
Oversigt over sager og økonomi på jordforureningsområdet i 2020 
 
I tabellen er Region Hovedstadens indsats i 2020 opgjort på de fire hovedområder, administrationen 
indberetter til Miljøstyrelsen. De fire hovedområder svarer til regionens overordnede opgaver på 
jordforureningsområdet: 
 

• Kortlægning – opsporing, kortlægning og undersøgelse af forurenede grunde med henblik på at finde 
de forureninger, som udgør en risiko for borgernes sundhed, det grundvand, der bruges til drikkevand 
og vandmiljøet i vandløb, søer og langs kysten. 

• Oprensning – videregående undersøgelser som afdækker den konkrete risiko fra forureningen, 
herunder om forureningen skal oprenses eller ej. Oprensning af forureningen, hvis der er en risiko. 
Oprensningen kan ende med drift af et anlæg til sikring af indeluften eller grundvand. 

• Borgerrettede opgaver – borgerservice, råd og vejledning, godkendelse af undersøgelser og 
oprensninger betalt af private grundejere og bygherrer, tilladelser til byggeri og ændret anvendelse af 
forurenede grunde, besvarelse af forespørgsler fra borgere og ejendomsmæglere om konkret 
forurening og kommunikation. 

• IT, ledelse og planlægning – licenser til it-systemer, udvikling af systemer, herunder database til at 
holde styr på oplysninger om de mange forurenede grunde, indberetning af forureningsoplysninger til 
Danmarks Miljøportal, juridisk sagsbehandling, bidrag til Regionernes Videncenter for Miljø og 
Ressourcer, planlægning og ledelse. 

 

Hovedområde Aktivitet Antal 
sager 

Økonomi 
(procent af 

driftsmidler) 

Kortlægning 

Opsporing af grunde, der kan være forurenet 328 

29,5 mio. kr. 
(23 %) 

Undersøgelser af muligt forurenede grunde i 
forhold til grundvand og borgernes sundhed, heraf 
143 undersøgelser af muligt forurenede 
boliggrunde efter anmodning fra boligejere 

340 

Oprensning 

Videregående undersøgelser med henblik på at 
vurdere behovet for oprensning 

122 

90,9 mio. kr. 
(69 %) 

Oprensninger 37 

Drift af tekniske oprensningsanlæg  106 

Overvågning af forurening 95 

Udvikling af nye metoder og teknikker / 
partnerskaber 

24 

Borgerrettede 
opgaver 

Behandling af undersøgelser og oprensninger udført 
og betalt af private grundejere og bygherrer 

1.937 

2,6 mio. kr. 
(2 %) 

Behandling af tilladelser fra kommunerne om 
byggeri og ændret anvendelse af forurenede grunde 

215 

Besvarelse af forespørgsler om forurening på 
konkret ejendom 

38.304 

Besvarelse af aktindsigter 2.513 

Kommunikation  

IT, ledelse og 
planlægning 

Digitalisering, it, datasikkerhed, planlægning og 
ledelse 

 
8,0 mio. kr. 

(6 %) 

I alt 
 

 
131,0 mio. kr. 

(100 %) 

 


