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Referat af møde i teknisk følgegruppe for
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Deltagere:

Karl Grundahl, Rikke Holm Sennels og Aleksandar Knezevic, Billund Kommune
Steen Pedersen, Miljøstyrelsen
Morten Bondgaard, Region Midtjylland
Ida H. Olesen og Lone Dissing, Region Syddanmark

Afbud:

Jesper Jensen, Miljøstyrelsen

Referent:

Melanie Møller Vandborg, Region Syddanmark

Dagsorden:

1. Velkomst, v/ Ida H. Olesen
Alle orienterede kort om sig selv, og om arbejdsopgaver.
Rikke Holm Sennels:

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

Karl Grundahl:

Miljøchef i Billund Kommune

Aleksandar Knezevic:

Miljøsagsbehandler, Billund Kommune

Steen Pedersen:

Enhed for Vandmiljø og Friluftsliv i Miljøstyrelsen

Morten Bondgaard:

Kontorchef, Jordforurening i Region Midtjylland

Lone Dissing:

Projektleder for regionens opgaver med Grindstedforureningerne

Ida H. Olesen:

Konstitueret afdelingschef i afdelingen Vand og Jord, Region
Syddanmark

Melanie Vandborg Møller: Kontorelev, Region Syddanmark

2. Godkendelse af dagsorden, v/Ida H. Olesen
Ingen bemærkninger til dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt.
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3. Udmøntning af aktstykke vedr. Kærgård Klitplantage og Grindsted, v/Ida H. Olesen
Ida orienterede om regionens igangværende indsatser i Kærgård Klitplantage og i Grindsted.
Desuden orienterede hun om akstykke på 30 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. i 2020, bevilget af
staten til indsatser over for forureningerne fra det tidligere Grindstedværket i Grindsted og i
Kærgård Klitplantage. Regionens forslag til udmøntning af de bevilligede midler, der pt. er under
politisk behandling i regionsrådet, omfatter:
-

Etablering af et pilot-rensningsanlæg ved Grindsted Å.
Undersøgelser af udvaskning fra fabriksgrunden.
Forarbejde til en eventuel delvis oprensning på lossepladsen.
Afklaring af lossepladsens fremtidige belastning af Grindsted Å.
De resterende midler anvendes til påbegyndelse af fuldskalaoprensning i Kærgård
Klitplantage samt et udviklingsprojekt i forhold til overførbarhed til Grindsted By.

4. Midlertidig indsats overfor Grindsted Å, v/Lone Dissing
Lone orienterede om forureningsfanen fra fabriksgrunden samt om status for afklaring af
mulighederne for etablering af et midlertidigt pilot-afværgeanlæg overfor udstrømningen af
forurenende stoffer til Grindsted Å. De væsentligste målsætninger for indsatsen er at fjerne så
meget forureningsmasse som muligt i det vand, der renses og at indsatsen kan etableres indenfor
kort tid. Indsatsen planlægges foretaget tæt på åen og i den kraftigste del af forureningsfanen fra
fabriksgrunden, hvilket i praksis vil sige på eller ved det tidligere Renseanlæg Vest. På nuværende
tidspunkt er der udpeget fire metoder, der alle vurderes potentielt at kunne rense det oppumpede
grundvand. Der er imidlertid usikkerhed omkring renseeffektiviteten for alle metoder. Regionen
planlægger derfor at udføre test af rensningsgrad og økotoksikologiske test for de fire metoder
inden endelig beslutning om metode træffes. Der vurderes endvidere, at være tre muligheder for
afledning af det rensede vand – udledning til Grindsted Å, reinfiltration i grundvandszonen og
afledning til kloak.
5. Fælles drøftelse af proces for opnåelse af nødvendige tilladelser, v/alle
De tre muligheder nævnt under pkt. 4 for afledning af renset vand fra et midlertidigt renseanlæg
samt aspekter i forhold til opnåelse af tilladelse til dette blev drøftet. Desuden blev kommunens
behov for nødvendige data til brug for sagsbehandlingen af en ansøgning om tilladelse til afledning
drøftet. På baggrund heraf blev den overordnede proces for opnåelse af nødvendige tilladelser
aftalt til:
 Når resultater af laboratorietests af metodernes renseeffekt foreligger:
- Regionen sender resultater (hvilke stoffer udledes og i hvilke koncentration) til kommunen.
- Evt. møde mellem Billund Kommune og Region Syddanmark vedr. overholdelse af
miljøkvalitetskrav.
- Regionen tager stilling til, om projektet kan fortsætte.
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 Når resultater af økotoksikologske tests (før og efter rensning) foreligger
- Påvirkning af vandmiljø vurderes
- Vurdering af resultater i forhold til habitat Natura 2000-område
 Vurdering af overholdelse af miljøkvalitetskrav
- Hvis krav ikke overholdes, indkalder regionen til møde i teknisk følgegruppe
 Regionen udarbejder samlet ansøgning om
- Tilladelse til udledning af renset vand til Grindsted Å
- Evt. VVM-screening af anlæg
 Billund Kommune udarbejder udledningstilladelse inkl. vilkår
- VVM-screening inkl. 0-alternativ
- Evt. VVM-screening af renseanlæg
- Sagsbehandlingstid ca. 10 uger (4 uger til dialog, 2 uger til partshøring og 4 ugers
klagefrist)
Beslutning: Region Syddanmark sender forslag til laboratorietests og økotoksikologiske tests til
Billund Kommune, der foretager en vurdering af om undersøgelsesomfanget er tilstrækkeligt i
forhold til kommunens sagsbehandling af ansøgning om udledningstilladelse. Regionen indkalder i
fornødent omfang øvrige parter til møde i løbet af processen.
6. Muligheder for fælles overvågning af Grindsted Å, v/alle
Ida foreslog et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Billund Kommune og Region Syddanmark om
overvågning af Grindsted Å. Steen orienterede om Miljøstyrelsens nuværende overvågningsprogram for Grindsted Å.
Billund Kommune var interesseret i et samarbejde, og både Billund Kommune og Region
Midtjylland fremførte værdien af at kunne overvåge og dokumentere effekterne af indsatsen.
Mulighederne for et samarbejde blev drøftet, herunder om overvågningen kunne ske i regi af et
TUP-projekt.
Beslutning: Steen melder tilbage til Billund Kommune og Region Syddanmark, om Miljøstyrelsen
er interesseret i et samarbejde om overvågning af Grindsted Å. Er Miljøstyrelsen interesseret, laver
Billund Kommune og Region Syddanmark sammen en forespørgsel.
7. Næste møde
Næste møde blev aftalt til 20. september 2019 kl. 10-13 i Regionshuset. Regionen sender
mødeindkaldelse. Mødetidspunkt kan dog ændres, hvis det skønnes hensigtsmæssigt i forhold til
processen omkring udledningstilladelse.
8. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

