministeren (pt. Lea Wermelin)
• Sundhedsstyrelsen 
• Styrelsen for Patientsikkerhed
• Sundhedsministeren (pt. Magnus Heunicke)
• Grindsted Sportsfiskerforening / Grindsted Sejlklub
• Udvalgte lokalt valgte MF’ere  
• Øvrige regioner med generationsforureninger
• Universiteter og forskningsinstitutioner
• DuPont/Grindstedværket





Hvor står vi nu

• Borgerne: Større forståelse for forureningssituationen. 
Taknemmelighed - sundhedsundersøgelse. Opbakning til regionens 
arbejde. Enkelte protester. 

• Staten: 30 (50) mio. kr. til Kærgård/Grindsted. Afventer 
økonomiforhandlinger om overfladevandsopgaven.

• Billund Kommune: Grindstedforurening.dk, Engsøen, større 
åbenhed.

• Ubekendte: Sundhedsundersøgelsens resultater? Resultat af nye 
undersøgelser af forureningsfanerne? Økonomi? Skuffede 
forventninger? 



Hvad har vi lært?

• Timing is everything!!!

• Åbenhed, oplysning, borgerinddragelse og samarbejde mellem myndigheder har 
haft stor og positiv effekt – både i forhold til medier, men også over for det 
nationale politiske lag. 

• Lyt til bekymringer, og tag dem alvorligt. Også selv om du ikke forstår dem.

• Planlægning, planlægning, planlægning. På alle niveauer. 

• Tilgængelighed. Både over for borgere og medier.

• Facebook er svær at håndtere. Fake News – ambassadører. 



Gode råd

HER OG NU

1. Overblik – hvem er aktørerne, og hvad er deres interesse i sagen? War Room

2. Mål/formål med kommunikationen på kort sigt. Rette misopfattelser? 

3. Kommunikationsindsatsen skal være handlingsorienteret – og ærlig. 

4. Test din kommunikation på udenforstående. Forstår de, hvad du siger?

LANGSIGTET

1. Hvem og hvordan kan jeg påvirke med kommunikation? Forståelse? 
Alliancepartnere? 

2. Invitér dine kritikere ind. Lyt til dem. Tiden er som regel givet godt ud

3. Hvad er slutmålet? Oprensning? Penge? Arbejdsro? Borgertilfredshed?


