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Delges samtliga samt Krister Honkonen.
1. Internmötet inleddes med diskussion om årsmötet (2008-02-28).
•

Vid årsmötet hade någon påpekat att det vore bra om det fanns ett forum på Renare
Marks hemsida där frågor kring förorenad mark kan ventileras. Eftersom ett sådant
forum redan finns så diskuterades mest på vilket sätt den kan göras mer synlig på
hemsidan. Beslut: var och en går in och testar så tas frågan upp vid nästa möte eller
via mail.

•

Studiebesök bör starta mellan 15 och 16 så att det inte blir för sent.

2. Efter en längre diskussion om vilka lämpliga objekt som finns att besöka kom
gruppen fram till följande: Ett studiebesök till Klippans läderfabrik i maj-juni och ett
studiebesök, om möjligt, till Landskrona-BT-Kemi under våren. Besöket avser den
lastning av förorenad jord till fartyg som kommer att ske i ärendet BT-kemi. Datum
fn ej beslutat.

Förslag på vilka objekt som eventuellt kan besökas redovisas nedan. Ingen prioritering. För
närvarande behöver inga efterforskningar göras för objekten nedan (undantag BT-kemi och
klippan), utan vi håller oss till planen enligt punkt 2 ovan.
•

Svalöv, BT-kemi (TN, JK)

•

Klippan Läderfabrik (TN, DL)

•

Kristianstad Gasverket (DL)

•

Kristianstad Tvättar (DL)

•

Amager, Köpenhamn (JW)

•

Malmö, hamnen utfyllnader, ledningar etc

•

Malmö, Glasbruket (DL)

•

Malmö, Cementa

•

Malmö, Kalkbrottet (JW)

•

Malmö, Tvättar (DL)

•

Malmö, Gullvik (DL, JW)

•

Malmö, Heliotropen (JW)

•
•

Klippan, pappersbruk (DL)
Malmö, Nynäs oljehamnen (DL)

3. Seminarier; förslag om vilka typer av seminarier som kan vara intressanta:
•

Riskbedömning/riskvärdering (med folk från NV, Lst, Kommun samt problemägare
och konsulter). Förslagsvis i september/oktober när ”remissen” är klar. Frågor kring
Lst ev policy kan också diskuteras.

•

Eventuellt kan en del doktorander presentera sina rön vid årsmötet 2009 alternativt
att seminariet kan handla om problem i utfyllnadsområden, risker,
saneringsstrategier etc.

4. Pubar; en pub kommer att hållas i juni och en i början på december. En pub kommer
att arrangeras efter seminariet om riskbedömningar i sep/okt.
5. Nästa internmöte hålls den 15 maj, kl. 16.00 på SWECO.
6. Jesper skickar e-post till Krister för att ta reda på vilket som är sista datum för att få
med info i Kristers utskick.

David Lalloo (sekreterare)

