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Dagsorden:
1.

Velkomst, v/Region Syddanmark

2.

Godkendelse af dagsorden, v/Region Syddanmark

3.

Status for regionens arbejde, v/Region Syddanmark

4.

Orientering fra kommunen, v/Billund Kommune

5.

Orientering fra Miljøstyrelsen, v/Miljøstyrelsen

6.

Næste møde

7.

Eventuelt

Ad. 1:
Ida bød velkommen.

Ad. 2:
Dagsorden blev godkendt.

Ad. 3:
Pilot-renseanlæg:
Regionen orienterer om, at regionens miljøudvalg har indstillet til regionsrådet, at der ikke
arbejdes videre mod et pilot-rensningsanlæg, men at der i stedet arbejdes direkte mod en
permanent løsning over for forureningsfanens udstrømning til Grindsted Å. I denne proces
kan der blive tale om at teste en in-situ-løsning i pilotskala.
Billund Kommune vurderer, at såfremt et in-situ-anlæg betragtes som et nedsivningsanlæg,
vil det som udgangspunkt kræve en udledningstilladelse, hvis det etableres nærmere end 25
m fra åen. Hvis anlægget etableres i større afstand fra åen, risikovurderes et nedsivningsanlæg som udgangspunkt i forhold til grundvandskvalitetskriterier. Etablering af et anlæg vil
formentlig være omfattet af VVM. Det vurderes, at økotoksikologiske tests kan være et
relevant redskab, hvis der ikke kan fremskaffes kriterier for de relevante stoffer.
Miljøstyrelsen beder om at få tilsendt en præcis beskrivelse af problemstillingerne i forhold til
manglende kriterier for en række stoffer, herunder problemstillinger i forhold til opstilling af
mål for / krav til oprensning samt myndighedsbehandling i forbindelse med etablering af et insituanlæg. Regionen sender dette.
Region Midtjylland oplyser, at de har fået udarbejdet en juridisk redegørelse vedr. tilladelseskomplekset omkring recipientnære in-situ-anlæg, der etableres med udgangspunkt i jordforureningsloven. Redegørelsen deles med gruppen og er vedlagt som bilag til referatet.
Status for Riverscapes-projektet
Regionen orienterer om de undersøgelser, der er foretaget af Grindsted Å i forbindelse med
dette projekt, og at resultatet af undersøgelserne er undervejs. På baggrund heraf drøftes
den systematiske overvågning af Grindsted Å. Miljøstyrelsen tager ønsker til overvågning
med i overvejelserne ved tilrettelæggelsen af deres overvågningsprogram.
DTU-projekter
Regionen orienterer om samarbejdsaftale med DTU, herunder to projekter i forhold til forureningen i Grindsted By: Identifikation af indsatsområde(r) for oprensning af forureningsfanen
fra fabriksgrunden samt afværge- og oprensningsmuligheder for grundvandsforureningen fra
fabriksgrunden.
Kommende undersøgelser
Regionen orienterer om, at de kommende undersøgelser vil omfatte følgende for:
Forureningsfanen fra fabriksgrunden:


Monitering af udvalgte, eksisterende boringer



Etablering af boringer langs brinken af Grindsted Å



Supplerende boringer i fanen fra fabriksgrunden



Synkronpejlerunde



Opdatering af geologisk model og grundvandsmodel



Modelsimuleringer

Forureningsfanen fra lossepladsen:


Yderligere undersøgelser af udbredelse af forureningsfanen



Indsamling af data
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Opdatering af geologisk model og grundvandsmodel



Modelsimuleringer med henblik på afklaring af risiko for Grindsted Å



Plan for oprensning hvis der vurderes at være risiko for Grindsted Å



Billund Kommune nævner, at de er interesserede i yderligere oplysninger, der kan
indgå i arbejdet med markvandingstilladelser.

Præsentation af ovenstående medsendes referatet.

Ad. 4:
Billund Kommune orienterer om, at de er i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om,
hvad der skal til for, at Grindsted Engsø kan blive en badesø.

Ad. 5:
Intet.

Ad. 6:
Det blev aftalt, at næste møde afholdes som web-møde 17. marts 2021 kl. 11 – 12.30.

Ad. 7:
Region Midtjylland orienterer om, at der også i Region Midtjylland afventes resultater af
finanslovsforhandlingerne.

Side 3 af 3

