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Status for indsatsen på jordforureningsområdet 

I prognosen vurderer regionerne, at 116.000 grunde skal gennemgås og håndteres. Indtil videre 
er 99.400 grunde vurderet. Mange er frikendt igen, fordi der ikke var forurenet, eller fordi 
regionerne har fjernet forureningen. 37.800 grunde er i dag kortlagt, fordi jorden er forurenet 
eller kan være det, og halvdelen af disse er omfattet af regionernes indsats med undersøgelser 
og oprensning, da forureningen udgør en risiko eller kan gøre det. På den resterende halvdel 
opretholdes kortlægningen for at holde styr på den forurenede jord og sikrer, at forureningen 
ikke bliver spredt. 
 
Prognosen viser, hvor langt regionerne er med de forskellige faser i forløbet fra opsporing til 
oprensning opgjort i forhold til det samlede antal forurenede grunde, der forventes gennemgået 
og håndteret. Arbejdet med indsamling og vurdering af historiske oplysninger og indledende 
undersøgelser af om jorden er forurenet er langt, mens der fortsat mangler en stor del af 
oprensningerne. Det skyldes både, at indsamlingen og vurderingen af historiske oplysninger og 
indledende undersøgelser, sikrer at regionerne kan prioritere yderligere undersøgelser og 
oprensning optimalt og effektivt, og at jo længere en forurenet grund kommer i forløbet, jo 
mere kompleks og dyr bliver indsatsen. 
 
Selv om regionerne årligt bruger mere end halvdelen af midlerne på at rense op, rækker dette 
kun til et begrænset antal forurenede grunde hvert år. En del af midlerne er desuden bundet i 
driften af de tekniske anlæg til oprensning, der ofte skal køre i mange år.  
 
Samlet set er regionerne omtrent halvvejs med den offentlige indsats opgjort i forhold til 
antallet af grunde, der skal gennemgås og håndteres.  
 
Fremadrettet skal der bruges 26 mia. kr. på den offentlige indsats på jordforureningsområdet. 
 

Regionerne samlet set 
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Status for Region Hovedstadens indsats 
I Region Hovedstaden tegner der sig nogenlunde det samme billede af, hvor langt vi er med 
indsatsen, som for regionerne samlet set. I størrelsesorden 28.300 grunde skal gennemgås og 
håndteres. 15.000 af dem er allerede vurderet og afsluttet i forhold til den offentlige indsats.  
 
Region Hovedstaden er også nået langt med indsamling og vurdering af historiske oplysninger og 
indledende undersøgelser, mens der fortsat mangler en stor del af oprensningerne.  
 
Samlet set er Region Hovedstaden derfor langt med den offentlige indsats opgjort i forhold til 
antallet af grunde, der skal gennemgås og håndteres i forhold til de forurenende stoffer, 
regionen gennem tiden har haft størst fokus på i forhold til grundvandet og borgernes sundhed. 
Det vil blandt andet sige klorerede opløsningsmidler.  
 
I fremtiden vil fokus også være rettet mod pesticider og forurening, der udgør en risiko for 
vandmiljøet. 
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