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Referat
Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden
2.

Referat
Godkendt.

Status for arbejdet i Regionen præsenterede status for igangværende underregionen
søgelser af forureningsfanen fra fabriksgrunden og af
forureningsfanen fra lossepladsen.
Desuden gennemgik regionen tidsplan frem mod igangsætning af oprensning ved Grindsted Å af forureningsfanen fra fabriksgrunden i 2025. Væsentlige udfordringer,
herunder manglende kvalitetskriterier blev omtalt.
Se desuden vedhæftede præsentation.
Ib Kristensen spurgte, om undersøgelsen af forureningsfanen fra lossepladsen resulterer i, at fanens udbredelse i
bredden afgrænses. Regionen svarede, at formålet med
undersøgelsen er at afklare, om fanen udgør en trussel

mod Grindsted Å. I så fald er der tale om en generationsforurening, som kan indgå ved forhandlingerne med
staten i 2023. Det er dermed ikke del af de igangværende
undersøgelser at afgrænse forureningsfanen i bredden.
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Status for arbejdet i Billund Kommune gennemgik status for undersøgelse af
kommunen
mulighed for oprensning af Engsøen.
Billund Kommune orienterede endvidere om, at der er
udsendt teknisk anbefaling om stop for havevanding til
beboere i et afgrænset område syd for Grindsted Å.
Anbefalingen sker ud fra et forsigtighedsprincip og er
begrundet i foreløbige resultater af regionens undersøgelse af forureningsfanen fra lossepladsen.
Se desuden vedhæftede præsentation.
Per Nyhus spurgte til evt. ændring i administration af
vandindvinding, herunder til markvanding, længere mod
vest. Billund Kommune svarede, at anbefalingerne for
stop for havevand i Grindsted syd vil blive revurderet, når
de samlede resultater af regionens undersøgelse af
forureningsfanen fra lossepladsen foreligger, mens en
samlet vurdering af administrationsgrundlaget for
vandindvinding, herunder for markvand, afventer data fra
regionen nye grundvandsmodel, der foreligger indenfor 23 år.
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Kommunikation og
borgerinddragelse

Regionen gennemgik kommunikationstiltag og borgerinddragelse i forbindelse med Grindsted-forureningerne,
herunder borgermøde i Grindsted den 30. september
2021 og udarbejdelse af one-pagere for de forurenede
lokaliteter.
Se desuden vedhæftede præsentation.
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Sundhedsundersøgelsen

Som opfølgning på den seneste tids medieomtale af
sundhedsundersøgelsen orienterede regionen om baggrunden herfor, herunder kritikpunkter fra 2 ud af 17
medlemmer af forskergruppen, som var tilknyttet undersøgelsen. Desuden gennemgik regionen undersøgelsens
resultater vedr. forekomst af ALS i Grindsted.
Se desuden vedhæftede præsentation.
Billund Kommune bad om at få tilsendt Københavns
Universitets brev. Det aftaltes, at brevet medsendes dette
referat.
Borgeres bekymring i forhold til den fremsatte kritik blev
drøftet. Regionen oplyste, at sundhedsundersøgelsen
indgår som et særskilt punkt på borgermødet i Grindsted
30. september 2021, og at borgerne her får mulighed for
at stille spørgsmål.
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Eventuelt

Intet.
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Bilag:
-

Invitation til borgermøde i Grindsted (borgere)
Invitation til borgermøde i Grindsted (politikere)
Præsentation til punkterne 2, 3, 4 og 5
Brev fra Københavns Universitet
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