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Styrelsen 
Informerar
• Årsmöte i nätverket hålls i sam-

band med vårmötet den 20 mars.

• En broschyr om nätverket håller 
på att tas fram och beräknas vara 
färdig till årsmötet. 

• En kick-off för verksamhets-
planering och ökad samverkan 
mellan styrelsen och de regionala 
nätverken planeras i maj. 

• Under 2007 planeras seminarier 
och workshops bl a i samarbete 
med Hållbar Sanering, Natur-
vårdsverket och SGF. Riskkom-
munikation, riskbedömningar och 
undersökningsmetoder kommer 
att bli några av årets teman.

• En studieresa inom Europa pla-
neras för 2007. I år kommer även 
planeringen för en resa till något 
utomeuropeiskt land under 2008 
(Ex. Kanada, Kina) att starta.

� /marie�arnér,�ordförande

Nätverket Renare Mark är en obunden intresseorganisation för att 
öka kunskapen för alla som arbetar med frågor kring förorenade 
områden. Medlemmarna erbjuds ett forum att knyta kontakter och 
utbyta erfarenheter och kunskaper.

Nätverket Renare Marks nyhetsbrev distribu-
eras till samtliga medlemmar i nätverket via 
e-post. Nätverket är öppet för alla intresse-
rade. Enskilt medlemskap 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 Nyhetsbrevet tas gärna emot.
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Nya riskanalysprogram i Kalmar
I höst startar högskolan i Kalmar master- och magisterpro-
gram i miljöriskanalys. De flesta av de ingående kurserna kan 
även läsas fristående. Programmen och kurserna syftar till att 
utveckla deltagarnas kunskap för att på ett strukturerat sätt 
kunna hantera olika risk- och beslutsproblem inom miljöom-
rådet, med fokus på kvantitativa metoder för riskuppskattning. 
Är du redan yrkesverksam så är detta en möjlighet att ytterli-
gare fördjupa kunskaperna. Större delen av utbildningarna är 
webbaserade och kan även genomföras på halvfart. 
 För mer information se www.hik.se/utbildning
 

TIPS!

Tillsynsspåret
Den 14 februari samlades över 80 personer i WSPs lokaler i Stockholm för att lyssna 
till olika infallsvinklar rörande tillsyn av förorenade områden. Seminariet var en 
uppföljning av höstmötet i Göteborg 2005 på temat ”Förorenad mark – bekymmer 
och möjligheter för problemägare”.
 Länsstyrelsen i Västmanland och Miljöförvaltningen i Malmö berättade om sitt 
arbete med förhandlingar respektive förelägganden. Vi fick vidare höra ett par re-
presentanter från den juridiska sidan föredra om hur verksamhetsutövare kan möta 
myndigheters krav samt om miljööverenskommelser och avtalsskrivningar. En viktig 
fråga som kom upp även som sista punkt i paneldebatten var tidsaspekten kopplat 
till ansvaret. När i tid måste olika mått och steg vidtas i ansvaret för ett förorenat 
område?
 Mer om seminariet finns att läsa på www.renaremark.se

RVF-rapporten
Avfall Sverige redovisade sin nya rapport ”Uppdaterade bedömningsgrunder för 
förorenade massor” Rapport 2007:1 den 7 februari i Stockholm. Mark Elert från 
Kemakta presenterade den uppdaterade rapporten. Rapporten innehåller förslag till 
principer för ett bedömningssystem av förorenade massor, samt rekommendationer 
till haltgränser för farligt avfall. Dessutom ges förslag till principer för hur bedöm-
ning vid återanvändning av behandlade massor kan göras. Acceptanskriterier för 
icke-farligt avfall ingår inte längre i rapporten. Rapporten finns att ladda ner från 
RVF:s hemsida.
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Konferens

21 mars, Oslo 
Miljøringen – Fremtidens miljø-
utfordringer 
www.miljoringen.no/

28-29 mars, Tavastehus, Finland 
MUTKU-dagarna
www.mutku.com/mutkupai-
vat2007.htm

ATV-möten: ATV – Fonden for 
Jord og Grundvand
Möten under våren 2007
25 april: Mega-Sites – oprens-
ning, regulering og eksport.
14 juni: Jordforureningsloven 
anno 2007.
www.atv-jord-grundvand.dk

Det händer
i nätverket
19 mars
Forskarmöte, Örebro

20 mars
Årsmöte, Örebro

20–21 mars
Vårmöte, Örebro

Hösten 2008
NORDROCS 
Helsingfors

Kurstips

28 mars, Stockholm
17 april, Malmö 
Riskkommunikation
www.renaremark.se/filarkiv/
konferens/Infoblad_riskkom-
munikation_20070109.pdf

v. 17, Bålsta 
SGF Certifieringskurs för 
miljöprovtagare
www.swedgeo.se/kursbok-
ning/kurser.asp

17–18 april, Nyköping 
Hantering av förorenade sediment och 
muddermassor. SGI och Ecoloop
www.swedgeo.se/kursbokning/kur-
ser.asp

26 april, Göteborg
11 maj, Stockholm
Hälsoriskbedömning av förorende 
områden. Hållbar Sanering
www.renaremark.se/filarkiv/konfe-
rens/halsoriskbed_0704.pdf

7–10 May, 2007, Baltimore, Maryland  
The Ninth International In Situ and 
On-Site Bioremediation Symposium 
www.batelle.org/biosymp 

5–10 August 2007. Trondheim, Norway
The 21st International Symposium for 
Polycyclic Aromatic Compounds 
www.chem.ntnu.no/ispac21/ 

Renare Mark 
Väst
Renare Mark Väst höll årsmöte 
den 22 februari med 17 delta-
gare. Följande styrelse valdes. 
Per Samuelsson (Ramböll) 
återvaldes som ordförande på 
1 år. Lennart Andersson (Scan-
tec Miljöinstrument) och Maria 
Gustavsson (Länsstyrelsen 
Västra Götaland) återvaldes 
som ledamöter på 2 år. Jonny 
Bergman (Soilrem-MB Envi-
rotech) och Elisabeth Hansson 
(FB Engineering) valdes på 2 
år på förra årsmötet och har 1 
år kvar.
 Efter årsmötet som hölls i 
Länstyrelsens lokaler var det 
dags för årsmötesmiddag på 
Casino Cosmopol. Vi tackar 
RGS90 som sponsrade kvällen.
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Renare Mark
Mälardalen
Direkt efter Nätverkets semina-
rium om tillsynsspåret den 14 
februari passade RM Mälar-
dalen på att hålla årsmöte. 
Det kontaterades att interims-
styrelsen nu lagt grunden för 
nätverket och det var dags att 
välja en ordinarie styrelse. Alla 
som vill engagera sig var väl-
komna och inte mindre än 10 
personer från olika organisatio-
ner anmälde sig in i styrelsen 
som nu snarare kan kallas en 
aktivitetsgrupp. Avgående sty-
relseledamöter avtackades. Läs 
mer om den nya gruppen och 
kommande aktiviter i protokol-
let från mötet under 
www.renaremark.se/regionalt/
rmmalardal/

Renare Mark 
Syd 
Renare Marks Syds årsmöte 
gick av stapeln I Tyrénshuset i 
Malmö den 28 feb tillsammans 
med ett temamöte ”Olja i mark 
och grundvatten”. Leif Ljung 
berättade om SPIMFABs 
organisation och arbeten med 
undersökningar och saneringar 
på fd bensinstationer som 
utförts i Sverige de senaste 7–8 
åren. Leif redogjorde även för 
SPIMFABs arbete med fram-
tagande av generella riktvär-
den för jord och vatten. Peter 
Englöv, Sweco, redogjorde 
för två in-situ saneringar av 
petroleumämnen som utförts i 
Skåne; fd Ljungbyheds flygplats 
som förorenats med flygbränsle 
och en bensinstation i Bjärred.

ÅRSMÖTEN:

Årsmötet valde följande 
styrelse:

Karin Kockum, Tyréns ord
Anders Friström, JM
Tomas Nilson, DGE
Jan Rannek, miljöförvaltningen 
 i Hässleholms kommun 
Jesper Karlström, Detox
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