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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.

Status vedr. Engsøen, v/Billund Kommune

5.

Næste møde

6.

Eventuelt

Ad. 1:
Ida bød velkommen.

Ad. 2:
Dagsorden blev godkendt.

Ad. 3:
Lone gav en status for regionens arbejde med:


Etablering af pilot-rensningsanlæg ved Grindsted Å. Gennemførelsen af laboratorietests sættes i gang i marts måned 2020.



Dybe moniteringsboringer i forureningsfanerne fra fabriksgrunden og lossepladsen.
De sidste prøver af grundvandet udtages i starten af marts.



Specialanalyser i tilknytning til de dybe boringer.



DTU-projekt vedr. nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler i fanen fra fabriksgrunden.



Undersøgelse af lossepladsen. Feltarbejdet er afsluttet i efteråret 2019. Der er imidlertid udvalgt supplerende jordprøver til analyse for at opnå bedre afgrænsning af
grubeområdet og en bedre karakterisering af depotfyldet.

Desuden orienterede Lone om et DTU-projekt, der blandt andet har til formål at belyse forholdene for nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler i forureningsfanen fra fabriksgrunden.
Ida orienterede om forsinkelse af sundhedsundersøgelsen fase 1 på grund af problemer med
indhentning af data, og at resultatet forventes at foreligge i maj 2020. Desuden orienterede
Ida om Danske Regioners arbejde med udarbejdelse af ”Plan for generationsforureninger”.
Præsentationen medsendes referatet.

Ad. 4:
Rikke orienterede om kommunens arbejde, herunder:


Undersøgelse af mulighed og pris for oprensning af Grindsted Engsø. Resultater for
undersøgelsens fase 1 afventes fortsat.



Havevandingskampagne. Planlægningen af en informationskampagne med særlig
fokus på ”forbudszonen” er i gang og forventes gennemført, at den afsluttet sommeren 2020.



Årshjul og politisk følgegruppe. Der er oprettet en interne politisk følgegruppe i kommunen



Kloakundersøgelse. På baggrund af resultaterne af kloakundersøgelsen er der i
efteråret 2019 udført tætning af kloakker. Der er udført kontrolmålinger i januar 2020,
og resultaterne af disse målinger forventes at foreligge i marts 2020

Præsentationen medsendes referatet.

Ad. 5:
Det blev aftalt, at følgegruppens næste møde afholdes 10. juni 2020. Hvis resultater af
kommunens og regionens undersøgelser forsinkes udskydes mødet imidlertid til 20. august
2020.
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Ad. 6:
Behovet for et informationsmøde for borgerne blev drøftet. Det aftaltes, kommune og region
aftaler nærmere, når resultaterne af de væsentligste igangværende aktiviteter er modtaget.
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