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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NÄTVERKET RENARE MARK – 
VERKSAMHETSÅRET 2019 
Styrelsen för Nätverket Renare Mark avger härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
2019. 

Styrelse och övriga funktionärer 
Föreningen har under verksamhetsåret letts av styrelsen som valdes av föreningsstämman den 
21 mars 2019. Styrelsen konstituerades vid efterföljande styrelsemöte den 18 april 2019.  

Ordförande:   Johanna Svederud 
Vice ordförande: Paul Jakobsson 
Kassör: Märta Ländell 
Sekreterare: Lill Ljunggren 
Övriga ledamöter: Patrick Van Hees 
 Tove Skärblom 
 Eric Wadstein 
  Suppleanter:  Volker Kelm 
 Anna Kruger 
  
Koordinator: Hanna Hartmann 
  
Revisorer: Mikael Näsström (BN Revision Örnsköldsvik) 

Johan Franzen (KPMG) 
  

Valberedning: 
Lena Hedlund 
Jesper Karlström 
Jan-Erik Lindström 

Medlemmar 
Vid årsmötet 2019 beslutades att medlemsavgifterna skulle göras om så avgifterna för enskilt 
medlemskap för anställda hos korporativa företag togs bort. Istället infördes en avdragsgill 
serviceavgift med en stegvis ökande kostnadsskala beroende på antalet medlemmar. Föreningen 
har under 2019 ökat medlemsantalet med drygt 7 % procent, vilket innebär att målsättningen 
om en ökning med 2% har uppnåtts. Antalet korporativa medlemmar har minskat med drygt 1 
%.I tabell 1 nedan redovisas medlemsantal över de senaste åtta åren.  
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Tabell 1. Medlemsantal  
Medlemsantal Korporativa Enskilda 
2019 222 1334 
2018 225  1243 
2017 207 1169 
2016 193 1080 
2015 190 1061 
2014 189 1045 
2013 197 911 
2012 181 882 

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 2019 haft tio protokollförda möten, varav fem telefonmöten. 
Fysiska möten har genomförts i samband med kickoff 11-12 april i Stockholm, i samband med 
seminarier som anordnades i Göteborg 15 maj, Stockholm 19 september, Umeå 28 november 
och i Linköping 6 februari.  

Styrelsens arbete inleddes med en kick-off för styrelsen och representanter från de regionala 
avdelningarna under två dagar på Yasuragi den 11-12 april 2019. Under kickoffen sattes 
programmet för hösten 2019 och våren 2020. 

Styrelsen har 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 genom bland 
annat enkäter i samband med arrangemang, sociala medier och personliga kontakter vid möten. 
Inför styrelsens kickoff sammanfattades synpunkter och önskemål som inkommit under 2018 
och 2019. Detta låg sedan till grund för verksamhetsplaneringen för 2019/2020. 

Medlemmar kan löpande följa styrelsens arbete genom protokoll från styrelsemöten, vilka läggs 
ut på föreningens hemsida under en lösenordskyddad medlemssida. 

Ulrika Larson och Peter Harms Ringdahl representerar Nätverket Renare Mark i planeringen 
av NORDROCS 2020, se vidare i avsnittet ”Internationella kontakter”.  
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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 2019 har varit 
Hanna Hartmann som tillträdde som koordinator 1 december 2017. Arvoderingen är löpande 
med 3 månaders uppsägningstid.  

Vårmöteskoordinator 

Varje år utses en vårmöteskoordinator som tillsammans med Nätverkets koordinator ansvarar 
för planeringen inför det kommande Vårmötet. I samband med styrelsens kickoff utsågs 
Annelie Helmfrid till koordinator för Vårmötet 2020. Mötet äger rum den 18-19 mars 2020 på 
Clarion Hotel Live i Malmö, och arvoderingen är löpande till och med att Vårmötet genomförts. 

Administration av hemsida och elektroniska nyhetsbrev 

Peter Harms-Ringdahl är ansvarig för att hemsidan uppdateras och har en löpande arvodering 
med 3 månaders uppsägningstid.  

Statistik över besökare på Renare Marks hemsida sammanfattas i tabell 2 nedan. Antalet unika 
besökare 2019 har ökat med 9 % i relation till antalet unika besökare 2018.  

Tabell 2. Statistik över unika besökare, www.renaremark.se 

Årtal Unika besökare 
2019 34 837 
2018 31 569 
2017 30 155 
2016 28 041 
2015 29 798 
2014 29 025 
2013 30 794 
2012 34 232 
2011 42 300 
2010 51 000 
2009 53 385 
2008 58 500 

 

Nätverkets kommunikation via sociala medier sker via LinkedIn, Facebook och Instagram. Vid 
årsskiftet 2019-2020 hade Nätverkets Facebooksida 232 följare. Under 2019 gjordes Nätverkets 
Linkedinsida om från en sluten grupp till en öppen företagssida och hade vid årsskiftet 
2019/2020 213 följare. Nätverkets Instagramsida, hade 78 följare vid årsskiftet 2019-2020.  
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Nyhetsbrev 
Under 2019 har nyhetsbrevet gjorts om och ligger numera som artiklar direkt på hemsidan och 
utkommer inte längre i PDF-format. Under första kvartalet 2019 utgavs ett nyhetsbrev som från 
och med april övergick till månatliga nyhetsbrev. Sammanlagt utgavs 9 nyhetsbrev. 
Koordinatorn är redaktör för nyhetsbrevet och ordförande är ansvarig utgivare. För att 
distribuera det digitala nyhetsbrevet till medlemmarna används tjänsten Get a Newsletter.  

Statistik för öppnade nyhetsbrev:  
Månad Öppnade nyhetsbrev 
2019:1 44,9 % 
April 35,2 % 
Maj 35,7 % 
Juni 36 % 
Augusti 34,7 % 
September 32,9 % 
Oktober 43,4 % 
November  31,4 % 
December 30,9 % 

 

Föreningens administration och ekonomi 
Ekorola AB är upphandlade att sköta föreningens ekonomiska redovisning och fakturering av 
bland annat medlemsavgifter. Hantering av fakturor gjordes fram till augusti via 
onlineverktyget Approv-it fakturahantering och sedan augusti via onlineverktyget Fortnox. 
Nätverkets koordinator går igenom kontering på fakturor rörande arrangemangen och 
föreningens kassör attesterar. Nätverkets arkivering sköts av Arkivbolaget. 

Registersystemet behölls hos AR Internetplatsen AB under 2019. De uppdaterar systemet 
kontinuerligt i dialog med föreningen.  

Mikael Näsström (BN Revision Örnsköldsvik) och Johan Franzen (KPMG) är arvoderade 
externa revisorer.  

Regionala avdelningar 
Nätverket har fem aktiva regionala avdelningar; Öst, Väst, Syd, Mälardalen och Norr. De 
regionala avdelningarna har ett kontinuerligt samarbete med den nationella styrelsen och 
ordförandena är adjungerade till den nationella styrelsens möten samt deltar 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  

 Styrelsen för NRM Öst har under 2019 bestått av David Rogbeck (AFRY, ordf.), 
Monica Ouacha (NIRAS), Martha Toftgård (RSM & Co), Mats Glad (Ragn-Sells), Erik 
Törner (Synlab), Maria Lindqvist (Länsstyrelsen Östergötland), Hannes Wern 
(Norrköpings kommun) 
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 Den 21 maj anordnades ett studiebesök vid sågverket i Bestorp. 

 Den 19 november anordnades ett studiebesök vid Ebbepark i Linköping.  

 Den 26 februari anordnades årsmöte i Linköping.  

Region Väst  

 Styrelsen för NRM Väst har under 2019 bestått av Henrik Bengtsson – (Länsstyrelsen 
Västra Götaland, ordf.), Azvad Gabul-Zada (NCC), Linnea Ljung (Setterwalls), Jenny 
Norrman (Chalmers), Erika Kämäräinen (Ramböll) och Emelie Westman (Liljemark 
Consulting).  

 Den 8 maj bjöd regionen in till seminarium kring förändrat klimat – nya utmaningar i 
förorenade områden i Göteborg. 

 Den 23 september anordnades ett studiebesök vid Kvarteret Renen i Varberg.  

 Den 3 december anordnades ett sedimentseminarium i Göteborg.   

 Den 23 januari anordnades årsmöte i Göteborg. I samband med årsmötet anordnades ett 
studiebesök vid byggnationen av Västlänken, ett stort infrastrukturprojekt i Göteborg.  

Region Syd  

 Styrelsen för NRM Syd har under 2019 bestått av Johan Blom (Miljöförvaltningen 
Lund, ordf.), Anna Fjelkestam (Ramboll), Kristin Kröyer (Miljökontoret Hässleholm), 
David Bohgard (Tyréns), Karolina Walfridsson Westberg (Swerock) och Jessica 
Bernfreed-Evald (Länsstyrelsen Skåne). Styrelsen samlades för Kick-off i juni.  

 Den 15 maj anordnades en medlemsträff med mat och föreläsning i Malmö.    

 Den 3 september anordnades ett studiebesök vid den gamla Ferrosanfabriken i Getinge.  

 Den 24 oktober anordnades ett studiebesök vid en f.d. kemtvätt i Helsingborg.  

 Den 12 februari anordnades  årsmöte och föreläsning i Havremagasinet i Hässleholm.  

Region Mälardalen  

 Styrelsen för NRM Mälardalen har under 2019 bestått av Emma Platesjö (Wescon 
Miljökonsult AB, ordf. t.o.m. augusti 2019), Pernilla Ljunggren (Ragnsells, ordf. fr.o.m. 
augusti 2019), Hanna Hatschek (Ragnsells), Alexandra Bercoff (Exploateringskontoret 
Stockholms stad) och Marit Jobs (Länsstyrelsen Dalarna). 

 Den 27 juni hölls ett studiebesök hos Naturvårdsverket med efterföljande middag. 

 Den 24 oktober hölls ett studiebesök i Norra Djurgårdstaden.   

 Den 5 mars hölls årsmöteplaneras och studiebesök på projektet Grow Smarter.   
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Region Norr  

 Styrelsen för NRM Norr har under 2019 bestått av Gustaf Sjölund (Dåva DAC, ordf.), 
Johannes Petterson (Swerock), Eleonor Ringström (Mitta AB), Ylva Persson 
(Trafikverket), Anneli Persson (Kalix kommun) och Josef Bjuhr (AFRY). Adjungerade 
har varit Anneli Utter (BDX Miljö), Patrik van Heijne (Trafikverket), Pasi Peltola 
(Boliden Rönnskär AB), Lovisa Åström (Sigma Civil AB), Marie Eldstål, (Swerock 
AB) och Martin Eriksson (LME Miljö AB). Styrelsen samlades för kick-off i Umeå den 
27 maj.  

 Den 17 september anordnade regionen ett studiebesök på Norrbyskär. 

 Den 24 oktober anordnades ett seminarium kring hantering av länsvatten från 
saneringsschakt där deltagarna kunde följa seminariet på videolänk från flera städer.  

 Den 8 november hölls After Work i Umeå och Luleå.   

 Den 19 november anordnades ett studiebesök på Miljösanering Håstaholmen i 
Hudiksvall där deltagarna fick information om etapp 2 i projektets omfattande sanering 
av vattenområdet. 

 Den 18 februari 2020 hölls årsmöte i Sundsvall med möjlighet att följa årsmötet och 
seminariet från flera noder. Seminariet hade temat efterbehandling av gruvverksamhet.   

Internationella kontakter 
Under 2019 har kontakterna med Nätverkets systerorganisationer i Norge, Finland och 
Danmark fortsatt, främst genom planeringen och genomförande av NORDROCS 8 (8th joint 
Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites) som kommer att hållas i Oslo den 7-
10 september 2020. Mötet är ett samarrangemang mellan Nätverket Renare Mark, MUTKU 
(Finland), Miljöringen (Norge) och ATV (Danmark). Målsättningen med NORDROCS är att 
skapa ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte i ett nordiskt perspektiv. Renare Marks 
representanter i arrangörsgruppen är Ulrika Larson och Peter Harms-Ringdahl. 

Föreningen är fortsatt medlem i NICOLE och Paul Jacobsson har tillsammans med Volker 
Kelm bevakat NICOLEs verksamhet för Nätverkets räkning. Renare Marks nyhetsbrev har 
under året rapporterat om NICOLEs verksamhet.  

Nationella kontakter 
Nätverket har under 2019 haft som mål att bredda kontaktnätet mot andra branscher och i 
verksamhetsplanen för 2019 angavs att Nätverket under året skulle nå ut till nya aktörer och 
fördjupa kontakten med befintliga grupper.  

Genom våra seminarier har vi lockat deltagare från bland annat Naturvårdsverket, Mark- och 
miljödomstolen och ett flertal kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. Dessutom har 
vi haft föredragshållare från länsstyrelsen, konsultfirmor, advokatbyråer, flera olika kommuner 
och universitet.  

Under 2019 har regelbundna avstämningar med Avfall Sverige och SGF skett genom 
kvartalsmöten. Där har information utbytts samt diskussioner förts kring möjliga samarbeten.  
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Nationella arrangemang (mars 2019 - februari 2020) 
De nationella arrangemangen under 2019/2020 har huvudsakligen samordnats av Nätverkets 
koordinator tillsammans med ideell medverkan från föreningens styrelse och medlemmar. 

Totalt har årets nationella arrangemang samlat 813 deltagare. 

Renare Marks Vårmöte 2019, 533 deltagare 
Clarion Hotell Arlanda, 20-21 mars 
Temat för Vårmötet 2019 var ”Vatten och Sediment”. Arrangemanget genomfördes med 
Naturvårdsverket, SGI och SGU som medarrangörer. Som en inledning till vårmötet hölls den 
20 mars ett studiebesök i Kvarnholmen, där vi besökte en ny stadsdel med lång industrihistoria. 
Sammanlagt deltog 90 personer vid studiebesöket. 

Tillämpad riskbedömning, 80 deltagare 
Göteborg 15 maj 
Under en heldag fick vi lyssna till föredrag kring vad som är viktigt vid en riskbedömning, 
ekologisk riskbedömning, tillsynsmyndighetens syn, riskbedömningar vid ett framtida klimat. 
Föredragshållarna kom bland annat från Setterwalls Advokatbyrå, Kemakta, WSP, Stockholms 
Stad och Ramböll.  

Tillfälliga upplag, äldre deponier och lakvatten, 80 deltagare 
Stockholm, 19 september 2019 
Under en heldag i Stockholm fick vi lyssna till föredrag om bl.a. geofysiska undersökningar av 
äldre deponier, deponigas, juridik kring tillfälliga upplag, efterbehandling av deponier och 
deponiåtervinning. Föredragshållarna kom bland annat från Tyréns, Melica, Umeå Kommun, 
Advokatfirman Åberg & Co, SGI och Sweco.   

Riskvärdering och prioritering, 45 deltagare 
Umeå, 28 november, 2019 
Åhörarna fick lyssna till föredrag om riskvärdering på en ö, hållbar sanering, risker på 
Rönnskär, SGI:s arbete med  vägledning om riskvärdering, tillsynsprioritering och 
Trafikverkets arbetssätt med riskvärderingar. Föredragshållarna kom från SGI, Trafikverket, 
Länsstyrelsen, Golder, Umeå kommun och Boliden.  

Seminarium om provtagning, strategier, analyser och utvärdering 75 deltagare 
Linköping, 6 februari 2020 
Under en heldag fick vi lyssna till föredrag om bland arbetsmiljö, undersökning av förorenade 
sediment, användning av statistiska data, certifierad provtagning i praktiken, provtagning av 
jord – slump eller vetenskap och laktester av förorenad jord. Föredragshållarna kom bland annat 
från Liljemark Consultning, Relement, AFRY, NIRAS, Chalmers, SGI och WSP.  

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.  
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