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Referat
Dagsorden
1
Godkendelse af dagsorden
2
Status for regionens arbejde
med forureningerne
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2b

Udmøntning af den statslige
ekstrabevilling på 50 mio. kr.
til forureningerne efter
Grindstedværket i Kærgård
Plantage og Grindsted By
Status for
sundhedsundersøgelsen,
herunder valg af
sammenligningsby(er)

Referat
Ingen bemærkninger.
Stephanie Lose orienterede om, at
- der siden sidste møde (11. marts) er givet en statslig bevilling
til forureningerne efter Grindstedværket (Grindsted By og
Kærgård Plantage) på i alt 50 mio. kr. fordelt på 2019 og 2020,
- miljøminister Lea Wermelin har bedt regionerne udarbejde en
samlet plan for generationsforureningerne (Danske Regioner
er tovholder)
- staten ikke har allokeret yderligere midler til opgaven i
forbindelse med finansloven for 2020
Det blev drøftet, at den samlede plan for generationsforureningerne
ideelt set skal synliggøre både selve jordforureningerne, men også de
beslægtede problemstillinger, der i dette tilfælde eksempelvis kan
være Engsøen. Derefter må en politisk proces med staten resultere i
en prioritering af håndteringen af forureningerne.
Præsentation vedlagt som bilag.

Mads Haugaard præsenterer status for sundhedsundersøgelsen.
Sundhedsundersøgelsen blev igangsat af regionsrådet i sommeren
2018. Det er Statens institut for Folkesundhed, der gennemfører første
fase af undersøgelsen, der er en registeranalyse. Registeranalysen
skal svare på, om sygdomsbilledet i Grindsted afviger fra
sygdomsbilledet i sammenlignelige byer. Når undersøgelsens
resultater foreligger, skal der tages stilling til igangsættelse af en
eventuel fase 2, der skal svare på, om et afvigende sygdomsbillede
kan kobles til forureningerne fra Grindstedværket. Resultaterne af
registeranalysen forventes nu afrapporteret marts 2020.
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Status for kommunens
arbejde med forureningerne
a. Engsøen
b. Havevandingsboringer
c. Kloakundersøgelse
Fælles drøftelse

Præsentation vedlagt som bilag.
Derudover nævner Billund Kommune at afrapportering af
mulighederne for oprensning af Engsøen forventes afrapporteret i
første kvartal af 2020.
Billund Kommune tager initiativ til en drøftelse med Dupont.
Region Syddanmark tager initiativ til at invitere Folketingets
Miljøudvalg til at besøge Grindsted.
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