
Protokoll – möte nr 1, Kick-off 6-7 maj, 2014
Styrelsemöte

Plats: Skeppsvik Herrgård, Umeå
Tid: 2014-05-06, kl 17:30-19:30

Närvarande Ej närvarande

Nationell styrelse
MN Malin Norin, Ordförande
MP Maria Pajkull, vice ordf
LA Lennart Andersson, sekreterare
HB Helena Branzén, ledamot
CL Christian Lindmark, ledamot
CJ Christin Jonasson, ledamot
LG Lars Gardfors, ledamot
ME Magnus Engwall
CS Carla Schön

Nätverkskoordinator
UL Ulrika Larsson

Reg. avdelningar & tematiska nätverk,
adjungerade
JF Jonas Fagerman, NRM Norr
ALL Anna Landfors Limdal, Förorenade
byggnader
AK Anna Kruger NRM Sthlm-Mälardalen
ML Märta Ländell, NRM Öst (telefon)

HH Hanna Hartmann, NRM Väst
KH Kent Högberg, NRM Syd

1. Mötets öppnande

2. Genomgång av dagordningen
Dagordningen godkändes

3. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes



4. Konstituerande av styrelse
Styrelsens sammansättning efter konstituerande:
Malin Norin, ordförande
Maria Pajkull, ledamot, vice ordförande
Christian Lindmark, sekreterare
Christin Jonasson, kassör
Lennart Andersson, ledamot/vice sekreterare
Helena Branzén, ledamot
Lars Gardfors, ledamot

Carla Schön, suppleant
Magnus Engwall, suppleant

Ulrika Larson har uppdrag som koordinator året ut 2014. En ny koordinator kommer att ta
in under 2014 för att ta över rollen from och med 2015.

De regionala ordförandena som valts/omvalts godkändes:
Jonas Fagerman, Region Norr,
Märta Ländell, Region Öst,
Hanna Hartmann, Region Väst,
Anna Krüger, Region Mälardalen,
Kent Högberg, Region Syd.

Tematisk avdelning,
Anna Landfors Limdal, förorenade byggnader

5. Ekonomi
Budget för i år är -106.000 kr. Förväntad vinst från Nordrocs ej medtagen i budget.
Styrelsen har fått i uppdrag att vända negativt resultat till balanserad vinst. Förra året gick
bra och resultatet överträffade budget.

6. Medlemmar
Medlemsansökningar hade inkommit från 24 enskilda personer och 2 korporativa.
Samtliga godkändes.

7. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar
a. Öst. Har haft årsmöte där en ny styrelse har tillsatts. Planerar för ett mindre

seminarium med efterföljande middag, innehåll och datum ej klart.
b. Väst. Ingen rapportering. Hanna Hartmann som ny ordförande.
c. Syd. Årsmöte med seminarium kommer att hållas 26 februari, enligt

uppdragsbeskrivning, som godkändes.
d. Sthlm-Mälardalen. Styrelsemöte skall planeras in. Den årliga 5-kampen skall

hållas enligt vanlig ordning.
e. Nord. Ny ordförande Jonas Fagerman. Studiebesök planeras på Skydds C

(Militären), förorenade områden i andra länder, mobilt labb.
f. Förorenade byggnader (ALL) Får i uppdrag att bilda en styrelse.



Malin skickar ut ett mail till samtliga ordföranden för respektive föreningar att
styrelsesammanställning skall rapporteras in.

8. Planering av aktiviteter
a. Nordrocs (UL) Program klart. 50 anmälda hittills. Påminnelse att

styrelsemedlemmar kan anmälan sig före den 23 maj (early bird). Styrelsen får gå
gratis. 50 anmälda hittills.

b. 9 oktober 2014, Skydd av markmiljö – seminarium i Visby.

Arbetsgruppen bestående av: Magnus Engwall, Christian Lindmark, Ulrika
Larsson och eventuellt Dan Berggren_Kleja, Karin Wiberg. Innehåll i seminariet,
bl.a. riskbedömning, olika provtagningsmetoder – TRIAD, ekosystemtjänster,
processer bakom bedömning markmiljö, platsspecifika bedömningsmodellen –
skydd av markmiljö, ångemission, odling, hälsa m.m.

c. 25 november 2014, Workshop förorenade byggnader – seminarium i Göteborg.

Arbetsgruppen bestående av: Anna Landfors Limdal, Lars Gardfors, Ulrika
Larsson, Christin Jonsson och eventuellt Kristina Hagelius, Boverket. Innehåll i
seminariet, fokus rivningshantering bl.a (fyra föredragshållare – tar upp var sitt
case – som diskuteras i grupper), Rivning – laktester förorenad betong
provtagningsproblematik, upphandling, AMA, hantering rivningsmaterial

rivning och riskbedömning – ange intresse för workshop-grupp vid anmälan.

d. 5 februari 2015, Kemikalier i fokus – föroreningsgruppen sätter tema seminarium
i Västerås

Arbetsgruppen bestående av: Anna Krüger, Helena Branzén, Lennart Andersson,
koordinator och eventuellt Maria Larsson. Innehåll i seminariet, tema ex. mark
och byggnader, POPS, TBT, klorerade alifater, riskbedömning
bekämpningsmedel (problematik kring kemtvätt, båthamnar, sågverk)

e. Vårmöte 17-19 mars 2015 Stockholm, Förorenade områden och miljömålen –
samverkan, politik, lagstiftning och nya tekniker.

Arbetsgruppen bestående av: Ulrika Larsson, Maria Pajkull, Malin Norin, Lennart
Andersson, Carla Schön, Jonas Fagerman och Anders Lindström. Beslut togs att
Ulrika Larsson får uppdraget som vårmöteskoordinator. Innehåll i seminariet,

Naturvårdsverksprojekt/Regeringen – finansiering, vad är det för medel
som viks för förorenad mark, hur ser det ut i andra länder? Vilka projekt är
genomförda? Hur har projekten lyckats? Hur styrs upphandlingen av
statligt finansierade projekt? Hur hanterar man projekt med delad
finansiering/ansvar? Ambitionsnivå? Hur många projekt genomförs på
prio-lista, är vi på rätt nivå? TUFFO

 Nya tekniker – utvärdera nya saneringstekniker. Vilka nya föroreningar
står vi inför i framtiden? Riskbedömningar, vad är hållbar sanering, vad är
en effektiv sanering – MCA, Teknikföretagen

 Matematik- ”vad kan man räkna på ” transporter, gränsvärden, statistik
rimlighetsbedömning – provtagning, fältmätningar – analyser,
modelleringar - vad säger de?



 Lagstiftningsdag – IED - krav på statusrapporter, hur hanterar man
förorenade områden i samband med en konkurs – brownfields – hur
utnyttjas denna mark, PBL-MB (inriktning problemägare)

 Sediment

f. 21 april 2015, Hållbar sanering – seminarium i Malmö.

Arbetsgruppen bestående av: Anna Krüger, Malin Norin, Carla Schön,
koordinator och eventuellt Lars Rosén. Innehåll i seminariet, Hållbar sanering i
samarbete med Nicole, sustainable remediation.

g. Förslag till nästa års Kick-off, september 2015 - Sedimentseminarium – riktat mot
bl.a problemägare (hamnar, rederier, varv, pappersmassa industrier) vad är BAT-
vad kan vi göra med massorna- kopplat till studiebesök i Oskarshamn Sediment –
hamnar, större avstånd mellan båt och botten – behov av underhållsmuddring, hur
ska vi omhänderta allt sediment. Regelverk kopplat till miljönytta.

9. Information/kommunikation
a. Nicole. Helena har skickat utskick om nästa workshop som äger rum den 5-7

november 2014 i Prag. Helena och Carla kommer båda att rapportera från Nicole.
Frågan är om styrelsen skall skicka någon representant, läs abstract och återkom
till styrelsen vid intresse.

b. Eurodemo MN) Inget nytt

c. Snowman (UL) Inget nytt

d. Nyhetsbrev (UL) Nytt brev kommer i slutet av maj

e. Hemsida (UL) uppdateras kontinuerligt

f. Sociala medier (UL) Bra aktivitet, främst på linked in.

10. Övrigt
a. NRM:s rutiner reviderade 2014. Rutinerna gås igenom. Endast små ändringar har

gjorts. Tematiska föreningar skall ha samma struktur som de lokala föreningarna,
styrelse skall bildas. Kontaktlistan skall revideras. I texten bör forskare bytas ut
till forskarstuderande. Diskussioner om att få med fler studenter på renare mark.
Det skall med i verksamhetsplanen att öka strävan att ha med lokala studenter i
arrangemangen. Studenttidning, kontaktlista finns, frågan är dock hur aktuell är
den och är det rätt personer med på listan. Frågan bör ställas till berörda personer
om de är rätt personer och om inte vem kan vara lämplig.

b. Öka samverkan med andra organisationer.
i) Infrastruktur Sverige/Danmark anordnas i Malmömässan den 22-23 april 2015

parallellt med Byggmässan och VVS-mässan. Mässornas tema är hållbara städer.

Renare marks seminarium samordnas med mässan.

ii) Teknikföretagen (är en miljöreferensgrupp). Samordnar och diskuterar

aktuella ämnen, lagstiftning. Anordnar workshop, utvärderar nya tekniker.

Teknikföretagen har en önskan att använda renare mark för att ta upp aktuella

frågor och driva dem vidare. Teknikföretagen lyfter upp bollarna men söker



aktörer som kan ta tag i bollarna! Renare mark skall försöka få med

representanter i arrangörsgruppen av seminarium.

SGF- har kontinuerligt efterfrågat öka samarbete. Vi får skicka frågan till dem –

hur vill de själva att detta skall göras.

Boverket – Försök att få med dem i arrangörsgrupperna.

Kemistsamfundet – Anordnar seminarium som kan vara intressant för våra

medlemmar. Magnus bevakar detta, nyhetsbrev, länk till hemsidan.

c. Övrigt
Personer från Karlstad har tagit kontakt med Mälardalen och visat intresse att
delta i deras arrangemang. Anna K. kontaktar dem angående tillhörighet
Mälardalen eller egen.
Ny koordinator skall tillsättas och annons är ute. Diskussion om att öka arvodet
diskuterades. Timkostnaden skall ses över och beslut tas på nästa årsmöte.
Diskussioner om renare mark skall vara en utbildande organisation.
Möjligheten till webbinarium bör utredas vidare.

11. Kommande möten
2014
13/6 Nr2 Tel.möte 10.00-11.00
27/8 Nr3 Tel.möte 10.00-11.00
23/9 Nr4 Tel.möte 10.00-11.00
9/10 Nr5 Fysiskt möte, Visby 18.00-19.30 (i samband med seminarium)
25/11 Nr6 Fysiskt möte, Göteborg 18.00-19.30 (i samband med seminarium)
17/12 Nr7 Tel.möte 10.00-11.00
2015
15/1 Nr8 Tel.möte 10.00-11.00
5/2 Nr9 Fysiskt möte, Västerås 18.00-19.30 (i samband med seminarium)
17-18/3 Årsmöte Fysisk möte, Stockholm (i samband med Vårmötet 2015)

12. Mötet avslutas

Sekreterare

Christian Lindmark Justeras

Malin Norin, ordförande


