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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NÄTVERKET RENARE MARK –
VERKSAMHETSÅRET 2015
Styrelsen för Nätverket Renare Mark avger härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2015.

Styrelse och övriga funktionärer
Föreningen har under verksamhetsåret letts av styrelsen som valdes av föreningsstämman den
25 mars 2015. Styrelse konstituerades vid efterföljande styrelsemöte den 14 april 2015.
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Medlemmar
Föreningens har under 2015 ökat medlemsantalet med 1,5 % procent, vilket innebär att
målsättningen om en 5% ökning ej har uppnåtts. Nätverket har fått ett antal nya medlemmar,
detta har dock motverkats av att Nätverket har förlorat flera medlemmar. En förklaring till detta
kan vara att flera av våra medlemmar har bytt arbetsplatser. Vad gäller för korporativa
medlemmar är läget i det närmaste oförändrat sedan föregående år, vilket innebär att målet om
5 % ej har uppnåtts. I tabellen nedan redovisas medlemsantal över de senaste fem åren.
Tabell 1. Medlemsantal
Medlemsantal
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Korporativa
190
189
197
181
172
161

Enskilda
1061
1045
911
882
810
Ca 700

2016-02-12

Styrelsens arbete
Styrelsen har förutom att ansvara för arrangemang drivit löpande arbete såsom:


Administration och bokföring i samarbete med Ekorola AB



Administration av nyhetsbrev, hemsida och sociala medier



Kontakter med våra nordiska grannländer

Styrelsen har sedan årsmötet 2015 haft 10 protokollförda möten, varav 6 telefonmöten. Fysiska
möten har genomförts i samband med kick-off 14-15 april på Vann Spa och Konferens i
Brastad, samt vid seminarier som anordnades i Malmö den 27-28 maj samt den 26 november
och i Stockholm den 11 februari 2016.
Styrelsens arbete inleddes med en kick-off för nya styrelsen och representanter från de regionala
avdelningarna under två dagar på Vann Spa och Konferens i Brastad den 14-15 april 2015.
Under kick-offen sattes programmet för hösten 2015 och våren 2016.
Därefter har styrelsen under verksamhetsåret arbetat med prioriterade projekt och
verksamhetsområden enligt föreningens vision och verksamhetsplan. Det är av stor vikt för
föreningen att alla aktörer inom branschen finns representerade och engagerade i de aktiviteter
som genomförs, vilket tagits hänsyn till vid verksamhetsplaneringen.
Kommunikation och information har nått medlemmarna via e-post, Nätverkets hemsida,
nyhetsbrev, sociala medier samt i samband med möten, seminarier och andra arrangemang.
Nätverket har strävat efter att inhämta medlemmarnas synpunkter och önskemål om
arrangemang och Nätverkets utveckling, bland annat via enkäter i samband med arrangemang,
sociala medier och personliga kontakter vid möten. De enkäter som inkom under 2014 har gåtts
igenom vid styrelsens kick off och ligger till grund för verksamhetens planering 2015.
Under året har den tematiska avdelningen förorenade byggnader avvecklats och dess
intresseområde har istället fogats in i styrelsens arbete.
Medlemmar kan löpande följa styrelsens arbete genom protokoll från styrelsemöten, vilka läggs
ut på föreningens hemsida under en lösenordsskyddad medlemssida.
Peter Harms-Ringdahl utsågs som representanter för Nätverket Renare Mark inför planeringen
av NORDROCS 2016, som kommer att genomföras 5-8 september 2016 i Finland.
NORDROCS arrangerades i samverkan med ATV (Danmark), Miljöringen (Norge) och
MUTKU (Finland).
Vårmötet 2016 började planeras i juni 2015. Ulrika Larson är koordinator för Vårmötet och får
stöd av Nätverkets koordinator Johanna Svederud i arbete. Mötet äger rum den 16-17 mars 2016
i Göteborg.
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Arvoderade uppgifter
Nätverkskoordinator
Koordinatorn avlastar styrelsen och fungerar som projektledare för de arrangemang som
genomförs. Koordinatorn utgör navet i föreningens verksamhet.
Koordinator för 2015 har varit Johanna Svederud som tillträdde vid årsskiftet 2014/2015.
Administration av hemsida och elektroniska nyhetsbrev
Vid Vårmötet 2011 lanserades föreningens nya hemsida och Peter Harms-Ringdahl är ansvarig
för att hemsidan uppdateras. Arvoderingen är löpande med 3 månaders uppsägningstid.
Statistik över besökare på Renare Marks hemsida sammanfattas i tabellen nedan. Antalet unika
besökare har ökat marginellt under 2015.
Tabell 2. Statistik över unika besökare, www.renaremark.se
Årtal
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Unika besökare
29,798
29 025
30 794
34 232
42 300
51 000
53 385
58 500

Nätverkets kommunikation via sociala medier sker via LinkedIn, Facebook och Instagram. Vid
årsskiftet 2015-2016 hade Nätverkets Facebooksida 115 följare, och vid samma tidpunkt hade
Nätverket 588 följare på LinkedIn. Under hösten 2015 startade Nätverket en Instagramsida som
vid årsskiftet hade 23 följare.

Nyhetsbrev
Under 2015 utgavs fyra nyhetsbrev med koordinatorn som ansvarig redaktör och ordförande
som ansvarig utgivare. För att distribuera det digitala nyhetsbrevet till medlemmarna används
tjänsten Get a Newsletter. Det digitala e-post nyhetsbrevet refererar till en PDF på hemsidan,
som koordinator skapar i Publisher.
Statistik för lästa nyhetsbrev: nyhetsbrev 2015:1 öppnades av 48,9%, nyhetsbrev 2015:2
öppnades av 45,2 %, nyhetsbrev 2015:3 öppnades av 52,7% och årets fjärde nyhetsbrev
öppnades av 47,1%. Statistiken visar inte de som läst nyhetsbrevet direkt i mailet utan bara de
som klickat vidare för att läsa i webbläsare.
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Föreningens administration och ekonomi
Ekorola AB är upphandlade att sköta föreningens ekonomi och fakturering av bland annat
medlemsavgifter.
Registersystemet behölls hos AR Internetplatsen AB under 2015. Internetplatsen uppdaterar
systemet kontinuerligt i dialog med föreningen.
Nätverkets arkivering sköts av Arkivbolaget. Hantering av fakturor görs via onlineverktyget
Approv-it Fakturahantering. Koordinator går igenom kontering på fakturor rörande
arrangemangen.
Nätverket har fram till 2015 haft två externa revisorer. Berth Nilsson (KPMG AB) gick under
2015 i pension och Nätverket fattade vid föreningsstämman 2015 beslut om att framgent ha en
revisor. Mikael Näsström, BN Revision Örnsköldsvik, är arvoderad extern revisor.

Regionala avdelningar
Nätverket har fem aktiva regionala avdelningar; Öst, Väst, Syd, Mälardalen och Norr. De
regionala har ett kontinuerligt samarbete med den nationella styrelsen genom att delta med en
representant på de flesta styrelsemötena samt genom deltagande i arrangörsgrupper för
nationella seminarier. Utöver att de regionala avdelningarna har varit aktiva i de nationella
arrangemang som styrelsen har initierat, har även egna arrangemang genomförts:
Region Öst – ordförande Märta Ländell
 Den 20 maj 2015 bjöd regionen in till ett studiebesök vid Gusums bruk, där deltagarna
fick lära sig mer om de utredningar och saneringsåtgärder som gjorts.
 Den 8 september 2015 anordnades en stadsvandring längs med Industrigatan i
Linköping, där ett stort antal verksamheter av olika slag har bedrivits.
 Den 15 december anordnade regionen ett seminarium om riskkommunikation och risker
kopplat till att bo i förorenade områden.
 17 februari 2016 höll region Öst årsmöte. Under kvällen hölls även föredrag om PFAS.
Region Väst – ordförande Hanna Hartmann
 Den 2 maj 2015 hölls ett välbesökt seminarium om TBT i sediment. Seminariet hålls
ombord på en båt, och bjöd på flera intressanta föredrag om bland annat pågående
projekt i regionen.
 Den 18 november 2015 bjöd regionen in till ett studiebesök och seminarium vid EKAmiljörum tillsammans med Bengtsfors kommun.
 Årsmötet hölls den 3 feb 2016 på Hotell Eggers i Göteborg. I samband med årsmötet
hålls ett seminarium om stora infrastrukturprojekt i regionen, och problematik projekten
medför.
 Medarrangör till studiebesöket om hållbar stadsplanering den 15 mars i samband med
Vårmötet
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Region Syd – ordförande Kent Högberg
 Region syd planerade två seminarier under 2015, ett om kommunikation och ett om
tunnelbygget genom Hallandsås. P.g.a. låga deltagarsiffror ställdes arrangemangen in.
 Årsmöte och föredrag om saneringar vid arkeologiskt viktiga platser och
kulturminnesmärkta byggnader, den 3 februari i Helsingborg.
Region Mälardalen – ordförande Anna Krüger
 Femkamp – Miljökampen den 3 september 2014.
 Studiebesök vid Reno Kemomat i Visby den 11 augusti och 4 november.
 Den 16 februari hölls årsmöte och studiebesök vid Ragn-Sells anläggning Högbytorp.
Region Norr – ordförande Jonas Fagerman
 Den 26 maj bjöd region Norr in till studiebesök vid på Totalförsvarets skyddscenter.
 Den 23 februari hölls årsmöte samt ett studiebesök i Wasa, där deltagarna fick lära sig
mer hantering av förorenade områden i Finland samt hantering av sulfithaltiga leror.

Internationella kontakter
Under 2015 har kontakterna med Nätverkets systerorganisationer i Norge, Finland och
Danmark fortsatt, främst genom den inledande planeringen av NORDROCS 6 (6th joint Nordic
Meeting on Remediation of Contaminated Sites) som hålls i Finland i september 2016. Mötet
är ett samarrangemang mellan Nätverket Renare Mark, MUTKU (Finland), Miljöringen
(Norge) och ATV (Danmark). Målsättningen för mötet är att skapa ett forum för informationsoch erfarenhetsutbyte i ett nordiskt perspektiv. Renare Marks representant i arrangörsgruppen
är Peter Harms-Ringdahl.
Föreningen är fortsatt medlem i NICOLE och har under våren 2015 anordnat ett seminarium
om Sustainable Remediation tillsammans med NICOLE. Carla Schön har under året bevakat
NICOLEs verksamhet för Nätverkets räkning, och har deltagit vid en workshop som
anordnades under våren. Renare Marks nyhetsbrev har under året rapporterat om NICOLEs
verksamhet genom en egen spalt.
Styrelsens bevakning av Eurodemo har under året skötts av Malin Norin.
Samarbete med SNOWMAN initierades i samband med webkonferensen om förorenade
sediment som hölls den 13 februari 2012. Under 2015 har SNOWMANs aktiviteter bevakats
genom kontakter med medlemmar i SNOWMAN.

Kontakter nya medlemsbranscher
Nätverket har haft som mål under 2015 att bredda kontaktnätet mot andra branscher. Under året
har ett seminarium arrangerats tillsammans med Avfall Sverige, och ambitionen är att under
2016 utveckla det samarbetet. Dialog angående samarbete med Teknikföretagen har pågått
under flera år och resulterade i en workshop om nya tekniker vid vårmötet 2015 som
uppföljning på den workshop om nya tekniker som Teknikföretagen arrangerade. Nätverket har
även utökat kontakten med SGF genom att hålla kvartalsmöten för att utbyta information samt
diskutera möjliga samarbeten.
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Nationella arrangemang (maj 2015 t.o.m februari 2016)
De nationella arrangemangen under 2015 har huvudsakligen samordnats av Nätverkets
koordinator tillsammans med ideell medverkan från föreningens medlemmar.
Totalt har årets nationella arrangemang samlat 638 deltagare.
Samtliga presentationer från de olika arrangemangen finns på vår hemsida www.renaremark.se
och arrangemangen har även refererats i nyhetsbreven.
Renare Marks Vårmöte 2015, 406 deltagare, Arlanda 25-26 mars 2015
Temat för Vårmötet 2015 var ” Ramar för arbetet med förorenade områden - miljömål, politik,
lagstiftning, samverkan och nya tekniker”. Arrangemanget genomfördes med
Naturvårdsverket, SGI och SGU som medarrangörer. Som en inledning till vårmötet hölls den
24 mars ett studiebesök vid Arlanda Flygplats med temat PFAS. Sammanlagt deltog 88
personer vid studiebesöket.
Seminarium och studiebesök om Sustainable Remediation, 58 deltagare
Malmö 25-26 maj 2015.
Studiebesöket tog deltagarna till Danmark och innovationsgaragen i Skovelunda, där vi fick
lära oss mer om in situ sanering av klorerade kolväten. Dagen efter anordnades ett seminarium
på Clarion Live i Malmö. Dagen bjöd bland annat på föredragshållare från NICOLE, US-EPA,
och Common Forum. Moderator var Lars Rosen, Chalmers.
Seminarium och studiebesök om att flytta en stad, 47 deltagare
Kiruna 16-17 september, 2015
De två dagarna inleddes med ett eftermiddagsseminarium på Camp Ripan i Kiruna, som bjöd
på föredrag som i huvudsak behandlade den stundande flytten av Kiruna samt bakomliggande
orsaker till flytten. Studiebesöket dag två tog med deltagarna till de områden där nya delar av
Kiruna ska byggas samt ner i gruvan. Moderator var Anneli Liljemark, Liljemark Consulting.
Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier, 85 deltagare
Malmö 26 november 2015.
Seminariet anordnades tillsammans med Avfall Sverige på Akvariet event och konferens i
Malmö. Under dagen hölls föredrag om bland annat Avfall Sveriges arbete, återanvändning av
förorenade massor i tätskikt, nya regelverk för klassning av avfall samt hur geofysiska metoder
kan användas för att utreda nedlagda deponier. Moderator var Per Larshans, Ragn-Sells.
Seminarium om Förorenade områden och arbetsmiljö, 42 deltagare
Stockholm 11 februari 2016.
Under en heldag i Stockholm diskuterades arbetsmiljö kopplat till förorenade områden, med
föredrag
som
behandlade
arbetsmiljöbrott,
den
nya
arbetsmiljöhandboken,
exponeringsmätningar samt arbetsmiljörutiner hos olika aktörer inom branschen. Bland
föredragshållarna fanns bland annat representanter från Åklagarmyndigheten, NCC
Infrastructure, Örebro Universitetssjukhus och ISKAD – Industri och skadesanering.

2016-02-12

Slutord
Styrelsen vill framföra sitt stora tack till alla som bidragit till Nätverkets verksamhet under det
gångna året genom medverkan i våra arrangemang eller genom andra insatser.

Malin Norin, ordförande

Ulrika Larson, vice ordförande

Christin Jonasson, Kassör

Christian Lindmark, Sekreterare

Carla Schön, vice sekreterare

Magnus Engwall, ledamot

Per Samuelsson, ledamot

