Syftet med Nätverket Renare
Mark är att vara ett
"Forum för att främja
utvecklingen inom
efterbehandling av föroreningar i
mark och vatten".
Målet är att skapa ökad kontakt
mellan olika aktörer, diskutera
aktuella frågor och samarbeta med
nordiska och europeiska nätverk i
seminarier och workshops.

Styrelsen informerar
•

•
•

•

•

I höst deltar Nätverket vid
miljömässan i Göteborg
den 6 oktober med ett
halvdagsseminarium.
Nätverkets höstmöte blir i
Linköping den 26-27/10.
Två nya positioner som
verkar för nätverket:
Thomas Liljedahl som
möteskoordinator för höstoch vårmöten samt
Ingegerd Ask att
koordinera övriga projekt.
NRM stödjer bildandet av
en forskargrupp i det
europeiska nätverket
NICOLE.
Nätverket diskuterar
samarbete med
Östhandelsforum.
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nätverket via e-post. Nätverket är öppet
för alla intresserade. Enskilt
medlemskap kan tecknas av alla, för
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Mer information finns på nätverkets
hemsida eller kan fås genom att skicka
e-post till nätverket.
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Välkomna till en ny nätverks-höst!
…och till ett nytt nyhetsbrev som är späckat med information om temadagar och
arrangemang. Förra året pratades det mycket om nätverkets visioner – i år är
det dags att börja förverkliga dem!
Ett nätverk som Renare Mark är mycket mer än höst- och vårmöten. För att kunna
jobba med andra projekt är undertecknad tillsatt fram till nyår för att verka för ökat
utbytet i branschen både nationellt och internationellt. Vad sägs om förslag som
studieresa, forskarseminarium eller praktikutbyte för unga medarbetare i branschen?
Mer information kommer i nätverkets forum. Jag tackar för förtroendet!
/Ingegerd Ask

Nya föreskrifter för mottagning av avfall
vid deponier
Naturvårdsverket har tagit nya föreskrifter för mottagning av avfall vid
deponier i enlighet med beslutet i EU:s ministerråd den 19 december 2002 och i
samråd med företrädare från berörda myndigheter och branscher.
Ett förslag till föreskrift har varit ute på remiss under våren 2004. De nya
föreskrifterna (NFS 2004:10) ersätter de gamla (NFS 2001:14) om deponering av
avfall och kommer att gälla från den 1 januari 2005. För mer information, se
Naturvårdsverkets hemsida. Föreskrifterna finns att ladda ner på
http://www.naturvardsverket.se/dokument/lagar/foreskri/snfstext/nfs2004/pdffiler/NFS2004_10.pdf

NICOLE
NICOLE (the Network for Industrially Contaminated Land in Europe) är ett
europeiskt nätverk för alla som arbetar med förorenad mark. Både företag och
enskilda kan bli medlemmar och Nätverket Renare Mark är medlem från och
med i år.
NICOLE har flera seminarier varje år som liknar våra konferenser, d.v.s.
tvådagarsmöten oftast med ett enhetligt tema. I dagsläget har Nicole två aktiva
undergrupper: Industrial Subgroup (problemägare, industrier och exploatörer) och
Service Providers Subgroup (konsulter och entreprenörer). Även akademiker deltar
regelbundet i nätverkets möten, samt i utrednings- och forskningsprojekt med
koppling till NICOLE.
NICOLE:s senaste seminarium i Frankfurt i maj handlade om sediment och
industrislam. Den stora frågan kring sediment i Europa är: VEM ska betala för alla
förorenade muddermassor? Detta är ju lite knepigt, det handlar ju om stora floder som
flyter genom industriområden i flera länder och att spåra förorenarna är inte så lätt…
Den som ligger närmast havet, t.ex. Hamburg, Rotterdam och Antwerpen får nu ensam
betala. En annan central fråga som lyftes är vilka miljörisker som är förknippade med
sedimentföroreningar. Seminariet behandlade i övrigt allt från sedimenthantering/
behandling till miljörisker, spårning av föroreningskälla, ansvar m.m. Några
praktikfall visades och en workshop med olika frågeställningar hölls. Seminariet var
ett samarrangemang med EU:s forskningsnätverk SedNet (www.sednet.org). Mer
information finns på: www.nicole.org
/Ordförande Lisa Ledskog
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Miljöringens möte i Sandefjord 7-8 juni

•

Vår norska systerförening, Miljöringen, har haft sitt årliga seminarium, i år
med rubriken, ”Undersøkelser av forurenset grunn og forurensede sedimenter”.
I Norge är man på gång att sanera inte bara jord utan även sediment. Seminariet var
brett och bland föredragen kan nämnas: Ackreditering av provtagning utifrån
gällande tekniska standarder, certifiering av provtagare efter genomförda kurser vilka
planeras till nästa år, statistiska osäkerhetsberäkningar för provtagning (Christian
Grøn, Danmark) samt hurtigtester för PCB och dioxiner m.m.
Dokumentation från föredragen finns på Miljöringens hemsida www.miljoringen.no
/Ordförande Lisa Ledskog

Rapport från ett projekt inom
Naturvårdsverkets program Hållbar Sanering
I projektet ”Erfarenhetsåterföring och vidareutveckling av den svenska
modellen för bestämning av platsspecifika riktvärden för förorenade områden”,
ska användningen av platsspecifika riktvärden sammanställas. Länsstyrelserna i
landet kommer att kontaktas. Projektet med en budget på 935.000 kr, och en tidsram
på 12 månader, finansieras gemensamt av Naturvårdsverket och Tyréns, samt stöds
av Marksaneringscentrum Norr (MCN). Arbetar du med platsspecifika riktvärden,
hör gärna av dig till projektledare Nadja Lundgren (fd Matscheko) på 070-307 1199.
Andra projekt som beviljats medel finns på:
http://www.naturvardsverket.se/dokument/teknik/sanering/sanerdok/pdf/bevebh.pdf

Marksaneringsforskare från MCN besökte
EU-workshop i Bonn
JOINT är rubriken på en serie av tre träffar som anordnas på uppdrag av
EU:s forskningsdirektorat. Syftet är att samla ihop hittills genomförda
forskningsprojekt inom EU:s 4:e och 5:e ramprogram och summera lärdomar
för att kunna bättre välja inriktning på kommande forskning.
Vid den första workshopen som anordnades i Orleans i november 2003, redovisade
de flesta genomförda projekten. Ett av projekten har byggt upp en ny
informationsportal, EUGRIS, med information, i första hand om alla de genomförda
forskningsprojekten, men även med ambitionen att ha med mycket mer som berör
förorenad mark i Europa. Lite i stil med den amerikanska nätplatsen CLU-IN. På
mötet den 6-9 Juni i Bonn, som kom till genom svensk försorg (Bertil Grundfelt),
låg fokus mer på beskrivning och diskussion runt pågående projekt inom 6:e
ramprogrammet, liksom på de nya riktlinjer som anges i det nya ”Soil Policy”
dokumentet och ETAP (fokus på implementering av ny miljöteknik) som i år
kommunicerats från EU:s miljödirektorat.

Glöm inte!
Miljömässan
”Förorenade områdenmed risker i fokus”
6 oktober 2004,Göteborg
(halvdagsseminarium)

Höstmötet 2004
”Åtgärder – vägar till
renare mark”
26-27 oktober, Linköping

Kalendarium
Seminarium: Risk och nyttamarksanera eller flytta?
FOM
26 augusti 2004, Naturvårdsverket,
Stockholm
http://www.imm.ki.se/FOM.htm
Temadag: PAH i stadsmiljö & att
bygga på förorenad mark
SWECO
1 september 2004, Nordiska
Muséet, Stockholm
Temadag: Sanering av
Robertsfors bruk, Västerbotten
MCN
14 september 2004, Robertsfors
http://www.chem.umu.se/MCN/akt
uellt_default.stm
Kurs: Miljöundersökningar i fält
SGF
20-21 september 2004, Södertälje
http://www.swedgeo.se/kursboknin
g/pdf/Fält-040920.pdf
Seminarium miljömässan:
Förorenade områden – med
risker i fokus
6 oktober 2004, Göteborg
http://www.renaremark.se/konferen
ser/
Nätverket Renare Marks
höstmöte
Linköping, 26-27 oktober 2004.
http://www.renaremark.se/konferen
ser/

I slutet av mötet diskuterades förutsättningarna för deltagande i den tredje
utlysningen av forskningsmedel inom området Hållbar utveckling, globala
förändringar och ekosystem. Presentationerna från Workshopen finns utlagda på
EUGRIS, under rubriken ”news service” www.eugris.org.
/Thomas Liljedahl, MCN
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FRIST centrumdag om
undersökningar och åtgärder
25 november, Chalmers, Göteborg
http://www.renaremark.se/konferen
ser/
Läs mer på www.renaremark.se
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