
Hej Anker
Du er meget velkommen til at bruge mit svar på jeres hjemmeside. Fanø Kommune har
hørt din / Jeres bekymring og følger udviklingen på området. Fanø Kommune er helt
tryg ved sundhedsmyndighedernes udmeldinger og følger dem. Fanø Kommune
vurderer ikke der på det nuværende grundlag er for behov yderligere tiltag.
 
Venlig hilsen

Søren Abildtrup
Kommunaldirektør
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 Fanø Kommune

 

Fra: anker mejnertz <mejnertz@yahoo.com> 
Sendt: 2. august 2022 16:13
Til: Søren Abildtrup <bgsesa@fanoe.dk>
Emne: Re: PFAS, PFAS indhold i blodet hos Fanøboere
 
Hej Søren.
Tak for dit hurtige svar. Naturligvis er Fanø kommune om nogen optaget af PFAS
problemstillingen. Som jeg nævner, er et af problemerne, at vi ikke ved, om de forhøjede
værdier i vandet også betyder forhøjede værdier i blodet, og dette sammenholdt med, at
visse eksperter rejser tvivl om Sundhedsstyrelsens anbefalinger giver øget usikkerhed, og
jo helt givet også vil gøre det for øens faste beboere.
Fra Korsør ved vi, at niveauet kan måles, og det diskuteres, at lade udsatte grupper blive
testet, bl.a. gravide og mødre med babyer. Og at konsekvenserne for disse grupper er
ganske forfærdelige.
Derfor synes jeg, af Fanø kommune skal presse på, for at få nogle beboere på Fanø testet,
om ikke for andet så for at berolige os alle. Visse partier ønsker screening for udsatte
grupper, og dette må absolut omfatte Fanø.



Det er til gengæld meget positivt, at Fanø vand har fundet en udvej, og at den kan
implementeres så hurtigt.
Jeg vil gerne lægge dit svar på vores hjemmeside  (https://
www.fanoevesterhavsbad.dk/) hvis det er ok for dig.
Mvh
Anker Mejnertz
 
Sendt fra min iPad

Den 2. aug. 2022 kl. 15.19 skrev Søren Abildtrup <bgsesa@fanoe.dk>:

Hej Anker,

Tak for din mail. 

Fanø Kommune er om nogen bekendt med debatten om PFAS. Fanø Vand A/S har netop
fundet en løsning, der kan rense vores drikkevandet til under den nye grænseværdi.
Anlægget sættes i drift hurtigst muligt og forventes at være funktionsdygtigt inden årets
udgang.

Fundene udgør ikke en akut sundhedsfare, mener Styrelsen for Patientsikkerhed, som har
vurderet, at man godt kan drikke vandet på Fanø i en begrænset periode. Vores
forventning er, at denne udmelding gælder indtil Fanø Vand A/S har fået det nye
renseanlæg i drift. Fanø Kommune har ikke kompetencer til at vurdere evt. skadelige
virkninger af PFAS og har ingen anden mulighed end at følge myndighedernes råd og
vejledning på området. 

På nuværende tidspunkt har vi dog ingen evidens for, at borgerne på Fanø er ramt af
sundhedsskadelige konsekvenser. Indbyggerne i vores kommune er blandt dem, der går
mindst til lægen i regionen. Fanøs indbyggere har i gennemsnit 6.800 lægebesøg pr. 1000
indbyggere, mens gennemsnittet for Syddanmark er 8.000 lægebesøg pr. 1000
indbyggere. Derudover har vi bl.a. også den niende højeste middellevetid i Danmark og
færre indlæggelser med eks. cancer end gennemsnittet i Region Syddanmark. 

Fanø Kommune henviser herudover til Kommunens hjemmeside https://www.fanoe.dk/
og til Fanø Vands hjemmeside https://www.fanoevand.dk/nyheder-meddelelser/

Venlig hilsen

Søren Abildtrup



Kommunaldirektør

Fanø Kommune
Skolevej 5-7 6720 Fanø
Direkte +45 76 66 06 51 Mobil +45 20 44 99 12

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: anker mejnertz <mejnertz@yahoo.com> 
Sendt: 1. august 2022 23:00
Til: Søren Abildtrup <bgsesa@fanoe.dk>
Cc: Fanøvesterhavsbad Grundejerforening <bestyrelsen@fanoevesterhavsbad.dk>
Emne: PFAS, PFAS indhold i blodet hos Fanøboere

Kære Fanø Kommune.
Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening har fornylig haft generalforsamling og PFAS blev
drøftet før, under og efter mødet. Jeg er formand for grundejerforeningen, som har fulgt
sagen tæt. 
Ligesom sikkert alle andre med tilknytning til Fanø, er mange af vore medlemmer meget
bekymrede, nogle paniske, efter de udmeldinger, der kommer løbende, fra myndigheder,
eksperter og Fanø vand.
I bestyrelsen har vi drøftet, hvad konsekvensen af det forhøjede indhold er. Det måles
bedst på indholdet af de skadelige stoffer i kroppen/blodet, og konsekvenserne må
naturligvis være størst for Fanøberne. 
Inden panikken breder sig, vil jeg høre, om man hos Kommunen og
sundhedsmyndighederne har eller agter i nærmeste fremtid, at få testet et antal
fastboende, for at få en idé om konsekvenserne for de, der har drukket vandet dagligt i
årevis. Er forgiftningsniveauet f.eks at sammenligne med tilfældet i Korsør kogræsser og
naturplejeforening?
Det er vigtigere at kunne kommunikere disse faktuelle oplysninger, end forskellige
løsningsmodeller, som vi alligevel ikke kan forholde os sagligt til. Hvis
forgiftningsniveauet er højt, bør kommunen vel kommunikere dette, så vi alle kan tage
vore forholdsregler i forhold af anvende købevand. Er det lavt, som jeg forventer, så er
der jo ingen grund til panik, især ikke hos folk, der som os, kun opholder sig i kortere
perioder på Fanø.
Det fremgår af pressen, at Sundhedsstyrelsen vil screene specifikke områder, det bør vel
især være Fanø.

Med venlig hilsen
Anker Mejnertz



Formand for bestyrelsen
Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening

Sendt fra min iPad


