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Indhold 

Grindstedværket 1956 



Generationsforureninger 

Kæmpestore forureninger 

 

Forsvinder ikke af sig selv 

 

 

Ingen indsats = 
arv til kommende 

 





Forurening og accept – 1 
• I/S Grindstedværket starter produktion af farmaceutiske produkter og additiver til 

fødevarer i 1924 
• I 1942 ‘mærkedes en ubehagelig lugt og smag ved vandet’ (fra byens vandværk) 
• I 1946 konstateres afsmag i fisk fra Grindsted Å 
• I 1955 må friluftsbadet lukke, da vandet ikke 

længere er rent 
• I 1957 køres det første spildevand til 

Kærgård Klitplantage 
• I 1968 reduceres udledningen af kviksølv 

til Grindsted Å fra 500 til 1 kg pr. år  
• I 1971 anlægges Grindsted Engsø som 

kommunens renseanlæg for spildevand fra 
Grindstedværket Grindstedværket, ca. 1947 



Forurening og accept – 2 
• I 1972 kommer bekendtgørelse om forbud mod afsætning af fisk fra åen 
• I 1973 starter dumpningen af spildevand i Nordsøen – stoppes i 1983 
• I 1985 lukkes ca. 10 private drikkevandsboringer (med erstatning) samt ca. 

800 havevandingsboringer  
 

• I 1986 er der mere end 800 afkast til luften 
med mere end 100 forskellige stoffer 

• I 1992 blev der registreret 221 tidligere 
og nuværende nedgravede tanke 

• I 2009 opgøres det, at der har været 
anvendt mere 1100 stoffer på virksomheden 
 

Dupont, ca. 2017 



← Kærgård 
Klitplantage 

← Grindsted-
Varde Å 

← Karlsgårde 
Sø 

← Ho Bugt 
← Nordsøen 

Engsøen 



Højmobile stoffer: 
• Chlorerede opløsningsmidler + nedbrydningsprodukter 
• Benzin- og oliestoffer 
• ‘Grindstedværk-stoffer’: Stoffer med entydig tilknytning til Grindstedværket 

(sulfonamider, barbiturater mv., ca. 45 stoffer i analyseprogram) 
 
Svagt mobile stoffer: 
• Tungmetaller inkl. kviksølv 

 

Forureningens sammensætning 
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Fabriksgrunden 

Lav 
koncentration 

Høj 
koncentration 



Udsivning til Grindsted Å 

• Udsivning af forurenende stoffer påvist siden 1990’erne 
• DTU har udført detaljerede undersøgelser af den centrale del af 

forureningsfanen fra fabriksgrunden samt af selve åen 
• Kraftig udsivning over en å-strækning på få hundrede meter 
• Udsivning sker over en strækning på minimum 8 km af åen 
• Der er påvist udsivning af bl.a. BTEX’er, chlorerede opløsningsmidler incl. 

nedbrydningsstoffer og Grindstedværk-stoffer 
• Vinylchlorid i åen > 100 x kriteriet 



Den hidtidige indsats – 1 

• De første undersøgelser er udført ved lossepladsen i starten af ’70-erne 
af kommunen 

• Ribe Amt gennemførte en række undersøgelser af fabriksgrunden, 
banegravsdepotet og afløbsgrøften fra ’70-erne til ’90-erne i samarbejde 
med virksomheden 

• Ribe Amt undersøgte grundvandet nedstrøms lossepladsen i slutningen 
af ’80-erne 

• DTU brugte lossepladsen som forskningslokalitet i ’90-erne 
 



Den hidtidige indsats – 2  

• Fra 2004 genoptog Ribe Amt indsatsen 
• Fra 2007 overtog Region Syddanmark opgaven med fokus på at afklare 

eventuelt behov for offentlig indsats 
• I 2011 satte DTU fokus på påvirkningen af Grindsted Å 
• I 2012 gennemførtes afværge på banegravsdepotet 

 
I alt foreligger der mere end 70 undersøgelsesrapporter  

 



Samlet risikovurdering i forhold til 
Jordforureningsloven 

• Ingen risiko for påvirkning af værdifuldt grundvand 

• Ingen risiko for uacceptabel afdampning fra grundvand til indeklima i 
boliger 

• Ingen risiko for kontakt med forurening på arealer med følsom anvendelse 
(boliger, børneinstitutioner, legepladser) 

• Påvirkning af Grindsted Å fra forureningsfane fra fabriksgrunden er påvist 

• Påvirkning af Grindsted Å fra øvrige kilder er under afklaring 





Mange interessenter 

Regionen 

Ministeren 

STPS MST 

Kommunen Virksomheden 

Borgerne 
Pressen 

Politikere 

DTU 

Lidelsesfæller 

Andre kommuner Sælgere og plattenslagere 

Syge-historier 

Sundhedsstyrelsen 

Fødevarestyrelsen 





Informationsmøde 

Borgermøder 

Husstandsomdelt 
magasin 



http://grindstedforurening.dk/ 



• Ca. 2000 medieindslag/artikler siden januar 2018 
 

• Miljøministeren på besøg 
• Sundhedsministeren på besøg 
• Statsministeren på besøg 
• Andre folketingspolitikere inviteret til info-møde og 

rundvisning 
 

• 14 spørgsmål til ministeren i 5 spørgerunder 
• 10 forespørgsler fra egne politikere 

Grindsted-forureningerne i søgelyset 



Billund Kommune: 
• Undersøger hvad det vil koste at rense Engsøen 
Region Syddanmark: 
• Afklare muligheder for at reducere udstrømningen af forurenet 

grundvand til Grindsted Å 
• Yderligere dokumentation af grundvandsforureningen for at kunne 

understøtte beslutning om eventuel oprensning 
• Sundhedsundersøgelse fase 1 og – hvis relevant - fase 2 
 

Hvad er vi i gang med? 
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