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Verksamhetsplan för Nätverket Renare Mark  

Verksamhetsåret 2021 
Nätverket Renare Mark är ett forum med fokus på utvecklingen inom efterbehandling av 
förorenade områden. Nätverkets målsättning är att öka kontaktytorna mellan olika grupper i 
samhället som berörs av problematik kopplad till förorenade områden, vilket vi främst gör 
genom att arrangera möten, konferenser och seminarier.  

Vi samarbetar med nordiska och europeiska nätverk, och genom våra seminarier och 
konferenser främjar vi kunskapsspridningen och utvecklingen inom efterbehandling av 
förorenade områden.  

Under 2021 fortsätter Nätverket att arbeta vidare med att utveckla verksamheten. På grund av 
Covid-19 och efterföljande restriktioner för fysiska möten genomfördes huvuddelen av 
Nätverkets arrangemang digitalt under 2020. Dessa erfarenheter vill vi förvalta framgent i vårt 
arbete med att öka kontaktytor och nätverkande.   

Styrelsen för Nätverket Renare Mark föreslår följande plan för verksamhetsåret 2021: 

Ø I samarbete med medlemmarna organisera webbinarier, seminarier, workshops och 
studiebesök.  

Ø Stötta och uppmuntra de regionala avdelningarna i dess verksamhet. 
Ø Starta upp två tematiska nätverk – Sediment respektive Vatten.  
Ø Verka för att utveckla samarbetet mellan Nätverket, universitet, högskolor och 

kommuner.  

Ø Nå ut till nya aktörer i branschen och fördjupa kontakten med befintliga grupper.  
Ø Verka för internationellt utbyte både för Nätverket och för enskilda medlemmar. 

I avsnitten nedan beskrivs respektive punkt närmare. 

Planerade arrangemang för verksamhetsåret 2021 

Nationellt 
Verksamhetsåret planeras av Nätverkets styrelse utifrån inkomna förslag och synpunkter från 
Nätverkets medlemmar. Vid styrelsens kickoff fattas beslut om teman, orter, datum och 
arrangörsgrupper för respektive seminarium och konferens. Planeringen av arrangemang under 
de första två karvtalen inleddes under föregående verksamhetsår då långsiktig planering 
behövs. 

Nätverkets verksamhetsår omfattar fyra nationella seminarier eller webbinarier – Nätverket 
följer noga utvecklingen gällande Covid-19 och beslutar utifrån utvecklingen om 
arrangemangen ska genomföras fysiskt eller digitalt.  

Nätverket anordnar årligen en större konferens, Vårmötet, som genomförs digitalt i mars 2021. 
Det fysiska mötet för 2020 flyttades i sin helhet fram till 2022 till följd av Covid-19. Det digitala 
Vårmötet 2021 bygger på liveföreläsningar, digitala utställningar och posterutställning. För att 
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möjliggöra att medlemmarna ska kunna nätverka i någon omfattning, trots att Vårmötet 
genomförs digitalt, har arrangörsgruppen planerat för digitala kvällsaktiviteter med olika 
teman. Interaktionen under föreläsningar med möjlighet till frågestunder har också beaktats vid 
framtagande av program och beslut av teknisk lösning.  

Styrelsen föreslår följande aktiviteter för verksamhetsåret 2021: 

Ø Kick-off för styrelsen den 14-15 april.  
Ø Anordna nationella seminarium/webbinarium/workshop/studiebesök under respektive 

kvartal tre och fyra 2021 samt kvartal ett och två 2022.  
Ø Om möjligt, genomföra ett fysiskt seminarium som websänds i lokaler på ett flertal orter 

i landet för att möjliggöra fysiska möten på flera platser. Fördelningen av orter utgår 
från Nätverkets regionala avdelningar. 

Ø Fortsätta planering för Vårmötet 2022. Vid styrelsens kickoff ska tema för mötet 
beslutas och en Vårmöteskoordinator ska utses.  

 

Regionalt 
Utöver de nationella arrangemangen bidrar de regionala nätverken med flera aktiviteter varje 
år. De regionala aktiviteterna planeras löpande över året, och information om aktiviteterna 
förmedlas via hemsida, nyhetsbrev, mejlutskick och sociala medier. Koordinatorn bistår vid 
behov de regionala avdelningarna för att underlätta deras arbete. 

Utveckling av Nätverket 
Nätverket avser att starta upp tematiska nätverk för Sediment respektive Vatten under 2021. 
Under våren 2021 tillsätts styrelser för respektive nätverk, vilka tar fram förslag till upplägg för 
nätverken. Förslagen presenteras på den nationella styrelsens kickoff. Ambitionen är att de 
första arrangemangen i respektive tematiskt nätverk ska genomföras under hösten 2021 
alternativt våren 2022.  

Samarbeten  

Allmänt 
Nätverket Renare Mark strävar efter att nå ut till och få input från aktörer i hela branschen, både 
nationellt och internationellt. Vi arbetar därför kontinuerligt med att upprätthålla och utveckla 
samarbeten med universitet och högskolor, myndigheter och nätverk m.m.  

Nationella sektorsmyndigheter 
Föreningen eftersträvar att genomföra arrangemang i samarbete med andra organisationer 
såsom SGU, SGI och Naturvårdsverket. De finns bland annat representerade i arrangörsgruppen 
för Vårmötet 2021, och ambitionen är att representanter från myndigheterna ska vara med i 
planeringsarbetet även för Vårmötet 2022.  

Universitet och högskolor 
Under 2021 fortsätter Nätverket att sträva mot att fokus mot forskning stärks. Vi strävar efter 
att ha med representanter från forskningsinstitutioner i arrangörsgrupper och som 
föredragshållare vid nationella seminarier och vårmöten. Vi vill även underlätta för doktorander 
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och studenter att delta vid våra arrangemang, och de kommer därför ha möjlighet att gå på 
nationella seminarier till reducerad deltagaravgift.  

Föreningen avser att dela ut pris för bästa examensarbete även detta verksamhetsår, 2021 och 
2022. Vi erbjuder 50 kostnadsfria studentplatser vid digitalt Vårmötet 2021. Vid planerat 
fysiskt möte 2022 erbjuder vi 15 kostnadsfria studentplatser.  

Nationella branschaktörer 
Under 2021 avser Nätverket att fortsatt ha kvartalsvisa avstämningsmöten med SGF och Avfall 
Sverige, med ambitionen att hitta samarbeten samt sprida kunskap i respektive organisation. 

För att uppnå Nätverkets mål med att öka kontaktytor i branschen och sprida kunskap mellan 
olika nationella aktörer strävar Renare Mark efter att nå ut till representanter inom alla delar av 
branschen.  

Under 2021 avser styrelsen fortsätta arbetet med att öka medlemsantalet och verka för att 
branschens alla aktörer finns representerade.  

Föreningens målsättning är att under 2021 fortsätta att sprida kunskap och information om 
Renare Marks verksamhet till kommuner, samt att genom samarbeten med andra nätverk och 
nationella branschaktörer nå ut till grupper som vi tidigare ej nått.  

Internationella branschaktörer 
Nätverket fortsätter samarbetet med de övriga nordiska nätverken genom att bland annat delta 
i planering NORDROCS. Konferensen kommer att hållas i Oslo 7-8 september 2021. 

Nätverket är medlem i det europeiska nätverket NICOLE och Renare Mark återrapporterar till 
medlemmarna genom nyhetsbrevet. Syftet med deltagandet i NICOLE:s arrangemang är att 
delta i utvecklingen inom efterbehandlingsområdet i Europa samt att skapa informationskanaler 
till övriga europeiska länder. NICOLE är också ett viktigt forum för att stärka samarbetet 
internationellt i och med att det ger möjlighet att knyta internationella föreläsare till Nätverket.  

Kommunikation med medlemmar 
Nätverket interagerar med medlemmar och sprider information om aktuella händelser i 
branschen via hemsidan, sociala medier, nyhetsbrev och mejlutskick.  

Via Renare Marks hemsida kommuniceras information om kommande arrangemang i 
Nätverket och i branschen. I likhet med tidigare år är ambitionen att hemsidan ska fungera som 
en naturlig portal för att hitta miljönyheter och annan information om förorenade områden. 
Genom Nyhetsservice bevakas och länkas till rapportering om dagsaktuella händelser som är 
kopplade till förorenade områden och under Lediga jobb har medlemsorganisationer möjlighet 
att annonsera ut lediga tjänster.  

I dagsläget finns Nätverket Renare Mark på LinkedIn, Facebook och Instagram. Via våra 
sociala medier delar vi bland annat information om kommande arrangemang, intressanta 
seminarier eller kurser i branschen och mycket mer. På Instagram kan även deltagare rikta sina 
bilder till Renare mark genom olika hashtags (exempelvis #vårmötet och #renaremark).   

Under 2021 planerar Renare Mark att producera totalt 11 nyhetsbrev (uppehåll i juli) som 
kommer att distribueras digitalt i mitten av varje månad. Nätverkets koordinator är ansvarig för 
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att ta fram nyhetsbrevet. Nätverkets ordförande är ansvarig utgivare. Vi fortsätter även använda 
getanewsletter.com för det digitala nyhetsbrevet. 

För att undersöka och fånga upp medlemmarnas önskemål uppmuntras medlemmar att fylla i 
de enkäter som skickas ut efter Nätverkets arrangemang. Även synpunkter som inkommer via 
sociala medier dokumenteras och vidarebefordras vid behov till styrelsen.  

Föreningens administration 
Koordinatorn avlastar styrelsen och fungerar som projektledare för de arrangemang som 
genomförs. Koordinatortjänsten föreslås behållas även under 2021. 

Uppdatering och utveckling av Nätverkets hemsida, www.renaremark.se sköts av Nätverkets 
webbredaktör Peter Harms-Ringdahl. Webbredaktörstjänsten föreslås behållas även under 
2021.  

  


