
Nätverkets syfte är att vara ett forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av föroreningar i mark och vatten. 
Målet är att skapa en ökad kontakt mellan olika grupper i samhället som berörs av problematiken driva aktuella frågor och 
samarbeta med nordiska och europeiska nätverk i seminarier, konferenser och workshops i syfte att främja utvecklingen inom 
efterbehandling. 

• 19 september anordnar Renare Mark

ett seminarium i Stockholm med

temat Tillfälliga upplag, äldre

deponier, långsiktighet och lakvatten.

Mer information hittar du inom kort

på vår hemsida.

• Den 15 maj anordnar Renare Mark

Syd en medlemsträff i Malmö. Läs

mer och anmäl dig här.

• SGF anordnar den 21-22 maj certifie-

ringskurs för ytvatten och sediment.

Läs mer och anmäl dig här.

• Studiebesök med Renare Mark Öst 21

maj på sågverket i Bestorp. Läs mer

om seminariet på vår hemsida.

• Läs det senaste EBH-bladet här

Nätverket Renare Marks nyhetsbrev 

distribueras till samtliga medlemmar i 

nätverket via e-post. Nätverket är öppet 

för alla intresserade. Enskilt medlem-

skap kan tecknas av alla, för företag 

finns korporativt medlemskap. Mer 

information finns på nätverkets hemsida 

eller kan fås genom att skicka e-post till 

nätverket. Bidrag till Nyhetsbrev tas 

gärna emot.  
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Ett nytt spännande verksamhetsår! 

Ett Renare Mark år börjar i april, då styrelsen och ordföranden i de 

regionala avdelningarna träffas för att slå sina kloka huvuden ihop 

och planera det kommande året.  

Valen av teman utgår som vanligt från Nätverkets medlemmar och 

de önskemål som har förmedlats genom utvärderingar och mejl.  I 

år gjorde vi också ett test där ni medlemmar fick rösta på ett antal 

olika alternativ vilket blev lyckat så detta kommer vi fortsätta med 

även nästa år men med lite längre tid att rösta. Med hjälp av era 

förslag har vi nu kommit fram till teman för fyra 

nationella seminarier och ett huvudtema för Vårmötet 2019. 

Hösten inleds den 19 september i Stockholm med seminariet 

Tillfälliga upplag, äldre deponier, långsiktighet och lakvatten. Mer 

information hittar du inom kort på vår hemsida.  

Den 28 november anordnas det ett seminarium kring riskvärdering 

i Umeå. Planeringen av dagen är i startgroparna och vi är öppna 

för förslag till föredrag! Vill du vara med i arrangörsgruppen, mejla 

vår koordinator.  

2019 inleds med ett seminarium om provtagning, strategier, ana-

lyser, och utvärdering i Linköping. Har ni förslag på ämnen ni vill 

ta upp så mejla gärna era förslag till Nätverkets koordinator!  

Den 18-19 mars är det dags för Vårmötet, denna gång i Malmö. 

Arbetstiteln på Vårmötet 2020 är Hållbara städer. Under två dagar 

vill vi diskutera dagvatten, avfall, masshantering, dricksvatten, 

infrastruktur, lågförorenade områden, klimat och mycket mer. I 

september kommer call for abstract ut.  

Verksamhetsåret avslutas med ett seminarium med  temat prak-

tiska erfarenheter av klorerade lösningsmedel och PFAS i Västerås. 

Mejla dina förslag till   Nätverkets koordinator!  

Tusen tack för era förslag, vi ser nu fram mot ett spännande år 

tillsammans med våra medlemmar! 

Nyhetsbrev 2019:3 

En glad och nästan fulltalig styrelse efter två intensiva dagar med planering av semi-

narier, revidering av rutiner, konstituerande av styrelse samt en och annan kaka.  

http://www.renaremark.se/event/medlemstraff-syd/
http://www.sgf.net/web/page.aspx?refid=6712
http://www.renaremark.se/event/studiebesok-bestorp-sag/
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/ebh-bladet/Bladet12019/EBH-bladet%20nummer%201%202019.pdf
mailto:hanna@enviromiljoteknik.se
http://www.renaremark.se/event/tillfalliga-upplag-aldre-deponier-langsiktighet-och-lakvatten/
mailto:hanna@enviromiljoteknik.se?subject=Förslag%20tema%20riskvärdering
mailto:hanna@enviromiljoteknik.se
mailto:hanna@enviromiljoteknik.se?subject=Förslag%20tema%20provtagning
mailto:hanna@enviromiljoteknik.se?subject=Förslag%20tema%20Klorerade%20lösningsmedel%20och%20PFAS


Ny styrelse för Nätverket Renare mark 2019 

Vid årsmötet valdes nya medlemmar in i styrelsen för Nätverket  

Renare mark. Styrelsen konstituerades för 2019 vid styrelsemöte i 

april.  

Ordförande: Johanna Svederud, Liljemark Consulting AB  

Vice ordförande: Paul Jacobsson, Eurowater 

Sekreterare: Lill Ljunggren, Länsstyrelsen Kalmar Län 

Vice Sekreterare och suppleant: Volker Kelm, Gislaveds kommun 

Kassör: Märta Ländell, Niras 

Ledamot: Tove Skärblom, Setterwalls  

Ledamot: Patrick van Hees, Eurofins Environment Testing Sweden  

Ledamot: Eric Wadstein, Geoserve 

Suppleant: Anna Kruger, Västerås Stad 

Koordinator: Hanna Hartmann, Enviro Miljöteknik AB 

Webbansvarig: Peter Harms-Ringdahl, Envifix  
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Årsmöte i region Syd 

Under årsmötet gjorde vi ett kärt återbesök på 

Varvsstaden, gamla Kockums. Här följde vi       

omvandlingen från industristad till ny stadsdel och 

tog del av arbetet med förorenade byggnader och 

mark. Cirka 30 stycken medlemmar var på plats 

och en ny  styrelse valdes för kommande verk-

samhetsår.  

Johan Blom, (Ordförande) Lunds kommun  

Anna Fjelkestam, Ramböll  

David Bohgard, Tyréns  

Kristin Kröyer, Hässleholms kommun        

Karolina Westberg, Swerock recycling                   

Jessica Bernfreed-Ewald, Länsstyrelsen    

After work 15 maj i Malmö 

Häng med på en After Work med Renare Mark Syd där ni får lyssna till kanske Sveriges mest spektakulära fall 

av omhändertagande av farligt avfall. Läs mer och anmäl dig via denna länk  

Studiebesök med Renare Mark Öst 21 maj 

Sågverket i Bestorp var verksamt under åren 1903-

1958. Tidigare impregnering av virke har gjort att    

området idag är förorenat med dioxiner i både mark 

och sediment. Linköpings kommun har beviljats stats-

bidrag på cirka 42 miljoner kronor för att under 2019 

sanera området. Kom och besök platsen, se den      

pågående saneringen och hör kommunen, Structor och 

Svevia presentera mer om projektet. 

Läs gärna mer om projektet på www.linkoping.se/bygga

-bo-och-miljo/halsa-och-luftkvalitet/bestorps-sagverk/ 

Lättare fika kommer finnas på plats och besöket är 

kostnadsfritt. 

Läs mer om seminariet på vår hemsida. Anmälan görs 

till ost@renaremark.se, meddela om ni vill samåka från 

Länsstyrelsen. 

Statistik för dig som arbetar med förorenad mark – Kurs Chalmers 

Data från markundersökningar av förorenade områden kan variera mycket, vilket ofta leder till osäkerhet i både 

riskbedömningen och utformningen av åtgärder. Genom grundläggande kunskap om statistisk analys och osä-

kerhetsbedömning kan du göra välgrundade värderingar av sådana data. Den övergripande målsättningen med 

kursen är att ge dig de kunskaper du behöver för att kunna förstå och utföra enklare analyser som inkluderar 

statistisk bearbetning av data och redovisning av osäkerheter. Läs mer och anmäl er här. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu4FOzXcSOD6y8XfjlRdegBRdrAuc0z77r0yznFtpvKTUf0g/viewform?usp=sf_link
http://www.linkoping.se/bygga-bo-och-miljo/halsa-och-luftkvalitet/bestorps-sagverk/
http://www.linkoping.se/bygga-bo-och-miljo/halsa-och-luftkvalitet/bestorps-sagverk/
http://www.renaremark.se/event/studiebesok-bestorp-sag/
mailto:ost@renaremark.se
https://chalmersprofessional.se/sv/utbildningar/statistik-dig-som-arbetar-med-fororenad-mark?date=6072

