
 

 

2020 – MKU 

 

Udvalg 

 

Titel 

 

Sagstype 

 

Motivation 

 

 

26. maj 2020 

MKU Budgetdrøftelse Drøftelsessag   

MKU Den prioriterede liste for 

indsatsen på 

jordforureningsområdet i 

2020 

Beslutning Iht. jordforurenings-

loven skal RR prioritere 

regionens indsats på 

jordforureningsområdet. 

Forslag til prioritering 

har på dette tidspunkt 

været i offentlig høring 

og skal godkendes 

endeligt. 

 

MKU Status for 

innovationsprojekter på 

jordforureningsområdet 

Orientering Udvikling af mere 

effektive og 

bæredygtige 

oprensningsmetoder er 

en prioriteret opgave i 

Region Hovedstaden 

 

MKU Bæredygtig madlavning på 

hospitalerne 

Drøftelsessag Projektet er en del af 

budgetaftalen 2020 

 

MKU Fremme brug af 

genanvendelige materialer 

Orientering Indsatsen er en del af 

budgetaftale 2020. 

 

MKU CO2-beregninger for 

Hovedstadsregionen 

Orientering Region Hovedstaden 

deltager i samarbejde 

mhp et fælles nationalt 

værktøj til CO2 

beregning i kommuner 

og regioner – nye data 

er nu sammenstillet for 

2016-2017 

 

MKU Indtryk fra møder med 

kommuner og 

vandforsyning om den 

justerede jordplan 

Orientering   

     

25. juni 2020 

MKU Budgetdrøftelse Beslutningssag   

MKU Indberetning om 

jordforurening 2019 til 

Miljøstyrelsen 

Beslutningssag Iht. Jordforurenings-

loven skal regionen 

hvert år udarbejde en 

rapport om indsatsen på 

 



 

 

jordforureningsområdet 

i det forgangne år 

MKU Regionernes arbejde med 

jordforurening 

Orientering Regionernes fælles 

redegørelse om 

indsatsen på 

jordforureningsområdet 

 

MKU Status for Partnerskab for 

Cirkulære Kommuner 

Orientering PARCK er et 

fyrtårnsprojekt igangsat 

i forbindelse med ReVUS 

– der gøres status for 

projektets foreløbige 

resultater 

 

     

MKU Status for CALL – fase 2 Orientering CALL – klimatilpasnings 

living lab blev etableres 

som fyrtårnsprojekt i 

regi af ReVUS. Vi gør 

status for fremdriften. 

 

MKU Interreg Orientering   

25. august 2020 

     

     

29. september 2020 

MKU Status for Affald og 

Ressourcer på Tværs - 

hotspotanalyser 

Orientering MKU fik præsenteret 

resultaterne af 

ressource scan på 

udvalgsmøde i oktober 

19 og nu er der kigget 

nærmere på 

hotsoptanalyserne 

 

MKU Grønt Charter Orientering Det grønne charter fra 

Greater Copenhagen 

fremlægges til 

orientering efter sin 

vedtagelse i bestyrelsen 

 

27. oktober 2020 

MKU Den prioriterede liste for 

indsatsen på 

jordforureningsområdet i 

2021 

Beslutning Iht. jordforurenings-

loven skal RR prioritere 

regionens indsats. I 

efteråret godkendes et 

forslag, der efter-

følgende sendes i 

offentlig høring 

 

MKU GC Topmøde Orientering Det grønne bliver 

formentlig temaet for 

topmødet. Der inviteres 

 



 

 

derfor de 3 

udvalgsformænd. 

MKU Afklaring af 

oprydningsmulighederne 

ved Collstrop-grunden 

Orientering Afklaringen er en del af 

budgetaftale 2020 

 

25. november 2020 

MKU Status på Jordplanen Orientering Den årlige status til 

udvalget på arbejdet iht. 

den politisk vedtagne 

Jordplan (justeret i 

efteråret 2019) 

 

MKU Udviklingspulje - 

grundvandskritiske 

pesticider 

Orientering Udviklingspuljen er en 

del af budgetaftale 2020 

 

     

 

 

 


