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Deltagere:

Karl Grundahl, Rikke Holm Sennels og Michael Kloster, Billund Kommune
Jesper Jensen og Steen Pedersen, Miljøstyrelsen
Mette Christensen, Ida H. Olesen og Lone Dissing, Region Syddanmark

Referent:

Ida H. Olesen og Lone Dissing

Dagsorden:
1.

Velkomst, v/ Mette Christensen

2.

Godkendelse af dagsorden, v/Mette Christensen

3.

Præsentation af deltagerne, v/alle

4.

Baggrund for teknisk følgegruppe for oprensning af Grindstedforureningerne, v/Mette
Christensen

5.

Kommissorium for følgegruppe for oprensning af Grindstedforureningerne, v/Mette
Christensen

6.

Region Syddanmarks aktuelle planer, v/Mette Christensen

7.

Øvrige planlagte tiltag, v/alle

8.

Drøftelser

9.

Næste møde

10. Eventuelt

Referat
Ad. 1:
Mette Christensen bød velkommen.

Ad. 2:
Dagsorden blev godkendt.

Ad. 3:
Mødedeltagerne præsenterede sig selv:
Rikke Holm Sennels:

Teamkoordinator for Landbrug og Grundvand i Billund Kommune
samt tovholder for kommunens opgaver vedr. Grindstedforureningerne

Lone Dissing:

Projektleder for regionens opgaver med Grindstedforureningerne

Jesper S. Jensen:

Miljøstyrelsens enhed for Cirkulær Økonomi & Affald

Steen Pedersen:

Miljøstyrelsens enhed for Vandmiljø og Friluftsliv

Ida H. Olesen:

Områdechef i Region Syddanmark samt leder for de tekniske
opgaver vedr. Grindstedforureningerne

Michael Kloster Larsen: Miljøsagsbehandler for grundvandsopgaver mm i Billund Kommune
Karl Grundahl:

Miljøchef i Billund Kommune

Mette Christensen:

Afdelingschef for afdelingen for Vand og Jord i Region Syddanmark

Ad. 4:
Mette Christensen orienterer om, at følgegruppen er opstået med baggrund i Miljøministerens besøg i Grindsted 21. juni 2018. Der var her enighed mellem ministeren, regionsrådsformanden og borgmesteren om, at der bør være helhed i de tekniske og administrative
arbejdsprocesser. Kommissoriet for den tekniske følgegruppe er efterfølgende sendt til
Miljøministeren sammen med invitation til deltagelse.

Ad. 5:
Mette Christensen orienterer indledningsvist om baggrunden for kommissoriets udformning,
som herefter drøftes.
Formuleringen “At følge arbejdet med at belyse forskellige løsningsmodeller i forhold til en
indsats på sedimentet i Engsøen.” giver anledning til en drøftelse af, om af hvem et sådant
arbejde sættes i gang, og hvori det i givet fald vil bestå. Der er enighed om, at spørgsmålet
skal tages med til det planlagte møde i den politiske følgegruppe i marts. Mette Christensen
tager punktet med. Karl Grundahl supplerer med, at Billund Kommune i anden forbindelse er
ved at vurdere behov og muligheder for indsats over for forurening i Bådkanalen og at
resultater herfra eventuelt kan bidrage med viden til arbejdet.
Sidste afsnit i punktet “Opgaven” ændres indledningen til “Første fase er at følge udvikling af
designscenarier osv.....” for at det er klart, at det er parterne hver især, og ikke følgegruppen,
der er udførende.
Kommissoriet giver mulighed for at invitere yderligere, relevante deltagere med i
følgegruppen. Region Syddanmark foreslår at invitere Morten Bondgaard fra Region
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Midtjylland med i følgegruppen. Følgegruppen bakker op om forslaget, der derfor betragtes
som vedtaget. Region Syddanmark inviterer Morten. (Ref: Morten har sagt ja tak)
Der rundsendes en revideret udgave af kommissoriet til godkendelse.

Ad. 6:
Ida Holm Olesen orienterer om forureningssituationen generelt og om regionens indsatser
som følge af regionsrådets budgetaftale for 2019. Indsatserne omfatter blandt andet en
udredning af mulighederne for at afværge belastningen fra jordforureningerne i Grindsted,
hvor hovedfokus vil ligge på de grundvandsbårne forureninger. Herunder vil der ske en
udredning af muligheder for en midlertidig indsats til reduktion af udstrømningen af
forurenende stoffer til Grindsted Å. Efterfølgende vil der ske en tilsvarende udredning i
forhold til en permanent indsats.
Den midlertidige indsats drøftes, herunder mulige problematikker om tilladelser i forhold til
udledning af renset vand til åen.

Ad. 7:
Rikke Holm Sennels orienterer om kommunens aktuelle planer for


Undersøgelser af kloakkerne og eventuel spredning af dampe fra kloakkerne til
indeklimaet



Udarbejdelse af nyt administrationsgrundlag af havevandingsboringer i forureningsfanerne fra Grindstedforureningerne.



Afklaring af behov for regulering af rekreativ anvendelse af Grindsted Engsø.

Ad. 8:
Forureningerne og de aktuelle indsatser drøftes.

Ad. 9:
Næste møde afholdes 14. juni 2019 kl. 10-13 i Regionshuset, Damhaven 12, Vejle.

Ad. 10
Informationsmaterialer om forureningen kan findes på denne hjemmeside, der vedligeholdes
af Billund Kommune og Region Syddanmark i fællesskab: http://www.grindstedforurening.dk
Rapporter og anden information om Region Syddanmarks indsatser kan findes her:
https://rsyd.dk/wm207660
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